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Franciaország: a japánok elleni lesz a
sorsdöntő derbi
2017.06.27. 11:10 CET
A 80-as években, a női vízilabda „hőskorában” két Eb-bronzéremmel hívta fel magára a
figyelmet, azóta azonban – az egyre jobban fejlődő férficsapattal ellentétben - a futottak még
kategóriába került a francia női vízilabda-válogatott. Öt sikertelen vb-kvalifikáció után
legutóbb Kazanyban végre ott voltak a gall hölgyek, Budapesten az akkori 14. helyet
igyekeznek majd felülmúlni.
Miközben a francia férfiválogatott lassan bárkit képes megszorongatni (ott volt a riói
olimpián, ahol legyőzte a címvédő horvátokat), és a gall klubok a Bajnokok Ligája rendszeres
résztvevői, a női együttest nem jegyzik magas szinten a sportágban.
Nem volt ez persze mindig így: indulásként, a 80-as években több figyelemre méltó
eredményt is elért a francia női gárda. 1985-ben, amikor először rendeztek női tornát az
Európa-bajnokságon, még csak a hetedik helyet szerezte meg, a következő két viadalon
azonban egyaránt felállhatott a dobogóra.
1987-ben hazai környezetben (Strasbourg), 1989-ben pedig Bonnban Hollandia és
Magyarország mögött lett bronzérmes, utóbbi megméretésen például az olaszokat győzték
le hosszabbításban a harmadik helyért rendezett mérkőzésen.
Ha újabb érem azóta nem is jött össze egyetlen világversenyen sem a számukra, a
kontinenstornákon még jó darabig tisztes eredményeket tudtak elérni. Ez egy negyedik és
két ötödik helyet jelentett a 90-es években, és egy darabig rendre a top tízben végeztek.
2003 és 2006 volt az első mélypont, amikor az Eb-re sem tudtak kijutni, majd 2010-ben és
2012-ben is hiányoztak Európa legjobbjai közül.
A legutóbbi, 2016-os Eb-n ugyanakkor ott voltak, és bejutottak a negyeddöntőbe, de ott
esélytelenek voltak a későbbi győztes magyar csapattal szemben (6-18). Végül hetedikek
lettek, ami elfogadható eredménynek számított.
Ami a FINA Világbajnokságokat illeti, mindössze négy olyan torna volt, amelyre kvalifikálni
tudott a francia női válogatott.
1991-ben és 1994-ben is kilencedikként végeztek, nagy különbség, hogy Perthben összesen
ennyi csapat indult, Rómában viszont három együttest is megelőztek.

2003-ban Barcelonában a 15., utolsó előtti pozíciót kaparintották meg, csak Nagy-Britannia
zárt mögöttük. 2015-ben Kazanyban egyet előreléptek, ekkor a japánokat és a délafrikaiakat utasították maguk mögé.
A szerény eredménysorhoz tartozik, hogy olimpián még soha nem vettek részt, és a
Világliga-selejtezőket sem élték túl, de ez abszolút a papírforma alapján történt.
A 17. FINA Világbajnokságon, a Hajós Alfréd Uszodában a gallok a C-csoportban
küzdhetnek majd a továbbjutásért, és erre akár lehet is esélyük: a házigazda magyarok és a
hollandok ellen ugyan valószínűtlen a pontszerzés, de a japánok elleni ki-ki meccsen
kiharcolhatják a harmadik helyet, és ezzel a folytatást a playoffban.
A FRANCIA NŐI VÁLOGATOTT AZ EDDIGI FINA VILÁGBAJNOKSÁGOKON
1991: 9. hely
1994: 9. hely
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2015: 14. hely

