
 

 

Budapest, 2015. július 8. 

Holnap rajtol az ötödik Vodafone Kupa 

 

Csütörtökön kezdődik a Margitszigeten az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Vodafone 

Kupa, amely a magyar férfi vízilabda válogatott számára az utolsó jelentős, többnapos 

felkészülési torna lesz a kazanyi vizes világbajnokság előtt. 

A Vodafone Kupán a világbajnoki címvédő Magyarország mellett Olaszország, Spanyolország és Ausztrália 

csapatai mérkőznek meg a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában.  

A nyitónapon Ausztrália ellen tesztelheti Benedek Tibor szövetségi kapitány, hogy hol tart a csapat a 

felkészülésben. A hagyományos torna második napján Spanyolország következik, a július 11-i zárónapon 

pedig Olaszország lesz a vb-címvédő magyar válogatott ellenfele a Hajós Alfréd Sportuszodában. 

A vízilabda rajongói szombaton a nagy érdeklődéssel várt magyar-olasz összecsapás előtt strandvízilabda 

és utánpótlás mérkőzéseket, valamint a szintén a kazanyi VB-re készülő magyar és ausztrál női vízilabda 

válogatott összecsapását is megnézhetik. 

Az immár hagyományos Vodafone Kupára a Vodafone és a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) között 

hosszú évek óta tartó sikeres együttműködés keretében kerül sor.  

Az V. Vodafone Kupa részletes programja:  

 

2015. július 9. (csütörtök) 

Férfi válogatott mérkőzések: 

17:30 Spanyolország - Olaszország 

19:30 Magyarország - Ausztrália 

2015. július 10. (péntek) 

Férfi válogatott mérkőzések: 

17:30 Ausztrália - Olaszország  

19:30 Magyarország - Spanyolország 

2015. július 11. (szombat) 

12:00 Strandvízilabda döntő  

13:00 Női válogatott mérkőzés: Magyarország - Ausztrália  

14:30 Gyermekmérkőzés: Régiók csatája  

16:00 Férfi utánpótlás válogatott mérkőzés 

Férfi válogatott mérkőzések: 

17:30 Ausztrália – Spanyolország  

19:30 Magyarország – Olaszország 
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Márton György 

Vodafone Magyarország TKP Consulting 

+36 70 676 7366  +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.hu martongyorgy@tkpconsulting.hu 

 

A Vodafone-ról 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

 

 


