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„Szárnyakat kell, hogy adjon a hazai
pálya”
2017.02.25. 22:37 CET
A 17. FINA Világbajnokság vízilabdatornájának sorsolása értelemszerűen a házigazda
válogatottak számára különösen jelentős volt. Reakciók.
A magyar férfiválogatott a pénteki, Sofitel Chain Bridge Hotelben megtartott sorsolás
eredményeképpen Olaszország, Ausztrália és Franciaország ellen játssza
csoportmérkőzéseit a budapesti világbajnokságon, míg a magyar női válogatottnak
Hollandia, Japán és Franciaország ellen kell bizonyítani.

A sorsolás eredményéről szóltak már az azon jelenlévő szövetségi kapitányok, így
Alessandro Campagna, Giuseppe Porzio és Dejan Savic, az alábbiakban a világbajnokság
házigazda válogatottjainak jelenlegi és egykori érintettjei mondják el véleményüket.
Märcz Tamás, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya bizakodó:

„Talán a legerősebb csoport lett a miénk, Ausztrália és Olaszország a legmagasabb szintű
vízilabdát játsszák, Franciaország pedig folyamatosan fejlődik, és már a nagyobb csapatok
ellen is bontogatja a szárnyait. Ennek ellenére nem vagyok elégedetlen, mert a B csoport az
A csoporttal kerül majd össze a folytatásban. Amennyiben nem leszünk csoportelsők, az is
egy járható forgatókönyv. Bár a cél az lesz, hogy csoportelsők legyünk, amivel
elkerülhetnénk a szerbeket, akik most a legerősebbek a mezőnyben. A korábbi elképzelésem
szerint mérkőzésről mérkőzésre fogunk menni, a helyzet fogja meghatározni, mi lesz a végső
cél. Az fogja eldönteni a csoportelsőséget, ki tudja majd jobban felvenni a ritmust, ki
hangolódik rá leghamarabb a vb-re. Az olaszoknak és az ausztráloknak ilyen értelemben van
egy kis előnyük, hiszen régebb óta játszanak együtt. Ennek ellenére azt mondom, az, hogy
itthon játszunk, az egy segítség lehet. Egy ilyen támogatás gólokban is jelentkezhet. Jó
eredményt várok, nem szabad túldimenzionálni a csoportkört, sok mindent láttunk az utóbbi
években, mennyire megváltozhat egy csapat sorsa egy vb ideje alatt. Kevés időnk van együtt
lenni , hisz zorít a bajnoki kiírás és a klubcsapatok nemzetközi szereplése, minimális
összetartásaink lehet. Március elején Montenegróval készülünk, ez egy nagyon jó lehetőség
lesz, szeretném, ha júniusra kialakulna a szűkebb keret, amivel célirányosabban tudunk
elkezdeni dolgozni. A fontos, hogy a legütőképesebb csapat formálódjon ki a
világbajnokságra.”

Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, semmi sem változott a
sorsolás után:

„Reálisan elfogadható csoportba kerültünk, lehetett volna picit nehezebb is, annak örülök,
hogy a harmadik és a negyedik kalapból a kínaiakat és a görögöket elkerültük. Az mindegy
volt, hogy a második kalapból kit kapunk, gyakorlatilag egy szinten van az első nyolc csapat,
mindenki kerülhetett volna akár az első kalapba is közülük. A sorsolástól függetlenek az
elvárásaink, szeretnénk július 28-áig, a döntő napjáig játszani. Természetesen lehet
könnyíteni a helyzetünkön, például azzal, ha megverjük a hollandokat a csoportban, és
nehezíteni is, ha ez nem sikerül, mert akkor egy rögösebb úton kell elérni a célig. Jó úton
haladunk a felkészülésben, mi kerültünk be először a Világliga Szuperdöntőjére, ami
júniusban lesz Sanghajban, erre készülünk, ahol szeretném megtalálni majd azt a
tizenhárom játékost, aki a világbajnokságon képviseli a magyar színeket. Tíz nappal a vb
előtt rendezzük Budapesten a BENU-kupát, ott olyan csapatokkal játszhatunk, akikkel
szeretnék. Jönnek az amerikaiak is, velük ezt követően is még edzőtáborozunk, minden
bizonnyal Egerben. A lányoknak nem lesz szokatlan nagy közönség előtt játszani, a 2014-es
Eb-n már játszottak hasonló körülmények között. Azt a tizenhárom játékost kell
megtalálnom, akik elbírják ezt a körülményt.”
A kétszeres világbajnok, a Barcelonában 2003-ban és 2013-ban is aranyérmes Madaras
Norbert a sorsolás aktív résztvevőjeként közreműködött pénteken, hogy aztán a hazai pálya
jelentette kettős érzésekről ejtsen szót:
„A hazai világbajnokság miatt szinte teljesen mindegy a sorsolás eredménye, mert mindig
nagy elvárások vannak. Minden vb-n a kulcsfontosságú meccs a negyeddöntő. Nem
mondom, hogy nem számít, ki milyen csoportból jön, de az egy olyan ki-ki meccs, ahol nagy
nyomás nehezedhet a csapatra. Viszont erőt is meríthetnek a játékosok abból, hogy ez a vb
Budapesten lesz, hiszen ez egy fantasztikus dolog. Több a pozitívuma, de egy ki-ki meccsen
ez akár nyomasztó is lehet. Van nyolc-tíz elég jó csapat, abból hat-hét eléggé hasonló, szóval
egy negyeddöntő egy vb-döntőnek is felér.”

