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„Talán a valaha volt
legkiegyensúlyozottabb vb lesz az idei”
2017.02.24. 19:59 CET
A budapesti 17. FINA Világbajnokság vízilabdatornájának sorsolása nagy érdeklődés mellett,
több élcsapat szövetségi kapitányának a jelenlétében zajlott, a csoportok kialakulása után
pedig az értékeléseké lett a főszerep.
A Sofitel Chain Bridge Hotelben megtartott világbajnoki sorsolást követően a jelenlévő
szövetségi kapitányok nyilatkoztak az esélyekről, várakozásaikról.
Alessandro Campagna, az olasz válogatott szövetségi kapitánya:
„Azt hiszem, a valaha volt legkiegyensúlyozottabb világbajnokság lehet ez a mostani.
Nagyon sok válogatott fejlődik, például Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada, Brazília.
Van hat-hét erős európai válogatott és mellette két-három nem európai. Mindegyik meccs
izgalmas lehet a nézők számára, a vízilabdasport rajongóinak. Már csak azért is lehet
nagyszerű vb, mert Budapesten leszünk, ahol imádják a sportágat. Fantasztikus 15 nap elé
nézünk. Az olimpia után évi mindig különleges, nagyon sok csapat kerete cserélődik ki, és
sokan bekerülnek azok közül, akik lemaradtak az olimpiáról. Biztos vagyok benne, hogy az
olasz szurkolók sokan lesznek, különösen a második héten. A Hajós Aréna egy igazi
múzeum, az embert magával ragadja, ha belép oda. Két nagyszerű Eb volt ott 2001-ben és
2014-ben, ahol két érmet szerzett a válogatott, azon leszünk, hogy most is éremmel menjünk
haza.”
Dejan Savic, a szerb válogatott szövetségi kapitánya:
„Két erős válogatottal, tiszteletre méltó eredményeket elérő csapattal, Görögországgal és
Spanyolországgal kerültünk egy csoportba. Majd meglátjuk, de az biztos, hogy a
világbajnokságon mindig a negyeddöntő a legfontosabb. Meg kell várnunk, hogy majd ott
melyik csapattal találkozunk. Az ellenfelünk az A vagy a B csoportból kerülhet ki, ezekre a
csapatokra kell koncentrálnunk. Két játékos vonult vissza a válogatottól, de lesz még
változás a csapatban. Erős a válogatottunk, amely egy új programot kezdett, ami a tokiói
olimpia végéig tart. A Világligát használjuk fel arra, hogy a világbajnokságra felkészüljünk,
mivel nagyon kevés az idő a vb-ig, nagyon kevés felkészülési tornán tudunk addig játszani. A
Hajós-uszodában mindig hatalmas élmény vízbe szállni, a szerb válogatottnak is jó emlékei

