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Negyedik a vízilabda-válogatott

Gyurta Dániel arany-, Kiss Gergő bronzérmes
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Shanghajban véget ért a vizes 
világbajnokság. a magyar fér-
fi-vízilabdaválogatott némiképp 
csalódást okozva csak a negye-
dik helyen végzett, és ezzel csak 
olimpiai kvótát szerzett, míg az 
úszók öt érmet (egy arany és 
négy bronz) szereztek. a romá-
nok érem nélkül maradtak.

Gyurta Dániel megvédte cí-
mét pénteken 200 m mell-
úszásban a sanghaji vizes 

világbajnokságon. A szám magyar 
Európa-bajnoka 2:08.41 perccel 
csapott a célba egy fél karhosszal, 
22 századdal megelőzve a kétszeres 
olimpiai címvédő japán Kitadzsima 
Koszukét. Ezzel Gyurta megsze-
rezte a magyar küldöttség egetlen 
aranyérmét. Tegnap Kiss Gergőn 
volt a sor, hogy érmet szállítson 
1500 méter gyorson, ami be is jött, 
és végül magyar országos csúcsot 
úszva a harmadik lett.

A sanghaji vizes világbajnok-
ságon szombaton késő este (helyi 
idő szerint) némiképpen váratla-
nul olasz elsőséggel zárult a férfi-
vízilabdatorna: hosszabbításban 
az azzurrók a Kínába címvédőként 
érkezett szerb csapatot gyűrték le 
egy góllal. Azt a gárdát, amely az 
elődöntőben az olimpiai bajnok 
magyar válogatotton kerekedett 
felül szintén minimális különbség-
gel. A magyarok pedig korábban a 
bronzmérkőzésen is vereséget szen-
vedtek. Így a Kemény Dénes által 
vezényelt csapat a két legfontosabb 
mérkőzését veszítette el. A veresé-
gek amúgy csak részben következ-
tek be a magyar csapat többször 
súlyosnak is minősíthető hibái mi-
att, a játékvezetői ítélkezés, ha úgy 
teszik, a bírói felfogás – finoman 
fogalmazva – sem a szerbek, sem 
a horvátok elleni meccseken nem 
kedvezett a Kemény-legénységnek. 
A bronzmérkőzésen egyenesen a 
műhiba kategóriába tartozó vétek 
volt például, amikor az illetékes 
bíró meggátolta – ráadásul a talál-
kozó hajrájában – a valószínűsíthe-
tő magyar egyenlítést azzal, hogy 
nem ítélt ötméterest, amikor Varga 
Dániel lövését egy már kiállított 
horvát pólós blokkolta. Ami tény: 
Sanghajban néhányan – Kemény 
Dénes szövetségi kapitány szerint 
ketten-hárman – gyengén, a köze-

pesnél is gyengébben játszottak. 
Amellett többször is akadt a mecs-
cseken olyan periódus, amikor hosz-
szabb időn át hiányzott egy valódi 
karmester, olyan vezéregyéniség, 
aki hamar kirángatta volna a csapa-
tot az aktuális kátyúhelyzetből.

A férfiakhoz képest is jóval a 
várakozás alatt maradt a magyar ví-
zilabda női részlege. A Kínában ren-
dezett volt a 14. a póló-vb-k történe-
tében, s míg a férfiaknál az érmet – 2 
aranyat, 6 ezüstöt, 1 bronzot – hozó 
világbajnokságok mellett a mostani 
negyedik pozícióhoz viszonyítva 
egy 9. és három 5. helyezés jelentette 
a mélypontot, addig a női válogatott 
az eddigi leggyengébb vb-eredmé-
nyét érte el azzal, hogy csak kilence-
dik lett Sanghajban. Merész András 
és hónapok óta alakuló, formálódó, 
eleve alaposan megfiatalított kísérle-
ti csapata azonban felmentést kapott 
a szövetség vezetésétől, amely ezt az 
esztendőt – éppen a sikeres olimpiai 
kvalifikáció reményében – a csapat-
építésre szánta, és elődöntőbe jutási 

kötelezettséget nem írt elő a szak-
vezetőnek. A 2011-es eredmények 
tehát a női válogatott esetében nem 
számítanak, helyesebben egy siker-
telen vb ezúttal nem ad sem okot, 
sem indokot a kapitányváltásra. 
Nyilván sokkal szigorúbb lesz azon-
ban a megítélés, ha a Merész-gárda a 
jövő év elején, az olimpiai selejtező-
tornára kvalifikáló Európa-bajnok-
ságon is, amikor pedig már élni fog 
az eredménykényszer, esetleg megint 
kudarcot vall...

eredmények
Vízilabda. Férfiak: döntő: 

Olasz ország – Szerbia 8–7 (hosz-
szabbítás után); a 3. helyért: Hor-
vátország – Magyarország 12–11 
(5–2, 3–2, 3–5, 1–2); az 5. helyért: 
Spanyolország – Egyesült Államok 
11–10; a 7. helyért: Montenegró – 
Németország 8–5. Nők: döntő: Gö-
rögország – Kína 9–8; a 3. helyért: 
Oroszország – Olaszország 8–7; az 
5. helyért: Ausztrália – Egyesült Ál-
lamok 10–5; a 7. helyért: Hollandia 
– Kanada 8–7; a 9. helyért: Magyar-
ország – Kuba 12–7.

