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Új edzővel csipkednék meg a világot az
ausztrál pólós hölgyek
2017.03.15. 10:47 CET
Annak idején, 1986-ban megnyerték az első női vízilabdatornát a FINA Világbajnokságon, és
közel 20 millió honfitársukat ríkatták meg a 2000-es olimpián, Sydneyben, amikor hazai
környezetben szerezték meg az aranyérmet. Ezen kívül nyertek Világkupát és még sok-sok
érmet a különböző világversenyeken, vagyis az ausztrálokkal mindig komolyan kell számolni.
A dobogóról a legutóbbi FINA Világbajnokságon és az olimpián ugyanakkor lecsúszott az
együttes, amely új szövetségi kapitánnyal, a görög Szakisz Kehagiasszal vágott neki az új
feladatoknak.
Míg a férfiaknál több mint egyértelmű, hogyan szólíthatjuk az ausztrál vízilabdázókat a
csapat beceneve alapján (Aussie Sharks – Ausztrál Cápák), a nőknél az Aussie Stingers
elnevezés magyarul nem annyira értelmezhető. A „stinger” kifejezést olyan állatokra
alkalmazzák például, melyek előszeretettel csípik meg zsákmányaikat, és ha ebből indulunk
ki, bizony az ausztrál lányok elég sokszor megcsipkedték riválisaikat az elmúlt évtizedek
világversenyein.
A női vízilabdatorna először 1986-ban, Madridban szerepelt a FINA Világbajnokság
programján, és akkor még meglehetősen nehéz volt megjósolni az erőviszonyokat. Az első
hivatalos nemzetközi meccsüket alig egy évtizeddel korábban lejátszó ausztrálok aztán
előbb végigvertek mindenkit a csoportjukban, majd a rájátszásban is hibátlanok maradtak,
így kilenc győzelemmel, a hollandokat és az amerikaiakat megelőzve végeztek az első
helyen. Annak a gárdának már tagja volt az a Debbie Watson, aki a sportág élő legendája
lett, és 14 évvel később, a sydneyi olimpián csapatkapitányként vezette a dobogó tetejére a
Stingerst.
Addig persze még sok minden történt. A 86-os vb-győzelem után egy ideig nem jöttek az
újabb sikerek, az 1994-es római vb-6. hely komoly csalódást okozott az ötödik kontinensen,
egy évre rá azonban a Sydneyben rendezett Világkupán aranyérmes lett a csapat, amit két
évvel később egy bronz követett. 1998-ban szintén hazai közönség előtt szállhatott vízbe az
együttes a perthi FINA Világbajnokságon, és harmadikként zárt. Onnantól kezdve 14
hónapon keresztül nem talált legyőzőre, így az 1999-es winnipegi Világkupa-ezüstöt
(vereség a döntőben a hollandoktól) már kicsit keserű szájízzel élték meg „odalent”.
Az ezredfordulón aztán következett minden idők első női olimpiai vízilabdatornája, ráadásul

Sydneyben, ahol rendre több ezer fanatikus ausztrál szurkoló igyekezett győzelembe
hajszolni kedvenceit. Az amerikaiak elleni finálé minden idők egyik legemlékezetesebb női
pólómeccseként vonult be a történelemkönyvekbe: 3-3-as állásnál, 1,3 másodperccel a
befejezés előtt Yvette Higgins lövésre szánta el magát, a labda pedig 0,2 tizedmásodperccel
a dudaszó előtt vágódott a hálóba, ezzel lett olimpiai bajnok Ausztrália! Watson és Higgins
mellett csak úgy hemzsegtek a további sztárok abban az együttesben, Naomi Castle-től
kezdve Bronwyn Mayeren át Melissa Millsig vagy éppen Taryn Woodsig – a teljesség igénye
nélkül… A szövetségi kapitány pedig történetesen egy magyar legenda, a játékosként világés Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Görgényi István volt.
Sydney mámora után valahol természetesnek számított, hogy visszaesett a csapat
teljesítménye, nem lehetett megismételni azt a menetelést, így az azt követő
világbajnokságok és az athéni olimpia sem sikerült valami fényesre az ausztrál lányoknak.
2005-ben a korábbi kiváló vízilabdázó, Greg McFadden vette át a válogatott irányítását, aki
szép lassan visszavezette a Stingerst a legjobbak közé. Ezt jelezte a 2006-os Világkupagyőzelem, illetve a 2007-es melbourne-i vb-bronz, amit a 2008-as olimpián egy újabb
harmadik hely követett – a magyarok elleni győztes büntetőpárbajnak köszönhetően a
helyosztón.
McFadden és a csapat a továbbiakban is rendületlenül szállította az érmeket, nemcsak a
Világligában és a Világkupában, hanem a 2012-es olimpián is, amit ismét csak a magyar
válogatott bánhatott: a bronzmeccsen ezúttal hosszabbítás után nyertek az ausztrálok…
A 2013-as barcelonai FINA Vb-n egy lépcsőfokkal feljebb lépett az együttes, a döntőben
azonban nem bírt a házigazda spanyolokkal (6-8). A riói olimpiáig még összejött egy
Világliga-bronz, a 2015-ös kazanyi vb-n (4. hely) és az ötkarikás játékokon (6. hely) viszont
csak álom maradt a dobogó.
A 2016-os olimpiával egyben lezárult egy nagy korszak az ausztráloknál, hiszen Greg
McFadden távozott a gárdától, a helyét az eddig a görög válogatottat irányító Szakis
Kehagiasz vette át.
„Biztos vagyok benne, hogy Szakisz Kehagiasz kreatív légkört teremt a már eddig is jó
képességű csapatunk számára, amely így tovább tud fejlődni. Komoly nemzetközi
tapasztalattal rendelkezik, a tengerentúlon is nagy elismertségnek örvend, vagyis pozitív
hatással lesz az ausztrál vízilabdára” – mondta Kehagiasz kinevezése után Tom Hill, az
Ausztrál Vízilabda Szövetség menedzsere. (waterpolowa.asn.au, 2017. február 9.)

A Stingers egyik legrutinosabb játékosa, Rowena Webster szerint nem vár könnyű időszak a
csapatra, de áll a kihívások elé.
„Az előttünk álló szezon kétségkívül nehéznek ígérkezik. Kiderül, hogyan tudnak
együttműködni a játékosok az új edzővel, és hogy a fiatalok mennyire tudnak majd utat törni
maguknak” – elmélkedett Webster.
Az ausztrálok a budapesti FINA Világbajnokságon a D-csoportba kerültek, ahol Oroszország,
Kazahsztán és Görögország ellen küzdhetnek a továbbjutásért.
Az ausztrál női vízilabda-válogatott a FINA Világbajnokságokon
1 aranyérem (1986)
2 ezüstérem (2007, 2013)
1 bronzérem (1998)
4. helyezés (2015)

