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Märcz Tamás a magyar férfivízilabdaválogatott kapitánya
2016.12.15. 16:04 CET
A Magyar Vízilabda Szövetség csütörtöki elnökségi ülésén döntött a férfikapitány
személyéről.
Eldőlt, hogy a 17. FINA Világbajnokságon a házigazda magyar férfivízilabda-válogatottat
Märcz Tamás vezeti majd. Pontosabban őt kérték fel a kapitányi posztra, a szerződés
feltételeiben még meg kell egyeznie a feleknek.
Hatalmas érdeklődés előzte meg a döntést, és magát a kapitányi posztot is, ugyanis az
MVLSZ által kiírt pályázatra tizenhárom szakember jelentkezett, nevezetesen: Cseh Sándor,
Dabrowski Norbert, Fodor Rajmund, Gyöngyösi András, Teodoro Hadziteodoru, Lukács
Dénes, Märcz Tamás, Igor Milanovics, Szécsi Zoltán, Tóth Gyula, Vad Lajos, Vidumanszky
László és Vincze Balázs.
A kapitányi poszt azután üresedett meg, hogy a csalódást keltő (5. hely) riói olimpiát
követően a csapattal 2013-ban világbajnoki címet szerző, egy évre rá Európa-bajnoki
ezüstéremig, idén januárban Eb-bronzig jutó Benedek Tibor jelezte, nem kívánja tovább
folytatni a munkát a magyar válogatott élén (a szerződése december 31-ig szólt).
A Bp2017 Média kérdésére Märcz Tamás azt mondta, egy megüresedett kapitányi helyre
minden olyan embernek illik pályáznia, aki érez magában ambíciót:
„Magam is éreztem ambíciót, nagy kihívásnak gondolom ezt a feladatot, és nagy elszántság
mellett pályáztam. Számítottam rá, hogy öt-hat pályázó mindenképp lesz, kicsit meglepett,
hogy ilyen sokan voltak ezzel ugyanígy, de megértem, hiszen ez egy vonzó feladat, nagy
felelősséggel. Vannak elképzeléseim, hogyan lehetne a magyar válogatottat egy még
eredményesebb útra vezetni, illetve rögtön az első évben sikeres pályára állítani. Speciális
volt a helyzet a szövetség számára ez a mostani, ezúton is szeretném megköszönni a
bizalmat nekik.”
A kérdésre, miszerint megtörténik-e már az erőteljes fiatalítás 2017-ben vagy négy évben
gondolkodik, Tokió szellemében, így válaszolt:
„Az elsődleges cél, és ezt a pályázatban is megfogalmaztam, a 2017-es világbajnokság. Az,
hogy a vb-csapatban fiatalok lesznek-e többségben, vagy idősebbek, mindegy, a cél az, hogy

a hazai világbajnokságon a lehető legerősebb csapat vegyen részt. A riói csapat egy
megfelelő gerinc, nyitva van a kapu a fiatalabb és az idősebb játékosok előtt is. Jövőre
egészen biztosan nem lesz szempont még az építkezés” – fogalmazott Märcz Tamás, aki
rengeteg gratuláló üzenetet kapott csütörtök délutántól, benne a rivális pályázók jó
kívánságaival.
A 42 éves Märcz Tamás 2000-ben olimpiai bajnok lett Sydney-ben, világbajnoki ezüstérmes
(1998), kétszeres Európa-bajnok (1997, 1999), Eb-ezüst- és bronzérmes (1995, 2001),
Világkupa-győztes. Idehaza a BVSC-ben ért el szép sikereket, a magyar bajnoki és
kupagyőzelmek mellett KEK-döntőt játszott és a BL-ben harmadik helyig jutott. 2000-től
Olaszországban légióskodott több csapatnál is, a Reccóval Bl-döntőt játszott, a Savonával
LEN-kupa győztes lett, az olasz válogatottban is játszott.
2013 óta a BVSC férficsapatának vezetőedzője, 2014 és 2015 között a női válogatott
másodedzője volt.
A magyar férfiválogatott a legutóbbi világbajnokságon, Kazanyban, a hatodik helyen végzett.
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