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’meghalni’
2016.07.25. 15:30 CET
Benedek Tibor óvatosan, Szivós Márton viszont határozottan fogalmazott a közelgő riói
olimpiával kapcsolatban.
Benedek Tibor óvatosan, Szivós Márton viszont határozottan fogalmazott a közelgő riói
olimpiával kapcsolatban. A margitszigeti Széchy-uszodában megtartott sajtónyilvános edzést
követően a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta: éremért
utaznak a játékokra, de konkrét esélylatolgatásba nem mer bocsátkozni.
„Rendkívül hasznos kétkapus edzéseken vagyunk túl a szerbekkel, akik úgy 10 százalékkal a
mezőny előtt járnak, de egy-egy mérkőzésen őket is el lehet kapni, szóval nem olyan nagy az
a különbség.” – mondta a szakember.
A csapat ezen a héten még itthon, az U20-as válogatott társaságában készül, azt követően
utazik a helyszínre, ahol már a brazil válogatottal együtt fog tréningezni. Jó hír, hogy
mindenki egészséges, így teljes értékű munkát tud végezni.
„Van még idő a rajtig, addig gyorsabbak és frissebbek lesznek a srácok, vagyis minden a
helyére kerül, amikorra kell. Szeretném, ha nem a múltra koncentrálnánk, hanem erre a
mostani csapatra. Korábban is voltak sztárjaink, a jövőben is lesznek, de ennek a gárdának
is meglesznek a maguk hősei. A dobogóban gondolkodom, abból pedig bármi lehet” - tette
hozzá sejtelmesen a kapitány.
Szivós Márton nagyon várja már az olimpiát, annál is inkább, mert élete első ötkarikás
megméretésén, Londonban nem jött ki a lépés a válogatottnak.
„Egy olimpiának a stressz is valamilyen szinten a velejárója, de ez minden világversenyen
így van. Nem tagadom persze, hogy az olimpia azért mégis az olimpia, ott olyan élmények
érik az embert, melyekért megéri küzdeni. Sokan kérdezik, nem félünk-e a körülményektől,
utalva a közbiztonságra és az ottani járványokra. Erre én azt mondom, ha kell, egy sátorban,
sőt akár a szabad ég alatt is eltöltöm azt a pár hetet, ezen nem fog múlni” – viccelődött a
nyáron a Honvédba visszatért pólós.

„Én ki merem mondani, hogy az aranyért megyünk, egy ezüstért szerintem felesleges
’meghalni’. Jó lenne, ha már az elején üzenni tudnánk a riválisoknak egy győzelemmel.”
Ez komoly feladatnak tűnik, hiszen a mieink augusztus 6-án éppen a favorit szerbek ellen
kezdik meg szereplésüket Rióban. Tovább gondolkodva: egy jó riói szerepléssel pedig a
2017-es, hazai rendezésű FINA Világbajnokság kapcsán üzenhetnénk a vetélytársaknak!

