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Vízilabda: a kazah lányok a legjobb ázsiai
csapat címre hajtanak
2017.07.01. 10:46 CET
A 17. FINA Világbajnokság női vízilabdatornáján sorozatban hatodik alkalommal lesz ott a
kazah válogatott, igaz, most annak köszönheti a szereplését, hogy Kína jó eredményeket ért
el a riói olimpián. Andrey Sazykin válogatottja igen kemény csoportba került, hatalmas
bravúr lenne a továbbjutás.
Az Ázsia-bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg Kazahsztán, s mivel a
világbajnokságra az olimpiai 7. helye miatt már korábban kijutott Kína, megváltotta a
kontinenstorna bronzérmével a jegyet Budapestre a kazah válogatott is – csakúgy, mint a
10. Ázsia-bajnokságon ezüstérmes Japán.
Tokióban a kazahok egyébként legyőzték Szingapúrt, Hongkongot, Thaiföldet és
Üzbegisztánt, a japán és a kínai csapattól szenvedtek vereséget.

Fotó: kazan2015.com
A kazah női válogatott kilenc alkalommal vett részt eddig világbajnokságon, így hát éppen
Budapesten jubilál a tizedik fellépéssel. A nemzetközi szereplésüket különösen szépre festi a
2000-ben, Sydney-ben elért olimpiai 6. hely, de annak is örülhettek, hogy Athénban 2004ben is ott voltak a játékokon, akkor a nyolcadik helyen zártak.
Kazanyban – ahol még Miroslav Trumbic volt a szövetségi kapitány – rögtön az első
mérkőzésen nagy vereségbe szaladtak be a kazahok, 14-7-re kaptak ki a spanyoloktól,
Mirshina három gólt szerzett. Kanada még jobban kiszakította a gólzsákot, 17-4 lett a vége,
az utolsó csoportmeccsen azonban némi meglepetésre Új-Zélandot 14-4-re verték az egyik
legszebb dresszben játszó kazah lányok, Akilbajeva 6 gólt lőtt.
A nyolc közé jutásért aztán megkapták a nagy falatot, Hollandiát, 21-1-re nyert Arno
Havenga jóval esélyesebb csapata, így a folytatásban a 9-12. helyért küzdhetett az ázsiai
társaság. Előbb 10-5-re a braziloktól, majd 20-4-re Kanadától kaptak ki, így zártak a 12.
helyen.

A két évvel ezelőtti keret így festett: Alexandra Zharkimbayeva, Aruzhan Yegemberdiyeva,
Aizhan Akilbayeva, Anna Turova, Kamila Zakirova, Zamira Myrzabekova, Oxana Saichuk,
Darya Muravyeva, Darya Roga, Anastassiya Mirshina, Assem Mussarova (csapatkapitány),
Darya Ryzhinskaya.
Érdekesség, hogy a napokban jelentették be, Anastassiya Mirshina a következő szezonban,
ősztől Magyarországon, Szentesen folytatja pályafutását.
Mára Andrey Sazykin irányítja egyébként a csapatot, ő korábban is vezette már a
válogatottat, rá vár a feladat, hogy elérje, Kazahsztán helyt álljon Budapesten.
A kazah női válogatott a 17. FINA Világbajnokságon Ausztrália, Oroszország és Görögország
társaságát élvezi majd a D csoportban, első mérkőzésüket július 16-án Ausztráliával
játsszák.
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