Bujka Barbara, az Európa-bajnok, Barcelonában vb-bronzérmes magyar válogatott tagja
örül a hazai csapat csoportjának:
„Nagyon örülök ennek a csoportnak, amikor az első két kalapot kihúzták, mondogattam
magamban, de jó lenne a B vagy a C, hát, a C lett. A hollandokkal szemben jó emlékeink
vannak Belgrádból, lélektanilag ellenük biztosan jobb állapotban leszünk. Örülök, hogy a vb
előtt kijutottunk a Világliga Szuperdöntőjére, ott felmérhetjük, hol is tartunk, utána pedig
még van több mint egy hónap a felkészülésből, ki tudjuk majd javítani a hibákat, és így
felkészülten várhatjuk a világbajnokságot. Az a legfontosabb, hogy a teherből egy plusz
motivációt csináljunk, úgy kell bemennünk a meccsbe, hogy szárnyakat adjon a hazai pálya,
és el is repítsen minket a torna végéig. Az Eb-n bemutattuk, hogy tudunk jól játszani, és bár
az olimpia ugyan nem sikerült a legtökéletesebben, lehetett látni, hogy ez a csapat bármit el
tud érni.”

Zalánki Gergő, a magyar férfiválogatott tagja nem panaszkodott:
„Elégedett vagyok, mert lesznek kemény meccsek már egyből a vb elején is, ez kelleni fog
azért, hogy belerázódjunk, hogy felvegyük a vb hangulatát. Remélem, ez hamar sikerülni
fog. Várom és bizakodó vagyok. Talán a franciákkal tudunk egy könnyebb meccset játszani,
és amiatt szerencsések vagyunk, hogy a keresztbejátszás során az A csoporttal kerülhetünk
össze adott esetben, egy valamivel gyengébb ellenféllel szemben. Ha esetleg rontunk a
csoportban, ki tudjuk majd javítani, de remélem, nem fogunk rontani. Nem hiszem, hogy be
kell feszülni, hogy hazai pályán játszunk, már többször bebizonyította a magyar vízilabda,
hogy jók vagyunk. A Volvo-kupán a horvátok elleni 1-6-ról fordítottunk, nagyon nagy
hangulat lett, ami nagy energiát adott nekünk. Szerintem pozitív hatása lesz a közönség
jelenlétének a csapatra.”
A háromszoros olimpiai bajnok, 2003-ban Barcelonában világbajnok dr. Molnár Tamás ma
már inkább sportdiplomataként vesz részt ezeken az eseményeken, így volt ez most is, a
LEN TWPC tagja, de természetesen magánemberként is van véleménye a vb-ről:
„Az olimpia utáni évben vagyunk, biztos vagyok benne, hogy minden válogatottban lesznek

jelentős változások. Megjósolni, hogy ki milyen erőt képvisel, nem lehet. A magyar
férficsapatnál is jelentős átalakulások lesznek. Ha a két évvel ezelőtti kazanyi
világbajnokságot nézzük, egy könnyű csoportnak mindig meg kell fizetni az árát az egyenes
kieséses szakaszban. Egy könnyű csoportból könnyebb továbbjutni, de nem biztos, hogy fel
tudsz készülni egy keményebb negyeddöntőre. Fel kell építeni magunkat, és azután lehet
látni, mire vagyunk képesek. Fontos a budapesti világbajnokság, de négy évben kell
gondolkozni. Nagyon nehéz a feladat egy új csapattal egy ilyen tehernek megfelelni, de egy
magyar válogatottnak mindig éremért kell menni, lehetőleg a legfényesebbért. Biztos, hogy
gólokban mérhető majd a hazai közönség jelenléte a világbajnokságon, fantasztikus
hangulat várható.”

