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A férfi vízilabdatorna rögtön egy szuperrangadóval indult, a nyitott Maria Lenk
Uszodában családias hangulat, kisebb csapatnyi magyar, illetve szerb drukker fogadta a
játékosokat. A magyar csapat végig h?siesen küzdve és néhol nagyon látványosan játszva ért
el döntetlent az esélyesebbnek tartott szerb válogatottal szemben.
A találkozó Nagy Viktor védésével, majd az ellentámadásból Szivós Márton akciógóljával
kezd?dött. A túloldalon sem kellett sok várni az els? találatra, Sava Ran?elovi? l?tt a jobb
kapufa segítségével a hálóba. Els? két kiállítását mindkét együttes értékesítette, a
második szerb fórnál azonban Nagy hárított. A magyarok második el?nyüket is értékesítették,
igaz, az olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert lövése egy szerb véd? kezén irány változtatva
jutott a kapuba.
Kis Gábor centerben négy szerb véd?vel találta magát szembe, nem is tudta megtartani a
labdát, a kontrából pedig Miloš ?uk maradt üresen, és bombázott Nagy füle mellett a rövid
fels?be. Egy elrontott szerb el?ny miatt Varga Dénes el?l üresen maradt, majd klasszis módjára
ejtette át a szerb háló?rt.
Újabb Nagy Viktor védést egy szerb kiállítás, és Benedek Tibor id?kérése követte: a remekül
végigjáratott figura végén Vámos Márton bombázott a léc alá.
A második negyed az els? kihagyott magyar fórral indult, a túloldalon viszont a szerbek kett?s
el?nyb?l sem tudtak a kapuba találni. A szerbek Filip Filipovi? bombájával egy gólra jöttek fel.
Az ellentámadásból Hárai Balázs óriási küzdelemben ötméterest harcolt ki: Varga Dániel pedig
értékesítette a büntet?t. A szerbek újra emberel?nybe kerültek, ezúttal azonban Erdélyi Balázs
blokkja állta útját a labdának. A magyar csapat védekezésben szinte hibátlant nyújtott,
miközben el?l Manchercz t?le szokatlan módon középr?l, távolról, akcióból l?tte ki a jobb alsót
(7-4). A szerbek egy emberel?nyös találattal jöttek fel, de a túloldalon megúszásból Zalánki
Gerg? kíméletlenül küldte Branislav Mitrovi? feje mellett a labdát a hálóba. B? fél perccel a
félid? vége el?tt Varga Dénest állították ki, az id?kérés után pedig Dušan Mandi? váltotta gólra
a fórt. A magyaroknak azonban még volt ideje egy támadásra, a labda Kishez került, a center
pedig óriási er?vel kibrusztolta a helyzetet és bel?tte a kilencediket (9-6).
A nagyszünetben a szerbek kapust cseréltek, Gojko Pijetlovi? állt be, de Hosnyánszky szinte
azonnal felavatta távolról (6-10). A magyar klasszis a túloldalon is "eredményes" volt, hiszen
emberhátrányban blokkolt egy szerb lövést. A tizedik szerb el?nyt Nikola Jakši? húzta közelr?l
a hálóba, a másik oldalon a magyar fór viszont kihasználatlanul maradt. A folytatásban mindkét
oldalon kimaradt egy-egy el?ny, majd Filipovi? csökkentette a különbséget (8-10). A magyar
válogatott mintha kissé elfáradt volna, a szerbek pedig elkapták a fonalat, ?uk révén egy gólra
feljött a rivális. Az ellentámadásból emberel?nybe került a magyar csapat, a szövetségi kapitány
rögtön id?t kért: a figura ugyan végigment a szerbek szorításában, de Szivós a kapusba l?tt.
Húsz másodperccel kés?bb javított, lefordulás után emberel?nyt harcolt ki, majd az érkez?
Hosnyánszkyhoz játszott, aki nem hibázott (11-9).
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A zárófelvonás hibátlanul megjátszott szerb fórral kezd?dött, de a magyar csapat Varga Dénes
révén dupla el?nyb?l visszaállította a kétgólos különbséget. Újabb szerb fór, és a "szokásos"
húzós figura jött (12-11). Az ellentámadásban kett?s el?nybe került a magyar csapat, de a lövés
egy blokkról levágódott. Szivós kiállítása után Filipovi? harmadik találatával egyenlítettek
a szerbek. A másik oldalon Hárai birkózta ki a fórt, Vámos pedig remek kapásgólt l?tt (13-12).
Húsz másodperccel a vége el?tt az egyenlítésért még támadhatott a szerb válogatott, hét
másodperccel a vége el?tt még a fórt is megkapta, Filipovi? pedig egyenlített. Szinte közvetlenül
az eset el?tt megsérült Nagy Viktor, így az utolsó lövést már Decker Attilának kellett volna
hárítania.
{module [182]}
Elégedetten nyilatkozott a világ- és Európa-bajnok szerbek elleni 13-13-as döntetlent követ?en
Benedek Tibor, a riói olimpián szerepl? magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
"Nagyon meg vagyok elégedve. Ez a szerb csapat nyolc éve játszik együtt, és sokszor élt meg
hasonlót, hogy hátrányból fordít. Senki sem gondolta t?lünk, hogy ez három-négygólos
gy?zelem lesz, mi az egynek is örülünk, persze, amiatt, hogy ez nem lett meg, kissé csalódott
vagyok" - nyilatkozta a lefújást követ?en Benedek Tibor. A szakember megjegyezte, "végig ott
volt fejben az együttes", aminek pedig különösképpen örült, hogy akkor is tudott újítani a gárda,
amikor a szerbek éppen felzárkóztak.
A magyar válogatott két nap múlva az ausztrálokkal, majd a görögökkel, a japánokkal, végül
augusztus 14-én a házigazda brazilokkal játszik a csoportban, melyb?l az els? négy helyezett
jut a negyeddönt?be.
MTI nyomán T. T.
{module [160]}
{nomultithumb}
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