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Margitszigeti vízi parádé - összecsaptak a színészek az élsportolókkal!
Vajon ki úszik gyorsabban, Martinek János vagy Szabó Győző? Kié az áttörhetetlenebb
védelem, Gesztesi Károlyé vagy Pulai Imréé? Kiért szorított több rajongó, Kovács Ágiért
vagy Fenyő Ivánért? Ezekre és még sok másra is fény derült szombaton a Vodafone Kupa
gálamérkőzésén, ahol népszerű színészek mérték össze erejüket élsportolókkal.
Az elmúlt hétvégén megrendezett Vodafone Kupán a spanyol, olasz, német és magyar
vízilabda válogatott mellett egy vállalkozó szellemű színészekből és minden mókára
kapható élsportolókból álló csapat is megütközött egymással.
A medence „kispályáján”, azaz keresztben játszott 2x5 perces mérkőzésen mindenki
megmutathatta, hogy mire képes. Az extrém sportok iránti rajongásáról ismert Szabó
Győző, a korábban a Vasasban vízilabdázó Kárász Zénó, a filmen már vízilabdázót is
alakító Fenyő Iván, Shrek magyar hangja: Gesztesi Károly, valamint a karrierje
kezdetén az MTV sportosztályán is dolgozó Takáts Tamás tisztában volt azzal, hogy a
vízben önmagában nem sokra mennek kenyérkereső foglalkozásukkal: a színészkedéssel.
A mérkőzés barátságos jellege miatt erre nem is volt szükség, hiszen nem is kellett aljas
víz alatti és övön aluli támadásokra számítaniuk.
A Hajdú B. István szakkommentárjával végigkísért mérkőzés bővelkedett mulatságos
helyzetekben, és gyakran kaotikus viszonyok uralkodtak a medencében, aminek az 1.
félidő után 1-1-es döntetlen volt az állása. Az eredmény eléréséhez a színészek
csapatából Kárász Zénó fantasztikus góljára volt szükség, míg a másik oldalon Balogh
Gábor művészi mozdulatait koronázta siker. Ezt követően a mindent eldöntő 2. félidőben
mindenki felpörgette magát, ami néha azzal járt, hogy eggyel több játékos került a
medencébe. A játékvezető több büntetőt is kiosztott, ám ezek egyikét sem tudták gólra
váltani a csapatok, így a játék végül az 1. félidő eredményével ért véget.
A mérkőzés lefújása után krokodilcsapat felbukkanása okozott kisebb megdöbbenést,
azonban Kovács Ági hamar feltalálta magát és az egyik krokodilt a kapuba gyömöszölve
mutatta be góllövő technikáját.
„Győzővel fogadtunk, hogy a medencében melyikünk játssza majd el hitelesebben a
’nagyhalált’, de sajnos az edzőnk, Székely Bulcsú kiábrándított minket – ellenfeleink
sportszerűek, nem számíthatunk ilyenekre tőlük.” – mondta el Gesztesi Károly.
Az élsportolók csapata, amelynek tagjai az úszó Kovács Ági, az öttusázó Balogh
Gábor, Martinek János, Fábián László, Marosi Ádám és Németh Róbert, valamint a
kenus Pulai Imre voltak, stratégiáját egyértelműen Kovács Ági köré építette. „Mivel Ági
volt az egyetlen nő a medencében, nyilvánvaló, hogy a másik csapatból többen is őt
akarták fogni, így kevésbé figyeltek a surranó pályán megúszó emberünkre.” – fedte fel a
stratégiát Sydney olimpiai bajnoka, az élsportolók edzője, Kósz Zoltán.
A Vodafone Kupán a hazai hírességek összecsapásán kívül hat világszínvonalú meccsben
gyönyörködhetett a Margitszigetre kilátogató közönség. A háromnapos tornán az első

helyet a magyar csapat szerezte meg, mögöttük kevéssel lemaradva a spanyolok
végezték, míg a dobogó legalsó fokára a német együttes állhatott.
Kemény Dénes, a magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya elmondta: „Habár a
színész-élsportoló meccs miatt sokan azt gondolhatják, hogy ez a háromnapos torna
könnyed játék csupán, valójában nagyon fontos eleme a zágrábi Európa-bajnokságra
való felkészülésünknek. Ez az első és egyben az utolsó alkalom, amikor élesben
mutathatta meg a 13 fősre szűkített keret, hogy mire képes. Bízom benne, hogy a
vasárnap kezdődő kontinensviadalon még a hétvéginél is jobb játékot mutatunk!”
A Vodafone Kupa eredményei:
2010. augusztus 20. (péntek)
Németország-Spanyolország: 7-8
Magyarország-Olaszország: 9-8
2010. augusztus 21. (szombat)
Olaszország-Spanyolország: 8-10
Színészek és énekesek a sportolók ellen: 1-1
Magyarország-Németország: 15-9
2010. augusztus 22. (vasárnap)
Németország-Olaszország: 10-8
Magyarország-Spanyolország: 9-7
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