
Csúcsmeccsel búcsúzik a Hungerit 

A Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi vízilabdacsapata az év legfontosabb 
mérkızését játssza holnap 18 órai kezdettel a ligeti uszodában. A LEN-kupa 
negyeddöntıjének visszavágóján az elıdöntı a tét a holland TVL Leidennel 
szemben. 

A holland TVL Leiden elleni LEN-kupa-negyeddöntı 
elsı találkozóján idegenben 9–9-es döntetlent ért el a 
Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK nıi 
vízilabdacsapata, így kedvezı pozícióból várhatja a 
szombaton 18 órakor a ligeti uszodában kezdıdı 
visszavágót. 
 
– A holland nıi vízilabdát nem kell külön bemutatni – 
mondta Zantleitner Krisztina, a Szentes vezetıedzıje 
–, a szakág szülıhazája, sok csapattal és játékossal, 
erıs, kiegyenlített bajnoksággal. A Leiden is egy az 
erıs együttesek közül, ezt az elsı meccsen mi is 
tapasztalhattuk. Annyi biztos, hogy válogatottjaik közül – jövıre a hollandok 
rendezik, ezért nagyon készülnek az Európa-bajnokságra – a két legjobb a leideni 
mérkızésen nem játszott, és a Szentesre utazó keretnek sem tagja. Így is komoly 
ellenfél a TVL, és az elkövetett hibákat korrigálva olyan dolgokat, figurákat 
gyakoroltunk, amivel hatékonyan feltörhetjük a védelmüket. Egyértelmően a 
gyızelem és a továbbjutás a cél – fogalmazott tömören, lényegre törıen a 
szakember. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Molnár Zoltán klubelnök sem cifrázta túl az esélylatolgatást, magabiztos továbbjutást 
vár az együttestıl. A sikert – mert bízunk benne, az lesz – a Magyar Vízilabda-
szövetség vezérkara is láthatja, hiszen a LEN-kupa- mérkızésre ismét ellátogatnak 
Szentesre. Odafigyelnek az európai küzdelmekben tavaly és idén is egyedüliként 
induló nıi csapatra. 
 
A Leiden 13 játékossal – közülük Noeki Kleinre 
különösen figyelni kell, az „odavágón" 5 góllal 
terhelte meg Gundl Diána kapuját – és 4 kísérıvel 
(köztük az edzıkkel, Koen Plasmeijerrel és Elise van 
Bennekommal) ma délben landol a Liszt Ferenc 
repülıtéren, Szentesre a Kurca-parti klub szállítja a 
hollandokat. A tulipánosokat a ligeti kempingben 
szállásolják el, edzésidejük ma 20 és holnap 11 
órától van a mérkızés helyszínén. Vissza a vasárnap 
reggel 7 órás géppel repülnek, vagyis a szentesi 
szállást már nagyjából hajnali háromnegyed 3-kor 
elhagyják. 
 
A mérkızést az egyesület utánpótláscsapatai, 
valamint a 7 évnél fiatalabbak és a 65 évnél 
idısebbek díjmentesen tekinthetik meg, a 
többieknek – a klub tájékoztatása szerint – a belépık várhatóan egységesen 500 
forintba kerülnek. Az uszodapénztár a kezdés elıtt másfél órával nyit. 

Kapcsolódó cikkek 
Magabiztos szentesi gyızelem a megyei pólórangadón 
LEN-kupa: megnyerte csoportját a Hungerit 
Hungerit: Jankovics aranyakra vágyik 
Jankovics még visszatérne: 18 órától Hungerit-Dunaújváros 
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 

Elıre! Zantleitner Krisztina edzı célja a gyızelem és a továbbjutás.  
Fotó: Frank Yvette

Nyerni kell 
 
A visszavágó a kiírás 
értelmében nem végzıdhet 
ikszre, mert a négy közé 
jutásról nem dönt az idegenben 
lıtt gólok száma. A 
továbbjutásnak a rendes 
játékidıben, a 3 perces 
hosszabbításokban, vagy végsı 
esetben a büntetıpárbajban el 
kell dılnie.  
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A rovat legfrissebb cikkei 

Magtár Galéria: Tér a fiatal 
mővészeknek Sopronban

Halálos baleset az 1-es fıúton: árokba hajtott az osztrák 
sofır

Aszfaltoznak a Malomsok sétányon - fotók, videó

A nyitóoldal témái 

Átadták az 1-es villamosvonalat 
és a felújított Indóház teret

Adatlopás: tízezrek bankkártyáit tiltották le

Véres verekedés: Verrasztó Gyurta Gergely után egy edzıt is 
megütött Szczecinben

hirdetés 

Jótékonysági akció 
a daganatos 
gyermekekért 
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