11. CMAS Víz Alatti Rögbi Világbajnokság
2019. július 27 - augusztus 3.
Graz, Ausztria

Szakmai összefoglaló
2019. július 27 és augusztus 3. között tartották meg Graz-ban a 11. CMAS Víz Alatti rögbi Világbajnokságot 18 ország
válogatottjainak részvételével. Ez volt a sportág eddigi legnagyobb rendezvénye, 31 csapat (17 férfi- és 14 női
válogatott) mintegy 500 sportolójának részvételével.
A magyar válogatott először vett részt CMAS rendezésű hivatalos nemzetközi versenyen. A férfi világbajnok Kolumbia
válogatottja lett, a magyar válogatott a 15. helyen végzett. A női világbajnoki címet Norvégia válogatottja szerezte
meg.

Felkészülés
A 2018-as év közepén a magyar válogatott bő 20 fős keretébe 5 csapat játékosai kerültek be, a magyar UWR Tiszavirág
SE mellett, a német Regensburg és Bamberg, az angol Pure és az egyesült államok-beli San Francisco csapatából.
Első felkészülési állomást a 2018. szeptember 8-án megrendezésre került Budapest Kupa jelentette, ahol az osztrák
csapattal nagy harcot vívva a második helyet szerezte meg a csapat. Két héttel rá került megrendezésre Bécsben az
Open Central European Cup verseny, 6 válogatott részvételével. A magyar válogatotthoz hasonló játékerőt képviselő
olasz, spanyol és angol válogatottak legyőzésével a csapat a harmadik helyen végzett. Sajnos szervezési és anyagi
problémák miatt a közös felkészülés csak 2019. tavaszán tudott folytatódni, amikor is az osztrák válogatottal közös
edzőtábor került leszervezésre Neunkirchen-ben április 14-én és május 25-én. Ezt követően június 15-én a CsehOsztrák-Magyar Liga Usti nad Labem-ben tartott fordulóján indult el (nem teljes csapattal) a magyar válogatott, de
sajnos a szervezőkkel történt hosszas egyeztetést követően nem sikerült az erősebb csapatokat felvonultató csoportba
kerülni. Viszont egy edzőmérkőzés erejéig összecsapott a cseh- és a magyar válogatott, mely mérkőzés során sok
tapasztalatot szereztünk.
Bár két utánpótlás játékos részvételére is számítani lehetett a válogatottban, de a CMAS szabályozása alapján 18 év
alatti játékosok nem lehet szerepelhetnek a világbajnokságon. Ezt a szabályt végül a világbajnokság kezdete előtt
visszavonta, de ekkor már ki lett jelölve a világbajnokságon szereplő 15 játékos.
A világbajnokság előtti hétvégén, már a világbajnokságra kiválasztott 15 fős utazó keret 12 játékosa vett részt az utolsó
felkészülési állomáson, a németországi Malsch-ban megrendezett versenyen.

