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Zalánki Gergő Rióban is bizonyíthat
2016.07.07. 15:10 CET
Zalánki Gergő számára most igazán kerek a világ. A 21 éves vízilabdázó, akit a sportág egyik
legnagyobb hazai tehetségének tartanak, bekerült Benedek Tibor 13-as keretébe, így ott
lesz a riói olimpián a magyar válogatottal.
Zalánki Gergő számára most igazán kerek a világ. A 21 éves vízilabdázó, akit a sportág egyik
legnagyobb hazai tehetségének tartanak, bekerült Benedek Tibor 13-as keretébe, így ott
lesz a riói olimpián a magyar válogatottal.
„Tavasszal még csak titkon reménykedtem abban, hogy így lesz, mostanra viszont már nem
tagadom, csalódottá tett volna, ha a kapitány másképp dönt” – mondta Zalánki, aki tavaly
ősszel mutatkozott be a nemzeti csapatban, bár Benedek már előtte is meghívta néhány
összetartásra.
„Úgy érzem, nem okoztam csalódást, az első pillanattól kezdve igyekeztem bizonyítani a
válogatottban. A trieszti olimpiai selejtezőn kifejezetten jól ment a játék, akárcsak itthon a
bajnoki döntőben az Egerrel. Tibor a románok elleni Világliga-meccs után szó szerint úgy
fogalmazott, hogy válogatott szintű játékot produkáltam, de azon kívül is kaptam pozitív
visszajelzéseket. Persze azt is hozzátette, hogy a nyári felkészülés során is hasonló
hozzáállást és munkát vár tőlem.”
Benedek Tibor keretében a legnagyobb meglepetést az jelentette, hogy a kétszeres olimpiai
bajnok Madaras Norbert kimaradt belőle, amin egy kicsit maga Zalánki is meglepődött.
„Megmondom őszintén, én is úgy számoltam, hogy három balkezessel utazunk Rióba, vagyis
Norbival, Vámos Marcival és velem. A horvátországi túrán gyakoroltakból is erre lehetett
következtetni, de a kapitány végül másképp döntött, örülök, hogy én továbbra is szerepelek
az elképzeléseiben.”
Ahogy más játékosok, természetesen Zalánki is átélt komolyabb hullámvölgyeket pályafutása
során, tavaly például három alkalommal is megsérült, de mindig volt benne elég erő ahhoz,
hogy talpra álljon, és újrakezdje a munkát. Ha már újrakezdés: az Universiade-győztes,
junior vb-ezüstérmes pólós sokakat meglepett, amikor bejelentette: elhagyja
nevelőegyesületét, az Egert, és az OSC-hez igazol.
„Új környezetre, új impulzusokra van szükségem, és arra, hogy végre a saját lábamra álljak.
Eddig ugyanis a családdal laktam Egerben, és mindig számíthattam édesanyámékra,

mostantól viszont egyedül is boldogulnom kell. Nagyon hálás vagyok az Egernek, de
mindenki megértette, hogy miért határoztam így. Az sem mellékes, hogy az OSC-ben én
leszek az egyedüli balkezes, így több játéklehetőséget kaphatok.”
A felkészülés immár a célegyeneshez közelít, jövő héten a Margitszigeten jön a BENU Kupa
nemzetközi torna, egy hónap múlva pedig már az olimpián küzdenek a jó eredményért
Zalánkiék.
„Mindig apró lépcsőfokokat igyekeztem meglépni, részcélokat tűztem ki magam elé. Eddig
jól haladtam, és most is igyekszem nem túl messzire tekinteni. Először szerepeljünk jól a
csoportkörben, aztán vegyük sikerrel a negyeddöntőt, majd jöhet az elődöntő, végül
pedig…na de maradjunk annyiban, hogy jöjjön az első lépés, aztán meglátjuk…”

