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Vízilabda: Brazíliára már nem érdemes
legyinteni
2017.04.30. 07:31 CET
A horvát edzőlegenda, Ratko Rudic a garancia arra, hogy a brazil férfiválogatott világbajnoki
mérkőzései semmiképp se legyenek unalmasak Budapesten. A meglepő eredményekre képes
brazilok kontinensbéli riválisukkal, Kanadával kerültek egy csoportba a 17. FINA
Világbajnokságon, így a presztízsre is figyelhetnek – emellett bekúsznának a legjobb tíz
közé.
A brazil férfivízilabda nagy szerencséje, hogy Rio de Janeiro 2009. október 2-án elnyerte a
2016-os nyári olimpiai játékok megrendezését. A házigazda szerep ugyanis jár egyfajta
elvárással azokban a sportágakban is, amelyekben a rendező nem feltétlenül a világ
élmezőnyének tagja.
A vízilabda is ilyen sportág Brazíliában, nem mintha nem lenne hagyománya a pólónak DélAmerikában, a brazil férfiválogatott már az 1920-as olimpián ott volt, aztán egy nagyobb
szünet után a Pánamerikai Játékokon ért el jó eredményeket az 50-es, 60-as években, majd
egy újabb gyengébb szakasz után a 2000-es években. Olimpián 1984 után 32 évvel, Rióban
vettek részt ismét – a házigazda szerepből adódóan egy évekig tartó megerősítést és
építkezést követően.
Ami a FINA Világbajnokságokat illeti: 1986, 1998, 2001, 2003, 2011 és 2015 a hat részvétel
dátuma, legjobb szereplésük pedig épp az utolsó, kazanyi vb-re tehető, Oroszországban a
10. helyen zártak.
Az újkori korrekt eredmények egyértelműen a szövetségi kapitány munkájának
köszönhetőek. A brazil szövetség 2013-ban nyerte meg a feladatra Ratko Rudicot, minden
idők egyik legeredményesebb szakemberét a feladatra, amely nem volt más, mint egy
ütőképes válogatott felépítése az olimpiára. A játékosként olimpiai ezüst- és világbajnoki
bronzérmes Rudic olimpiát nyert Jugoszlávia, Olaszország és Horvátország válogatottjával,
ilyen bravúrra más nem volt képes.
Amikor kinevezték a dél-amerikai válogatott élére, sokan találgattak, vajon képes-e csodát,
de legalábbis bravúrokat elérni egy szerényebb képességű és kisebb hagyománnyal bíró
válogatottal. Időnként képest volt – általános meglepetésre.
Az első eredmény, „amire a világ felhúzta szemöldökét” Bergamóban, a 2015-ös Világliga

Szuperdöntőn született meg, Brazília 17-10-re (!) legyőzte Horvátországot. Nem ismertük
mindkét fél motivációját akkor, ettől még az eredmény sokakat meglepett.
A kazanyi világbajnokságon nem sikerült újabb világraszóló eredményt elérniük, de közel
voltak hozzá, épp a horvátok ellen, hiszen Ivica Tucak csapata csak 10-9-re nyert ellenük a
csoportmérkőzések során. Kínával 9-9-es döntetlent játszottak, Kanada ellen viszont
alulmaradtak 10-6-ra, hogy aztán a nyolcaddöntőben az Egyesült Államoktól 7-3-ra
kikapjanak, a dél-afrikaiakat 16-5-re megverjék, a 9. helyért játszott meccsen pedig 7-7 után
5 méteresekkel vereséget szenvedjenek (ismét) Kanadától.
Rióban aztán jött a bombameglepetés, amikor a csapat Ausztrália és Japán legyőzése után a
harmadik csoportmeccsen legyőzte a világ- és Európa-bajnoki címvédő, a végső győzelem
első számú várományosát, Szerbiát! A negyeddöntőben aztán a horvátok azonnal kiverték
őket, a csapat végül a magyarok és a spanyolok elleni vereség után a hetedik helyen zárt.
De kiknek köszönhető még Rudicon kívül ez az újkori villogás? Nos, a válogatott honosította
a jugoszláv/szerb válogatottal korábban nagy sikereket elérő kapust, Slobodan Sorót, a
horvátok korábbi centerét, Josip Vrlicet, és a brazil csapatban játszik 2015 óta a Rióban
született, de aztán Spanyolországban élő és a spanyol válogatottal vb-ezüst és -bronzérmet
szerző Felipe Perrone. Ő igazi közönségkedvenc, túlzás nélkül állítható, hogy a világ egyik
legjobb játékosa – ezt a horvát Jug Dubrovnikban is bizonyítja, a csapattal Bajnokok Ligájagyőzelmet aratott 2016-ban Budapesten.
Jó emlékei vannak tehát Magyarországról, külön szurkolótábora is van a klasszisnak, akik
idén is ellátogathatnak majd a Hajós-uszodába.
Ratko Rudic kapcsolatai révén több európai edzőtáborba is elviszi csapatát, így a
világbajnokság előtt is az öreg kontinensen készülhet a válogatott.
A 17. FINA Világbajnokságon Brazília az A csoportba került a februári sorsolás alkalmával, a
csoportmérkőzéseken Kanada, Montenegró és Kazahsztán lesz az ellenfele Rudic
csapatának.
Brazília a FINA Világbajnokságokon:
10. helyezett (2015)
12. helyezett (1986, 1991)
13. helyezett (2001, 2003)
14. helyezett (2011)