vannak onnan. A szerb vízilabda nagy tisztelettel van a magyar iránt, megtiszteltetés ebben
az uszodában játszani.”
Itt volt a budapesti sorsoláson Giuseppe Porzio, az olaszok legendás játékosa és edzője, aki
jelenleg Kanada szövetségi kapitánya. Így összegezte a sorsolás után gondolatait:
„Azt gondolom, Kanadának megfelelő ez a csoport, nem panaszkodhatom. Ezzel együtt a
miénk egy fiatal csapat, és ha tovább akarunk jutni, akkor a legjobbunkat kell nyújtani.
Sokat kell dolgoznunk, mert kicserélődött a csapat, sok új játékossal kell dolgoznom.
Fiatalok alkotják a válogatottat, de van két 25-26 év körüli játékosunk, Justin Boyd és John
Conway, akik, ha úgy döntenek, hogy továbbra is a válogatottban szeretnének szerepelni,
akkor erősebbek lehetünk. Ez az ő döntésük lesz. A C csoport elég erősnek tűnik, a magyar
csapat pedig nagy harcot vívhat Olaszországgal az első helyért. Märcz Tomi barátomnak
nagyon sok sikert kívánok, hogy megküzdjön a hazai pálya jelentette nyomással a magyar
válogatott. Sosem könnyű fiatal csapattal ezt megoldani, de kíváncsian várom a magyar
csapat és az összes többi szereplését.”
Gianni Lonzi, a FINA Vízilabda Technikai Bizottságának elnöke is nagy várakozással tekint
a világbajnokság elé: „Három éve az Európa-bajnokság egy fantasztikus promóciója volt
ennek a sportágnak itt, Budapesten. Mint akkor és mint az előző Európa-bajnokságon,
Belgrádban, rengeteg nézőt várunk az eseményre. Budapest és Magyarország imádja a
vízilabdát. Úgy érzem, kiegyensúlyozott csoportok alakultak ki, mindegyikben van két-három
erős válogatott. A magyar-olasz csata pedig újabb remek élménynek ígérkezik."
A női torna csoportjai:
A csoport: Olaszország, Brazília, Kanada, Kína
B csoport: Új-Zéland, Dél-Afrika, Spanyolország, Egyesült Államok
C csoport: Japán, Hollandia, Magyarország, Franciaország
D csoport: Ausztrália, Oroszország, Kazahsztán, Görögország
A női torna programja:
Július 16., vasárnap:
Olaszország–Kanada
Brazília–Kína
Új-Zéland–Spanyolország
Dél-Afrika–Egyesült Államok
Japán–Magyarország
Hollandia–Franciaország
Ausztrália–Kazahsztán
Oroszország–Görögország
Július 18., kedd:

Egyesült Államok–Spanyolország
Új-Zéland–Dél-Afrika
Franciaország–Magyarország
Japán–Hollandia
Görögország–Kazahsztán
Ausztrália–Oroszország
Kína–Kanada
Olaszország–Brazília
Július 20., csütörtök:
Japán–Franciaország
Hollandia–Magyarország
Ausztrália–Görögország
Oroszország–Kazahsztán
Olaszország–Kína
Brazília–Kanada
Új-Zéland–Egyesült Államok
Dél-Afrika–Spanyolország
A férfitorna csoportjai:
A csoport: Brazília, Montenegró, Kazahsztán, Kanada
B csoport: Franciaország, Ausztrália, Olaszország, Magyarország
C csoport: Spanyolország, Szerbia, Görögország, Dél-Afrika
D csoport: Egyesült Államok, Japán, Horvátország, Oroszország
A férfitorna programja:
Július 17., hétfő:
Brazília–Kazahsztán
Montenegró–Kanada
Franciaország–Olaszország
Ausztrália–Magyarország
Spanyolország–Görögország
Szerbia–Dél-Afrika
Egyesült Államok–Horvátország
Japán–Oroszország
Július 19., szerda:
Magyarország–Olaszország
Franciaország–Ausztrália
Dél-Afrika–Görögország
Spanyolország–Szerbia
Oroszország–Horvátország
Egyesült Államok–Japán

Kanada–Kazahsztán
Brazília–Montenegró
Július 21., péntek:
Spanyolország–Dél-Afrika
Szerbia–Görögország
Egyesült Államok–Oroszország
Japán–Horvátország
Brazília–Kanada
Montenegró–Kazahsztán
Franciaország–Magyarország
Ausztrália–Olaszország
A csoportok első helyezettje automatikusan a negyeddöntőbe jut, míg a második helyezettek
a harmadik helyezettekkel játszanak majd a nyolc közé jutásért.
A világbajnokság pontos, órára lebontott menetrendje a televíziós társaságok, a FINA és a
Magyar Vízilabda Szövetség egyeztetései után lesz ismert, az elkövetkezendő hetekben. A
magyar válogatott a tervek szerint az esti sávban játssza csoportmérkőzéseit mind a
férfiaknál, mind a nőknél.
A nyolc közé jutásért:
C2–D3
C3–D2
A2–B3
A3–B2
A negyeddöntőkben:
A1–C2/D3
B1– C3/D2
C1– A2/B3
D1–A3–B2
Az elődöntőkben:
Az A1–C2/D3 győztese– A B1–C3/D2 győztese
A C1– A2/B3–A D1–A3/B2 győztese