Világbajnokság
A világbajnokságra 17 nemzet férfi válogatottja adta be a nevezését. A szervezők a nevezett csapatokat 4 csoportba
sorsolták. A páratlan számú résztvevők miatt 3 darab 4 csapatos és 1 darab 5 csapatos csoport került kialakításra. A
magyar válogatottat az 5 csapatos csoportba sorsolták, Svédország, Ausztria, USA és Luxemburg válogatottjával
közösen.
A lebonyolítási menetrend szerint, a korábbi évek eredményei alapján kialakított erősorrend alapján, a csoport
legerősebb (korábbi világbajnok) csapatával, Svédországgal kezdte meg a magyar válogatott a világbajnoki szereplést.
A magyar válogatott minden tagja számára felemelő élmény volt első ízben meghallgatni a magyar himnuszt. A svéd
válogatott korábbi mérkőzéseinek kielemzése alapján, felkészülve az erőteljes támadójátékukra, a védekezés
megerősítésére törekedtünk. A kezdeti idegesség után, melyet az első mérkőzés izgalma okozott, az első félidő végén
4 góllal vezetett a svéd válogatott, mely azután a második félidőben egy magasabb sebességre kapcsolva meggyőző
fölénnyel (14-0) nyerte a mérkőzést. A svéd szövetségi kapitány a mérkőzés utáni beszélgetésünk során megemlítette,
hogy meglepte őket a magyar csapat szívóssága és ereje.
Egy kis kitérőként áttekintést adnék a víz alatti rögbi helyzetéről a világban. A világ csapatai, országai jól láthatóan 3
csoportba oszthatók, játékerősségüket illetően. Egy csoporton belül, az azonos játékerőt képviselő csapatok között
szoros 1-2 gólos különbségek alakulnak csak ki a mérkőzéseken, a különböző csoportok közötti csapatok összecsapásai
során nem ritka a 10 vagy több gólos különbség sem. Pl. Svédország – Ausztria 16 – 0, Norvégia – Olaszország 19 – 0,
Kolumbia – Kanada 29 – 0, Németország – Nagy-Britannia 30 – 0. A fejlődő csapatok számára rendkívül hasznos jóval
erősebb csapatok ellen megmérkőzni, bár emiatt a különbségek miatt rendre felmerül, hogy ún. „kétcsoportos”
rendszerben lenne célszerűbb lebonyolítani a világbajnokságot, de erről hivatalos beterjesztés még nem készült.
A második játéknapon Ausztria csapatával mérkőztünk meg. Az előző meccsen begyakorolt védekezéssel sikerült
megállítani az osztrák csapat rohamait. Az ellentámadásaink során sikerült gólhelyzeteket is kialakítani, de azokat nem
sikerült gólra váltani, a mérkőzés végére 6 gólos különbség alakult ki osztrákok javára.
A lebonyolítási rend alapján a válogatott harmadik meccse, az USA elleni döntött arról, hogy a könnyebb ágra kerüljünk
a későbbiekben a legjobb 12 csapatba jutáshoz. A két csapat hasonló játékerőt képvisel. Sajnos a mérkőzés elején
korán hátrányba kerültünk, de kiegyenlített küzdelem folyt a medencében. A második félidő elején egy
szabálytalanságot követően büntetőt ítéltek ellenünk, melyet értékesített is az ellenfél. Ez kissé lelkileg
megroppantotta a csapatot, és nem tudott felállni 2 – 0-s hátrányból.
Utolsó csoportmérkőzésünket a csoport (papíron leggyengébb) válogatottja, Luxemburg ellen vívtuk. Az előző napi
kudarc nagyon rányomta a magyar csapatra a bélyegét, bár dominált a csapat, de a magyar válogatott első gólját csak
a második félidőben sikerült megszerezni. Ez nagy hatással volt a csapatra, áttörve a lélektani gátat, még két gólt
szerezve megszületett a magyar válogatott első világbajnoki győzelme.
A magyar válogatott a csoportjában a 4. helyen végzett, és a korábbi USA elleni vereség miatt a nehezebb ágra
kerültünk, ezért még aznap a másik csoport 3. helyezettjével Csehország válogatottjával mérkőzött meg a magyar
válogatott a legjobb 12-be kerülésért. A papírforma alapján, a végére kissé elfáradt magyar csapat 16 – 0-s vereségett
szenvedett.
A magyar csapat erőnlétileg nagyon jól bírta a sorozatterhelést, 4 nap alatt 5 mérkőzés, bár természetesen a
mérkőzések második félidőjében mutatkoztak már a fáradtság jelei.
A negyeddöntő utáni szabadnap regenerálódással és játékelemzéssel telt el. A magyar válogatottat nagy mértékben
segítették a női csapat játékosai. Markovics Dóra (a magyar női csapat edzője), mint segédedző minden mérkőzésünket
a vízből követte, és a mérkőzés közben hasznos meglátásaival segítette elő a csapat minél jobb szereplését. A
cserepadnál Szűrös Kata, és az első három mérkőzésünkön Rozovics Éva és Mándoky Petra volt a szövetségi kapitány
segítségére. Kiemelkedő volt még Markovics Dóra és Szabó Zsolt ellenfelekről végzett elemzései, melyet több órányi
videó megtekintése után állítottak össze.
A pihenőnap után Kanada válogatottja volt az ellenfél, a 13-14 helyért döntő helyosztón. A mérkőzés során nem
sikerült a megbeszélt taktikai elemek végrehajtása a támadójátékban, és a bizonyítási vágy valamint a gólkényszer
miatt a védekezés háttérbe szorult, ezért a 4 gólos különbség nem feltétlenül tükrözi a két csapat közötti különbséget.

Az utolsó előtti napon a 15-17 helyért döntő első mérkőzésen Szlovákia ellen kellet megküzdeni. Tényleges küzdelem
folyt, de igazából saját magunkkal, mivel a folyamatos támadásokat nem sikerült góllal befejezni, de végül 1 – 0-ra
megnyerte a magyar csapat a párviadalt.
Az utolsó napon újra Luxemburg ellen ugrott vízbe a magyar csapat. Ez volt az a mérkőzés, ahol megérkezett a
felszabadult játék, 10 – 1-es magabiztos győzelemmel biztosította be a magyar válogatott a 15. helyezést.

Összefoglaló
A világbajnokság előtt a realitások talaján maradva a 12-15. helyezés volt a kitűzött cél. A magyar válogatott végül a
minimálisan elvárt 15. helyen végzett. A verseny során a magyar válogatott töltötte a legtöbb játékidőt a medencében
(8 mérkőzés, 16 félidő). A sorozatterhelést jól bírta a csapat. Sajnos egy-két kisebb sérülés és betegség is hátráltatta a
csapatot, de a tartalék játékosok jól pótolták a kieső játékosokat.
A mérkőzések során egyértelműen kirajzolódott, hogy a magyar játékosok védekező taktikája megfelelő, ezt több edző
is megerősítette. A világbajnokságot megelőző döntésnek megfelelően, az ún. 5-1-es játékrendszer (támadásban 5
támadó, hátul 1 kapus biztosít) került alkalmazásra a magyar csapat játékát illetően, melyet korábban csak pár
alkalommal gyakoroltunk, ezzel is a támadójátékot elősegítve. Ezt a jövőben is fenn kell tartani, és az utánpótlás
nevelés során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a támadójátékra, valamint a gólszerzési technikák elsajátítására. Sok
játékosnál, bár több éve játszanak, látszódott a meccsrutin hiánya erősebb csapatok ellen, ezért a következő generáció
felkészítése során javaslom a minél több versenyen történő szereplést, pl. a jövőre induló Underwater Rugby Open
League versenysorozatban, melynek keretében hazai forduló megrendezésére is lehetőség nyílhat. Örömteli, hogy
tavaly két új magyar klub is alakult, mely által kialakulhat középtávon a hazai versenyrendszer is, mely nagymértékben
segítheti a fejlődést.
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