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A 2017-es világbajnokság után 
ismét világversenyt rendez-
het Magyarország. Ezúttal a 

budapesti Duna Aréna ad otthont a 
kontinens legjobbjainak.

A hazai Eb-re készülő férfi  vízilab-
da-válogatott múlt héten rangos tor-
nán vett részt Olaszországban. Utolsó 
mérkőzésén döntetlent játszott a házi-
gazda és egyben aktuális világbajnok 
olasz csapattal, ezáltal megnyerte a 
tornát. Korábban ugyanis Märcz Ta-
más együttese a görögöket és az ame-
rikaiakat is legyőzte. Vámos Marciék 
tehát pozitív hangulatban várják a 
január 12-én kezdődő viadalt, ahol a 
sorsolásnak köszönhetően viszonylag 
könnyebb csoportba kerültek. A C jelű 
négyesben Varga Dénes és társai szá-
mára Málta és Törökország legyőzése 
nem okozhat gondot, a spanyolok el-
leni mérkőzés pedig a csoportelsőség-
ről lesz hivatott dönteni.

Märcz Tamás szövetségi kapitány 
egy pár héttel korábban tartott saj-
tótájékoztatón pontosan nem fogal-
mazta meg a csapat céljait. Sejtelme-
sen úgy nyilatkozott, hogy ugyanúgy 
gondolkodnak, ahogyan a tornán 
szereplő bombaerős csapatok, ame-
lyeket ugyanaz motivál.

Az Eb-re kijutott román válogatott 
görög szakvezetőjével az élen szeret-
ne minél jobb helyezést elérni, hogy 
márciusban részt vehessen a rotter-
dami olimpiai előselejtezőn. Szákisz 
Kehkagiász együttese a B csoportban 
január 14-én Hollandiával, 16-án a 
nagy esélyes szerbekkel, 18-án pedig 
az oroszokkal mérkőzik meg.

A román válogatott december 
közepén gyűlt össze Focșani-ban, a 
keret ott tartotta a felkészülést a kon-
tinenstornára. A szövetségi kapitány 
összesen tizennyolc vízilabdázónak 
küldött meghívót, ezen összetartá-
son csak a honi bajnokságban sze-
replő sportolók vettek részt, a többi-
ek, az idegenlégiósok az új naptári 
évben csatlakoznak.

A játékosok tisztában vannak az-
zal, hogy roppant nehéz csoportba 
kerültek a kontinenstornán, Gheor-
ghe Mihnea kiemelte, a nyitómecs-
cs lesz számukra a torna kulcsa: „A 
szerbek elérhetetlenek számunkra, 
az oroszok nagyot fejlődtek az elmúlt 
időszakban, a szakszövetségük sok 
pénzt pumpált a csapatba. A hollan-
doknak plusz motiváció, hogy náluk 
rendezik az egyik olimpiai selejte-
zőtornát. Nem fényes a mérlegünk a 
csoportbeli ellenfeleinkkel szemben, 
mindháromtól kikaptunk az utolsó 
mérkőzéseken. Az Eb első párharca, 
a hollandok ellen az egyik legfonto-
sabb, szinte ezen dől el, hogy mehe-
tünk-e az olimpiai szereplésért, vagy 
nem”.

A budapesti Eb-n egy olimpiai 
indulási jogot lehet szerezni (termé-
szetesen az a válogatott, amely meg-
nyeri a tornát), ugyanakkor a világ-
ligagyőztes szerbek, a világbajnok 

olaszok és az ezüstérmes spanyolok 
helye már biztos Tokióban.