Úszás. Péntek: női 100 m 
gyors: 1. Jeanette Ottesen (dán) és 
Aljakszandra Heraszimenija (fe-
hérorosz) 53.45 mp., 3. Ranomi 
Kromowidjojo (holland) 53.66 
mp.; férfi 200 m hát: 1. Ryan 
Lochte (amerikai) 1:52.96 p., 2. 
Irie Rjoszuke (japán) 1:54.11 p., 
3. Tyler Clary (amerikai) 1:54.69 
p.; női 200 m mell: 1. Rebecca 
Soni (amerikai) 2:21.47 p., 2. Ju-
lija Jefimova (orosz) 2:22.22 p., 3. 
Martha McCabe (kanadai) 2:24.81 
p.; férfi 200 m mell: 1. Gyurta Dániel 
2:08.41 p., 2. Kitadzsima Koszuke 
(japán) 2:08.63 p., 3. Christian 
Vom Lehn (német) 2:09.06 p.; fér-
fi 4 x 200 gyorsváltó: 1. Egyesült 

Államok 7:02.67 p., 2. Franciaor-
szág 7:04.81 p., 3. Kína 7:05.67; 
szombat: női 50 m pillangó: 1. Inge 
Dekker (holland) 25.71 mp., 2. 
Therese Alshammar (svéd) 25.76 
mp., 3. Melanie Henique (francia) 
25.86 mp.; férfi 50 m gyors: 1. César 
Cielo Filho (brazil) 21.52 mp., 2. 
Luca Dotto (olasz) 21.90 mp., 3. 
Alain Bernard (francia) 21.92 mp. 
... 6. Takács Krisztián 21.99 mp.; 
női 200 m hát: 1. Melissa Franklin 
(amerikai) 2:05.10 p., 2. Belinda 
Hocking (ausztrál) 2:06.06 p., 3. 
Sharon van Rouwendaal (holland) 
2:07.78 p.; férfi 100 m pillangó: 1. 
Michael Phelps (amerikai) 50.71 
mp., 2. Kondrad Czerniak (lengyel) 
51.15 mp., 3. Tyler McGill (ameri-
kai) 51.26 mp.; női 800 m gyors: 1. 
Rebecca Adlington (brit) 8:17.51 
p., 2. Lotte Friis (dán) 8:18.20 p., 
3. Kate Ziegler (amerikai) 8:23.36 
p. ... 5. Kapás Boglárka 8:24.79 p.; 
női 4 x 100 m vegyes váltó: 1. Egye-
sült Államok 3:52.36 p., 2. Kína 
3:55.61 p., 3. Ausztrália 3:57.13 
p.; tegnap: női 50 m mell: 1. Jessica 

Hardy (amerikai) 30.19 mp., 2. 
Julija Jefimova (orosz) 30.49 mp., 
3. Rebecca Soni (amerikai) 30.58 
mp.; férfi 400 m vegyes úszás: 1. 
Ryan Lochte (amerikai) 4:07.13 p., 
2. Tyler Clary (amerikai) 4:11.17 
p., 3. Horihata Juja (japán) 4:11.98 
p. ... 6. Verrasztó Dávid (magyar) 
4:15.67 p.; női 50 m gyors: 1. 
Therese Alshammar (svéd) 24.14 
mp., 2. Ranomi Kromowidjojo 
(holland) 24.27 mp., 3. Marleen 
Veldhuis (holland) 24.49 mp.; férfi 
50 m hát: 1. Liam Tancock (brit) 
24.50 mp., 2. Camille Lacourt 
(francia) 24.57 mp., 3. Gerhard 
Zandberg (dél-afrikai) 24.66 mp.; 
férfi 1500 m gyors: 1. Szun Jang (kí-
nai) 14:34.14 p., 2. Ryan Cochrane 
(kanadai) 14:44.46 p., 3. Kis Ger-
gő 14:45.66 p.; női 400 m vegyes 
úszás: 1. Elizabeth Beisel (ameri-
kai) 4:31.78 p., 2. Hannah Miley 
(brit) 4:34.22, 3. Stephanie Rice 
(ausztrál) 4:34.23 p.; férfi 4 x 100 
m vegyes váltó: 1. Egyesült Államok 
3:32.06 p., 2. Ausztrália 3:32.26 p., 
3. Németország 3:32.60 p.

A csalódást keltő 4. helyen végeztek a férfi-vízilabdázók. Londonban javíthatnak

Éremtáblázat

ország arany ezüst bronz
  1. Egyesült Államok 17 6 9
  2. Kína 15 13 8
  3. Oroszország 8 6 4
  4. Brazília 4 0 0
  5. Olaszország 3 4 2
  6. Nagy-Britannia 3 3 0
  7. Ausztrália  2  10 4
  8. Franciaország 2 4 5
  9. Hollandia 2 1 3
10. Görögország 2 1 1
11. Dánia 2 1 0
12. Németország 1 3 9
13. Svédország 1 1 0
14. Magyarország 1 0 4

Gyurta Dániel 200 méter mellen szállította az első és egyetlen aranyérmet a magyar küldöttség számára


