http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/71/farago-tamas-ki-kell-mondani-itthon-csakis-az-arany-lehet-a-cel

Faragó Tamás: Ki kell mondani, itthon
csakis az arany lehet a cél!
2016.06.20. 15:05 CET
Faragó Tamás szerint hatalmas dolog, hogy Magyarország rendezheti a világ egyik
legrangosabb sporteseményét. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a sportág
igazi szuperklasszisának számított a 70-es, 80-as években, de sem ő, sem elődei és kortársai
nem élhették át, milyen hazai közönség előtt világbajnokságon szerepelni.
Faragó Tamás szerint hatalmas dolog, hogy Magyarország rendezheti a világ egyik
legrangosabb sporteseményét. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó a sportág
igazi szuperklasszisának számított a 70-es, 80-as években, de sem ő, sem elődei és kortársai
nem élhették át, milyen hazai közönség előtt világbajnokságon szerepelni. A 2017-es FINA
VB-n az edzőként is komoly eredményeket elért szakember nagyon szurkol majd a mieink
sikeréért.
„Nekem annak idején Belgrádban, 1973-ban sikerült világbajnoki címet szerezni, a
maiaknak persze nagyon komoly pluszt jelenthet majd a fanatikus magyar közönség. Ez
tényleg a foci-vb és az olimpia utáni legnagyobb sportrendezvény, amely elképesztő
tömegeket és hihetetlen médiaérdeklődést vonz” – mondta a legendás pólós.
Ha vb-n nem is, de hazai Európa-bajnokságon azért volt része fiesztában Faragó Tamásnak,
hiszen 2001-ben, a margitszigeti kontinensviadalon szövetségi kapitányként aranyéremig
vezette a női válogattat.
„A női pólósok tehetsége már akkoriban is vitathatatlan volt, de valami plusz hiányzott
belőlük ahhoz, hogy igazi bajnokokká váljanak. Hála Istennek nekem sikerült
hozzásegítenem őket ehhez, az a siker valóban fantasztikus élmény a mai napig. Négy évvel
később aztán a világbajnoki cím is összejött, igaz, jóval távolabb, Montrealban…”
A jövő évi vb még kicsit odébb van, egyelőre mindenkit a közelgő olimpia foglalkoztat
inkább, és Faragó nem félti csapatainkat.
„A nők és a férfiak számára is a negyeddöntő lesz a kulcsmérkőzés. Ha azon túljutnak,
leküzdhetnek egy olyan gátat, amely után megnyílhat az út a végső győzelemig. A budapesti
világbajnokság viszont más lesz. Hazai medencében, rengeteg magyar szurkoló előtt
szerepelnek a lányok és a fiúk, és nagy lesz rajtuk a nyomás, de nincs mese, ki kell mondani:
mindkét válogatottnál csakis az arany lehet a cél”.

