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Vodafone Kupa: ismét diadalmaskodott a magyar vízilabda 

válogatott! 

Strandvízilabda és sikeres kísérő programok az idei Vodafone Kupán 

Idén is a magyar férfi vízilabda válogatott nyerte meg a Vodafone Kupát. A kupán a 

mieink az ausztrál, az olasz és a spanyol válogatottal mérték össze erejüket, a második 

helyet végül az ausztrál válogatott szerezte meg, a dobogó harmadik fokára pedig a 

spanyolok legjobbjai állhattak fel.  

 

A mérkőzéseken túl idén számos – a Vodafone Kezdj el valami újat! hétvégén 

bemutatott – program is a három nap meccseire kilátogató közel tízezer néző 

szórakoztatását szolgálta. A roaming relax sarokban babzsákokon pihenhettek a nézők, 

miközben megismerkedhettek az új Európa Napijegy roaming tarifával, amely hazai 

percdíjakat biztosít külföldön, így például a londoni ötkarikás játékokon a fiúknak 

szurkolóknak sem kell aggódniuk számlájuk miatt.  

 

A Kásás Tamás fővédnökségével megrendezett 13. országos strandvízilabda-bajnokság 

szuperdöntőjét a Szolnoki Homárok csapata nyerte meg, a férfi vízilabda meccsek előtt 

pedig az ötkarikás kvalifikációt megszerző női válogatott is színre lépett. Ők Anglia 

válogatottját 17-11-re, Spanyolország csapatát 10-6-ra verték meg.  

 

„Mérhetetlenül büszkék vagyunk a magyar férfi vízilabda válogatott harmadik Vodafone 

Kupa aranyára, amit Kemény Dénes 400. mérkőzésének megnyerésével szereztek meg. 

Az a küzdeni tudás és bátorság, melyről a fiúk meccsről meccsre tanúbizonyságot 

tesznek, példaértékű mindannyiunk számára. Örülök, hogy támogathatjuk őket, sok 

sikert kívánok nekik Londonra is.” – mondta dr. Beck György, a Vodafone Magyarország 

elnöke.  

 

A Vodafone a Medence Csoporttal együttműködve újrahasznosította a Kezdj el valami 

újat! hétvége reklámanyagait, és limitált szériás sporttáskákat készíttetett a férfi 

vízilabda válogatott számára, melyet a Vodafone Kupa magyar-olasz találkozója előtt 

kaptak meg a fiúk.  

 

A meccsek mellett a mobilszolgáltató igyekezett teret adni a lazításnak is, és 

felköszöntötte a magyar válogatott születésnapos játékosait. Benedek Tibor, Kásás 

Tamás és Nagy Viktor örülhetett a vízilabda formájú tortának.  

 

A férfi és női vízilabda válogatott londoni mindennapjainak megkönnyítésére a Vodafone 

mindkét csapatnak ingyenes Európa Napijegyeket ajánlott fel a teljes kint tartózkodás 

idejére, melyet dr. Beck György jelképesen az ausztrál meccs előtt adott át.  

 

http://www.kezdjelvalamiujat.hu/
http://www.kezdjelvalamiujat.hu/
http://www.mvlsz.hu/


A nézők nemcsak kipróbálhatták a Kezdj el valami újat! hétvégén debütáló játékokat, 

hanem értékes nyereményeket is hazavihettek. A Lőj úgy mint egy bajnok! játékban a 

bátor jelentkezők megpróbálhatták túlszárnyalni a válogatott teljesítményét. A legjobb 

eredményt, egy 143 km/h sebességű dobást Németh Benedek érte el.  

 

A Vodafone idén három vidéki város – Kecskemét, Szeged és Szolnok – 

szurkolótáborát is vendégül látta a kupán, közülük a legjobb szurkolótábor címét Szeged 

városa szerezte meg.  
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