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Ismét taroltak a Kemény-legények a Vodafone Kupán
A várakozásoknak megfelelően, és a tavalyi eredményt megismételve idén is könnyedén
nyert a magyar pólóválogatott a Vodafone Kupán.
Az igencsak szeszélyesnek mondható időjárási körülmények ellenére több ezer néző előtt
zajlott le a második Vodafone Kupa a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában. A magyar
csapat teljes készültségben várja a júliusi sanghaji világbajnokságot, amit mi sem
bizonyít jobban, mint hogy közel kétszer annyi gólt dobtak, mint ahányat kaptak (41-22).
A pénteken kezdődött tornát jó játékkal, a papírformának és a várakozásoknak
megfelelően nyerték meg a Kemény-legények. A második helyet a görögök, a harmadikat
pedig a németek szerezték meg, míg az oroszok pont nélkül távoztak a kupáról. Bár
utóbbiaknak összesen hatszor sikerült az egyébként remekül védő Szécsi kapujába
találniuk, a második félidőre kissé elfáradtak és lassú támadásokat vezettek, így a
magyarok végül fölényes és könnyed játékkal zárták az utolsó napot. „Az emberelőnyös
helyzetek kihasználásában mindhárom mérkőzésnél előfordult, hogy kicsit türelmetlenek
voltunk, de ennek ellenére sikerült sok gólt szereznünk. Ahogyan a Korfun zajló
Szamarcidisz Kupán, most is azt láttam, hogy meccsről meccsre jobb a csapat.
Összességében mindenki jó teljesítményt nyújtott, minden játékosnak volt lehetősége
önbizalmat gyűjteni a világbajnokság előtt.” – mondta Kemény Dénes.
A díjakat Nyitrai Zsolt, infokommunikációs államtitkár, Martin György, a Magyar Vízilabda
Szövetség (MVLSZ) elnöke és Beck György, a Vodafone elnök-vezérigazgatója, az MVLSZ
társelnöke adta át. „Nagy büszkeséggel töltött el, hogy idén is a magyar válogatott
nyakába akaszthattuk az aranyérmet, és hogy a nem túl kedvező időjárás ellenére ilyen
sokan kilátogattak a meccsekre. Várakozásainknak megfelelően úgy tűnik, hogy rendkívül
népszerű a Vodafone Kupa, és reméljük, hogy ez a torna is hozzájárul ahhoz, hogy a fiúk
kiváló teljesítményt nyújtsanak a rövidesen kezdődő világbajnokságon.” – tette hozzá
Beck György.
A torna legjobb játékosának járó díjat Hárai Balázs kapta meg, míg a legjobb kapusnak
Nagy Viktor bizonyult. A gólkirály a német Moritz Oeler lett 9 találattal.

Vodafone Kupa eredmények:
Péntek
Németország-Oroszország 12-11
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Magyarország-Németország 11-6
Vasárnap
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