http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/113/montenegro-horvatorszag-olaszorszag-es-szerbia-maradt-talpon-a-ferfi-vizilabdatornan

Montenegró, Horvátország, Olaszország
és Szerbia maradt talpon a férfi
vízilabdatornán
2016.08.16. 16:35 CET
Drámai magyar búcsú, könnyed szerb továbbjutás Rióban! A férfi vízilabdatorna
negyeddöntőjében a legnagyobb csatát a Montenegró-Magyarország összecsapás hozta.
(Fotó: waterpolo.hu)
Drámai magyar búcsú, könnyed szerb továbbjutás Rióban! A férfi vízilabdatorna
negyeddöntőjében a legnagyobb csatát a Montenegró-Magyarország összecsapás hozta,
melyen a délszláv együttes végig vezetett, olykor három góllal is, a rendes játékidő végén
azonban 9-9 állt az eredményjelzőn. Az ötméterespárbajban aztán Milos Scsepanovics két
büntetőt is hárított, így a montenegróiak örülhettek.
„Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a lehető legjobban sikerült felkészülnünk rá. Nem
akarunk itt megállni, itt az ideje, hogy érmet szerezzünk, mindent megteszünk érte” –
nyilatkozta a meccs után Antonio Petrovics.
„Akkor hoztuk a legjobbunkat, amikor igazán szükség volt rá. A támadójátékunk remekül
működött, megérdemelten jutottunk az elődöntőbe” – mondta Predrag Jokics.
„Gratulálok a játékosaimnak. Akár már korábban eldönthettük volna a találkozót, de ez azért
nem olyan egyszerű, hiszen egy nagyszerű magyar válogatott volt az ellenfelünk.
Szerencsére van egy világklasszis kapusunk Scsepanovics személyében, aki nemcsak most,
hanem az egész tornán parádésan véd” – áradozott csapatáról Vladimir Gojkovics szövetségi
kapitány.
„Nagyon sajnálom, hogy így alakult, sok álom veszett a semmibe. Mindig készülünk a
büntetőkre, csak sosem jöttek, most, a legfontosabb meccsen igen. Borzalmasan nehéz lesz
a folytatás, hiszen az 5. helyért ugyanolyan nehéz ellenfelekkel kell játszanunk, mintha az
első helyért mennénk” – szomorkodott Benedek Tibor, a magyar válogatott mestere az M4
Sport kamerája előtt.
A magyarok mellett a másik csoportelső, Spanyolország is kiesett, miután az eddig
botladozó szerbek eddigi legjobb játékukat produkálva 10-7-re nyertek.

„Végre sikerült egy jó meccset játszanunk. A kiváló védekezésünk nagyon sokat jelentett,
erre egyszerűen nem volt ellenszerük a spanyoloknak” – mondta a szerbek klasszisa,
Szlobodan Nikics.
Bejutott az elődöntőbe a címvédő horvát válogatott is, amely magabiztosan, 10-6-ra
diadalmaskodott a fanatikus közönsége által hiába űzött-hajtott Brazília ellen.
A vártnál simábban intézték el az olaszok a görögöket. Alessandro Campagna gárdája 9-5-re
győzött riválisa ellen.
„Sikerült legyőzni végre a mumusunkat, nagyon jól működött a támadójátékunk és a
védekezésünk egyaránt. A szerbek ellen még többre lesz szükség” – értékelte a látottakat
Matteo Aicardi, az olaszok két gólt szerző centere.
A csütörtöki elődöntőben Montenegró-Horvátország és Olaszország-Szerbia mérkőzéseket
rendeznek.
(www.wpolo.me, www.rio2016.com, www.waterpoloserbia.org, www.federnuoto.it)

