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Női vízilabda: a kapitány szerint Rióban
bárki megverhet bárkit
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A kerethirdetés körüli feszültség már a múlté, immár mindenki az olimpiára fókuszál női
vízilabda-válogatottunknál.
A kerethirdetés körüli feszültség már a múlté, immár mindenki az olimpiára fókuszál női
vízilabda-válogatottunknál. A margitszigeti sajtónyilvános edzést követően Bíró Attila
szövetségi kapitány elismerte, hogy a keretszűkítés előtti napokban tapasztalható volt némi
idegeskedés a lányoknál, de most már az a feladata, hogy ne hagyja túlságosan
megnyugodni, elkényelmesedni őket.
„Minden a terv szerint halad, amit elképzeltünk, eddig maradéktalanul meg tudtuk csinálni.
Itthon a 2000-es születésűekből álló fiúválogatottal, kint pedig majd brazil ifjúsági
fiúcsapatokkal és a házigazda női válogatottal készülünk együtt” – vázolta a következő
napok programját Bíró, aki szerint nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, nüánszok döntenek
arról, kik végeznek a dobogós helyeken a játékokon. Úgy véli, egyedül a brazilok lógnak ki
egy kicsit, de egyébként bárki megverhet bárkit, és szoros meccsek várhatók.
„Konkrét, hivatalos célkitűzés nincs, a lányokkal egymás között az éremszerzést céloztuk
meg, de lehetetlen megjósolni a végső sorrendet. Ami az olimpia körítését illeti, a játékosok
többsége már járt ötkarikás játékokon, nem lesznek megilletődöttek, ha mondjuk Michael
Phelpsszel találkoznak, ezzel a részével nem lesz gond. Meccslázunk még nincs, utazási
lázunk viszont már igen, hiszen hamarosan indulunk.” – elmélkedett a kapitány.
Bujka Barbara, a női válogatott centere szerint nagyjából 80 százalékos állapotban vannak,
vagyis az olimpia kezdetére készen állnak majd a nagy feladatokra. A rutinos játékos nem
aggódik a felkészülési időszak gyengébb eredményei miatt.
„Precízen fel volt építve a felkészülésünk, ezt Bíró Attila a kezdetektől fogva hangsúlyozta.
Nem tagadom persze, hogy van bennem egy kis hiányérzet, mert jó lett volna győzelmeket is
szállítani, de egyáltalán nem kell ezekből messzemenő következtetéseket levonni.”
Barbara szerint a belgrádi Európa-bajnoki cím okozta eufóriát el kell felejteni, az már a
múlt, csakis az előttük álló feladatokra szabad koncentrálniuk.
„Csalódott lennék, ha nem végeznénk a dobogón, de nem lesz könnyű dolgunk, mert nagyon

sok jó csapat lesz ott Rióban. Az is tény viszont, hogy mindenkit el lehet kapni, még a fő
esélyesnek tartott amerikaiakat is.” – mondta Bujka Barbara.
Női csapatunk augusztus 9-én Kína ellen kezd a Maria Lenk Aquatics Centreben.

