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Vízilabda: Japán Ázsia-bajnokként
ráncigálná tovább az oroszlánok bajszát
2017.06.29. 09:54 CET
Gyors, sokat úszó japán válogatott okozhat veszélyes pillanatokat a 17. FINA Világbajnokság
élcsapatai számára. A távol-keleti ország nemzeti együttese folyamatosan fejlődik, néhány
játékosuk ráadásul éppen Magyarországon játszott az elmúlt időszakban, így további
finomságokat, ismereteket szívhattak magukba a továbblépéshez, amiket aztán a
világbajnoki tornán is kamatoztathatnak.
A japán férfiválogatott csak a 21. században, éppen 2001-től szerepelt FINA
Világbajnokságokon, hajlamosak vagyunk tehát azt mondani, a vízilabda a jelen és egyben a
jövő sportága a távol-keleti országban. A japán póló tényleg fejlődik, ennek volt ékes
bizonyítéka az is, hogy a 2015-ös világbajnokságon, Kazanyban a 13. helyet szerezték meg,
míg négy évvel korábban a 11. pozíciót; azaz nem sereghajtóként vannak jelen újabban a vbn, ráadásul a riói olimpián is akadtak szép pillanataik a végső, 12. helyezés ellenére.

Fotók: fina.org/Russel McKinnon
A budapesti lesz a hetedik vb-részvételük, az előzőn, Kazanyban egy meglehetősen kemény
csoportba kerültek, Szerbia, Ausztrália és Montenegró mellé. Az ausztrálokkal nyitottak, a
félidőben még csak kétgólos hátrányban voltak, a vége 10-4 lett, oda. A szerbek nem
ismertek tréfát (19-9), de a montenegróiak ellen remek támadójátékkal jelentkeztek a
japánok, 10 gólt is berámoltak, a vége ezzel együtt is 16-10 lett Brguljanék javára.
A helyosztókon aztán előbb 14-6-ra nyertek Argentína ellen, majd a 13. helyért 13-9-re
legyőzték a házigazda oroszokat, ez szép fegyvertény volt!
Az oroszországi vb-csapat teljes egészében megegyezett a riói kerettel, így festett:
Katsuyuki Tanamura, Seiya Adachi, Atsushi Arai, Mitsuaki Shiga, Akira Yanase, Atsuto Iida,
Yusuke Shimizu, Yuki Kadono, Koji Takei, Kenya Yasuda, Keigo Okawa, Shota Hazui,
Tomoyoshi Fukushima.
Rióban egyébként még a kazanyinál is tetszetősebben játszottak a japánok, folytatták a sok
úszással és mozgással tarkított vízilabdát, így kellemetlen perceket okoztak a csoport
nagyágyúinak.

A görögök csak 8-7-re nyertek ellenük, ehhez egy 4-0-s (!) utolsó negyedre volt szüksége a
kazanyi vb-bronzérmesnek. A brazilok ugyan 16-8-ra győztek, de aztán az ausztrálokat is
megszorongatták, Youngerék 8-6-ra tudtak nyerni. A magyar válogatott 17-7-re verte Japánt,
hogy aztán jöjjön a szerbek elleni zárókör, ahol a kés hegyén táncoló Szerbia 5-2-re
elveszítette az első negyedet. Szép lassan aztán összeállt a későbbi győztes és 12-8-ra
behúzta a meccset.
Benne volt tehát a bombameglepetés lehetősége a japánok számára az elmúlt időszakban, a
kérdés az, erre meglesz-e a lehetőség Budapesten. Koji Takei, Yusuke Shimizu egyébként
több szezont is lehúzott Magyarországon (mindketten gólerős játékkal jelentkeztek ez idő
alatt), míg Atsushi Arai idén szerepelt az OB I-ben, mindannyiukat a RacioNet-Honvéd
foglalkoztatta.
Számukra tehát nem lesznek ismeretlenek a körülmények, de igaz ez az egész válogatottra,
merthogy a japánok gyakran edzettek a 17. FINA Világbajnokság rendezővárosában.
Ott voltak a júniusi, ruzai Világliga Szuperdöntőben a japánok, ahol végül a 8. helyen zártak.
A horvátoktól 13-5-re, az ausztráloktól 9-8-ra, az oroszoktól 12-5-re, a szerbektől 19-10-re
kaptak ki, majd a helyosztókon az oroszoktól büntetőkkel 18-17-re, az ausztráloktól 11-4-re
szenvedtek vereséget, amellett, hogy erős ellenfelekkel szemben fejlődhettek.
A világbajnokságon már élesben kell bizonyítaniuk az Egyesült Államok, Horvátország és
Oroszország ellen a csoportkörben. Tehát minimum egy ellenféllel, az oroszokkal ismét
találkoznak, ahogyan azt tették Kazanyban.
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