Ami a női válogatottat illeti, ott 
sokkal kiegyensúlyozottabb a me-
zőny. Míg a férfi aknál a szerbek és 
a magyarok a favoritok a horvátok, 
a spanyolok és az olaszok előtt, ad-
dig a nőknél a spanyolok után a fo-
gadóirodák egyenlő esélyt adnak a 
holland, az orosz és a Biró Attila által 
felkészített magyar válogatottnak. 
A hazai pálya előnyét és az esélyes-
séget szem előtt tartva nyilatkozott 
Gurisatti Gréta is, a csapat egyik ki-
válósága. „Az ötödik hely után két-
szer is negyedikek lettünk, s az egész 
válogatott nevében mondhatom, ki 
vagyunk éhezve az éremszerzésre. 
És akkor miért ne céloznánk meg 
a legfényesebbet? Tudjuk, a kvó-
taszerzéshez győznünk kell, vagy 
másodiknak lennünk a Tokióba már 
kijutott spanyolok mögött. Azonban 
nem állhatunk úgy hozzá, hogy csak 
jussunk be a döntőbe a spanyolok-
kal együtt, azt kell kitűznünk célul, 
hogy nyerjünk.”

A magyar férfi vízilabda-
válogatott 15 fős kerete

Kapusok:  Nagy Viktor, Vogel Soma.
Mezőnyjátékosok:  Angyal Dáni-

el, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hos-
nyánszky Norbert, Jansik Szilárd, 
Mezei Tamás, Manhercz Krisztián, 
Nagy Ádám, Pohl Zoltán, Sedlmayer 
Tamás, Varga Dénes, Vámos Márton, 
Zalánki Gergő.

A románok 18 fős kerete

Marius Tic, Andrei Prioteasa, Tudor 
Fulea, Alexandru Ghiban, Mihnea 
Gheorghe, Victor Antipa, Nicolae 
Oanță, Szabó Roland, Vlad Georges-
cu, Vlad Dragomirescu, Silvian Co-
lodrovski, Tudor Popescu, Șerban 
Abrudan, David Bota, Tiberiu Neg-
rean, Cosmin Radu, Gergelyfi  Róbert, 
Váncsik Levente.

A magyar női válogatott 
19 fős kerete

Kapusok:  Gangl Edina, Kasó Orso-
lya, Magyari Alda.

Mezőnyjátékosok:  Antal Dó-
ra, Csabai Dóra, Faragó Kamilla, 
Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, 
Gyöngyössy Anikó, Horváth Brigit-
ta, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Lei-
meter Dóra, Máté Zsuzsanna, Parkes 
Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi 
Dorottya, Szücs Gabriella, Vályi 
Vanda.

2020-as vízilabda-
Európa-bajnokság, férfiak

A csoport:  Horvátország, Monteneg-
ró, Szlovákia, Németország.

B csoport:  Szerbia, Oroszország, 
Románia, Hollandia.

C csoport:  Spanyolország, Ma-
gyarország, Törökország, Málta.

D csoport:  Olaszország, Görögor-
szág, Grúzia, Franciaország.

Nők

A csoport:  Görögország, Magyar-
ország, Oroszország, Horvátország, 
Szerbia, Szlovákia.

B csoport:  Hollandia, Spanyolor-
szág, Olaszország, Izrael, Franciaor-
szág, Németország.

Budapest: első alkalom

Ez lesz az első alkalom, hogy az 
összes LEN-eseményt ugyanaz az 
ország látja vendégül. A 2016-ban 
Budapesten aláírt szerződés értelmé-
ben Magyarország 2020-ban az ösz-
szes vizes Európa-bajnokságot meg-
rendezi: januárban a vízilabdázók, 
majd májusban az úszók, műugrók 
és szinkronúszók versengenek a Du-
na Arénában, a nyílt vízi úszók pedig 
a Lupa-tavon, míg augusztus 20-án 
az óriás-toronyugrók Budapesten a 
Batthyány téren.

Vízilabda-Eb : eljutunk-e a döntőkig?
A budapesti Duna Arénában január 12–26. között rendezik az Európa-bajnokságot

• A hazai rendezésű 
vízilabda-Európa-baj-
nokságon mind a férfi, 
mind pedig a női válo-
gatott esélyes az érem-
szerzésre. Hivatalosan 
azonban az érintettek 
sokkal óvatosabbak.

Mennyire lesz előny a hazai környezet?   ▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K / V L V . H U

▾  FORRÁS: 

    WP2020BUDAPEST.COM




