https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/963/noi-vizilabda-japan-ellen-kezd-a-magyar-valogatott

Női vízilabda: Japán ellen kezd a magyar
válogatott
2017.07.16. 12:19 CET
A csoport talán legkönnyebb ellenfelével szemben kezdi meg szereplését a 17. FINA
Világbajnokságon az Európa-bajnok, olimpiai negyedik helyezett magyar válogatott.
Rég volt ekkora várakozás a magyar női válogatott szereplésével kapcsolatban egy
világverseny előtt, és ezt a felfokozott hangulatot éppen a lányok idézték elő, az elmúlt
időszakban mutatott jó teljesítményüknek köszönhetően.
Bíró Attila 2015 decemberében kapta meg a szövetségi kapitányi feladatokat, a kerettel
rögtön megnyerte az Európa-bajnokságot 2016 januárjában, Belgrádban. A kazanyi
világbajnokságon mindössze a 9. helyet megszerző magyar csapatnak úgy kellett ez az
aranyérem, mint egy falat kenyér. Ráadásul az első hely egyben olimpiai kvalifikációt is
jelentett, az Eb-döntőben legyőzött hollandok nagy bánatára.
Antal Dóra és Bíró Attila a japánok elleni mérkőzésről:
A riói olimpián aztán a negyedik helyet szerezték meg Keszthelyi Ritáék úgy, hogy a
harmadik helyért vívott mérkőzésen másfél másodperccel a vége előtt még vezettek az
oroszok ellen. Aztán egalizált egy emberelőny végén Oroszország, az 5 métereseknél pedig
jobban koncentrált, így elvitte a bronzérmet a magyar csapat orra elől.
Ettől függetlenül a magyar válogatott kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt az utóbbi
időszakban, ezt jelzi, hogy sikerült a Világliga Szuperdöntőbe is bekerülnie, ott végül szintén
a negyedik helyet szerezték meg, ezúttal is az oroszok nyertek a magyarok helyett érmet.
Bíró Attila némi meglepetésre Gurisatti Grétát is a világbajnoki keretbe jelölte, ő Szilágyi
Dorottyával, a másik újonc vízilabdázóval kiváló párost alkothat, a kapitány gyorsabb
támadójátékot vár a két titán bevetésével.

A magyar csapatban Takács Orsolya képviseli a rutint, ő már 2005-ben, Montrealban
világbajnoki címet ünnepelhetett, egyedüliként egyébként az együttesből. De sokat megélt,
így fifikás játékával segíthet a gárda céljainak elérésében a Tóth Ildikó/Bujka Barbara
centerpáros, valamint Szücs Gabriella, védekezésben.
Keszthelyi Ritára ismét vezérszerep vár majd, a csapat kapitánya a kazanyi világbajnokság
gólkirálya volt, most is örülne a hazai közönség ennek a címnek, még különben egy
világbajnoki éremnek.
2014-ben, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmet nyertek a magyarok, a
mostani dobogóhoz vezető első lépcsőfok a japánok elleni mérkőzés megnyerése.
Az ázsiaiak negyedik alkalommal járnak végén, először akkor tettek így, amikor
megrendezték a tornát, 2001-ben, Fukuokában. Kazanyba 12 év után jutottak ki az Ázsiabajnokságon megszerzett második helyükkel, és most is innen kvalifikálták magukat a
budapesti vb-re.
17. FINA Világbajnokság, C csoport:
Japán-Magyarország – 20:10
A magyar válogatott kerete:
1 Gangl Edina, 2 Czigány Dóra, 3 Antal Dóra, 4 Gurisatti Gréta, 5 Szücs Gabriella, 6 Takács
Orsolya, 7 Illés Anna, 8 Keszthelyi Rita, 9 Tóth Ildikó, 10 Bujka Barbara, 11 Csabai Dóra, 12
Szilágyi Dorottya, 13 Kasó Orsolya

A japán válogatott kerete:
1 Miyuu Aoki, 2 Yumi Arima, 3 Yuri Kazama, 4 Shino Magariyama, 5 Chiaki Sakanoue, 6
Minori Yamamoto, 7 Akari Inaba, 8 Yuki Niizawa, 9 Kana Hosoya, 10 Misaki Noro, 11
Marina Tokumoto, 12 Kotori Suzuki, 13 Minami Shioya
A mérkőzés 20 óra 10 perckor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót, mint
ahogyan élőben lehet majd követni az eseményeket a Margitszigeti Atlétikai Centrumban
működő Aquatics Fan Zone-ban is.

