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A spanyol női vízilabda-válogatott kilencedik világbajnoki fellépésére készül Budapesten, és
mindenképpen javítana eddigi vb-mérlegén, amely a többi nagy világversenyen elért
produkcióhoz képest nem olyan mutatós. Egy érem (igaz, egy arany, 2013-ból) áll a
spanyolok neve mellett a vb-örökranglistán, de ha az utóbbi időben megélt nemzetközi
klubsikereket jól lovagolják meg fejben, ez a statisztikai adat könnyen változhat 2017
júliusának végére.
Hatalmas bravúrt hajtott végre a spanyol női válogatott 2016 tavaszán, amikor
Hollandiában, Goudában 10-7-re legyőzte a házigazda, világbajnoki és Európa-bajnoki
ezüstérmest az olimpiai kvalifikációs torna negyeddöntőjében. A csapat ezzel a győzelemmel
biztosította be riói szereplését, egyúttal kiejtette az olimpiáról a holland lányokat – nagy
meglepetésre. Persze, a nők mezőnyében mindig kegyetlen egy olimpiai kvalifikációs
esemény, egy erős csapat minimum elvérzik, ezek voltak legutóbb a házigazda hollandok.
Mit bizonyított ez a 10-7-es siker? Nos, azt mindenképp, hogy a spanyol lányok képesek
arra, hogy fejben topon legyenek akkor, amikor igazán muszáj. (Jól jellemzi az időzítés
fontosságát és egyedüliségét, hogy aztán a már tét nélküli, további goudai mérkőzéseken
előbb 13-7-re az Egyesült Államoktól, majd 10-4-re Oroszországtól kaptak ki.)

Folytatódott a remek széria 2016 júniusában is, hiszen Sanghajban, a Világliga
Szuperdöntőjében ezüstérmet szereztek a spanyolok. Csak az Egyesült Államok verte meg
őket, a csoportmeccsek során (10-12), illetve a döntőben (9-13). A fontos negyeddöntőben
Olaszországot (8-5), az elődöntőben az ausztrálokat győzték le Anna Esparék (10-8).
Hasonlóan szépen haladtak aztán Rióban is, igaz, csak egy ideig, a csoportmérkőzések során
volt jellemző ez a bizonyos tökéletes koncentráció és mentális fölény. Miki Oca csapata
ugyanis az előzőleg is nagyon fontosnak kikiáltott, magyar válogatott elleni mérkőzésen
kiválóan összpontosított (11-10), majd Kínát is legyőzte (12-8), így másodikként ment tovább
a negyeddöntőbe. Ott viszont leblokkoltak a spanyolok, némi meglepetésre a későbbi
bronzérmes Oroszország 12-10-re győzni tudott. A kudarc után nem álltak le, Kínát ismét
megverték, majd az 5. helyért a talán valamivel esélyesebbnek számító ausztrálokat is
felülmúlták (12-10), utóbbi mérkőzésen az Egyesült Államokban tanuló Roser Tarrago 7 gólt
szerzett.
Összességében tehát jó évet zártak a spanyolok, ehhez társult még a válogatottak sorát adó
Sabadell Euroliga-győzelme, valamint a Mataró LEN-kupa elsősége. A két csapat ebben az
évben is kiválóan szerepel az európai porondon, mindketten ott lesznek az Oroszországban,
Kirishiben rendezendő Euroliga Final Fourban.
Az előző, kazanyi világbajnokság nem igazán sikerült a spanyoloknak, mert bár megnyerték
csoportjukat, a negyeddöntőben megkapták az amerikaiakat (5-8), majd Kínától is kikaptak,
így csak a 7. helyen zártak az oroszok 15-10-es legyőzésével (a házigazda ellen ez egy szép
eredménynek számított egyébiránt).
Sokkal kellemesebb emlékeik vannak viszont a 2014-es Európa-bajnokságról, és itt el is
érkeztünk a magyar és a spanyol válogatott elmúlt évekbeli közös történetéhez. Budapesten
aranyérmes lett Spanyolország, az elődöntőben 9-8-ra verte a magyar válogatottat (a

döntőben aztán a hollandokat 10-5-re). Azt a magyar csapatot, amelyet 2013-ban,
Barcelonában, a hazai rendezésű világbajnokságon szintén az elődöntőben múlt felül.
Az a találkozó különösen emlékezetes marad, hiszen szinte végig a magyar válogatottnál volt
az előny, de 3200 néző előtt, a Picornell-uszodában meg tudták fordítani a meccset, a végén
egy 3-0-s rohammal (a zárónegyedet 2-0-val hozták). A döntőben aztán Ausztrália hajtott
fejet az Oca-lányok előtt.

Ha hozzávesszük a fentiekhez a Londonban történteket, így fest az elmúlt időszak mérlege:
olimpiai ezüstérem 2012-ben, világbajnoki cím 2013-ban, Európa-bajnoki arany és
Világkupa-bronzérem 2014-ben, világbajnoki 7. hely 2015-ben, Eb 4. hely, Világligaezüstérem és olimpiai 5. hely 2016-ban.
Egész szép eredménysor, és bár Kazany és Rio tényleg nem sikerült a legjobban, figyelni
kell a spanyol lányokra Budapesten. Már csak azért is, mert úgy rutinos a keret, hogy
közben lényegében fiatal vagy ideális korban lévő játékosokból áll.
Laura Ester, Laura Lopez, Anna Espar, Beatriz Ortiz, Judith Forca, Roser Tarrago, Maica
Garcia Godoy – ők a vezéregyéniségek a csapatban, ugyanakkor a fiatal játékosokat
folyamatosan teszteli a szövetségi kapitány. Rióban 2000-es születésű játékos is volt a
keretben (Paula Leitón, aki már Kazanyban is ott volt), míg idén januárban egy húszfős fiatal
társaságnak tartott edzéseket a mester.

Márciusban Olaszországban készült a válogatott, egy edzőmérkőzést is játszottak az olimpiai
ezüstérmessel, azaz komolyan hangol a budapesti világbajnokságra Spanyolország csapata,
Miki Oca (aki 1992-ben olimpiai bajnok lett játékosként Barcelonában, és akinek a
távozásáról is lehetett hallani az utóbbi időben) megint éremig vezetné a spanyol lányokat.
A világbajnoki torna sorsolásának eredményeképpen Spanyolország a „változatosság
kedvéért” megkapta az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államokat, mellette
viszont két könnyebb ellenfél jutott még a csoportban, Dél-Afrika és Új-Zéland.
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