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Vízilabda: Nagy Viktor szerint
megemelkedik a pulzus a közönség
szeretete miatt
2017.07.23. 14:47 CET
A 17. FINA Világbajnokság vízilabdatornáján a házigazda magyar válogatott csoportelsőként
végzett a B csoportban, így páholyból nézheti a vasárnapi mérkőzéseket, egyben várja
ellenfelét.
A magyar csapat Ausztrália és Franciaország ellen biztos sikert aratott a csoportban,
Olaszországgal pedig 9-9-es döntetlent ért el, végül megnyerte a négyest, így alanyi jogon
ott van a világbajnokság legjobb nyolc csapata között.
A helyzet úgy hozta, hogy a Spanyolország-Oroszország mérkőzés győztesével játszik Märcz
Tamás csapata a négy közé jutásért.
„Két nagyon jó csapatról beszélünk, az oroszok az első két meccsen nagyon jól játszottak,
aztán kikaptak az amerikaiaktól. A spanyolokat sem kell bemutatni senkinek, játszottunk
velük Athénban, ahol megverték a görögöket, és készültünk együtt Madridban is.
Akármelyik csapat is jön szembe, bízom abban, hogy meg tudjuk őket verni, és bejutunk a
legjobb négy közé” – fogalmazott Manhercz Krisztián, a magyar válogatott fiatal játékosa.
„A fiúk jól játszanak, jó az összhang, felszabadultak a játékosok, mondhatom, hogy jó
formában vagyunk, és szépen haladunk a célunk felé. Az elsődleges cél természetesen az
volt, hogy a negyeddöntőhöz odakerüljünk, bármilyen úton, és ott majd győzzünk. A spanyol
csapat nagyon szeret úgy vízilabdázni, hogy kevés gólon tartsa az ellenfelét, akkor van
esélye, hogy győzzön. Az orosz csapat egy kicsit hektikus, képesek kikapni egy gyengébb
ellenféltől, de képesek legyőzni egy erősebbet is. Ők a támadójátékban erősek, kíváncsi
vagyok a párharcukra” – ezt már a szövetségi kapitány, Märcz Tamás mondta a lehetséges
két ellenfélről az első pihenőnapon tartott sajtóbeszélgetésen.
Mindhárom csoportmérkőzés egészen páratlan hangulatban zajlott a Hajós Alfréd
Uszodában, nem csoda, hogy a játékosok felemelő pillanatokról beszélnek:

„Fantasztikus a hangulat, ez főleg a lányok meccsén derült ki számomra, hiszen játék
közben inkább a meccsben vagyunk, arra koncentrálunk. Azért hallunk egy nagy morajt, és
jó érzés az, ami a lelátóról jön, sokat segít. A lányok meccsén világosan láttuk, milyen érzés,
amikor azt kiabálják, hogy „hajrá, magyarok”. Hát, mondjuk úgy, hogy feljebb ment a
pulzus…” – világította meg a lényeget Nagy Viktor, a válogatott első számú kapusa.
A magyar válogatott tagjainak legközelebb július 25-én emelkedhet a pulzusa, a csapat
akkor ugrik vízbe, fél kilenckor, már az elődöntőbe jutásért.
Július 25., kedd
A negyeddöntőkben
14:50 – Montenegró–Görögország
16:10 – Szerbia–Ausztrália
20:30 – Magyarország-Oroszország
22:00 – Horvátország–Olaszország

