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VILÁGBAJNOKSÁG, EURÓPAI JÁTÉKOK, KONTINESBAJNOKSÁG, ÖTKARIKÁS SELEJTEZŐ ÉS RIO – ÍGY LÁTJÁK A KAPITÁNYOK

A kihívás éve előtt
Tessék választani, avagy számos lehetőség közül kell a lehető legjobb mellett dönteni
A szövetségi kapitányok által említett olimpiai kvalifikációs
szisztéma alapjaiban változott meg a korábbiakhoz képest.
Míg eddig elôbb a világranglistáról közvetlenül lehetett indulási jogot szerezni, s akinek ez nem sikerült, annak kellett
selejtezôt játszania, most megfordul a sorrend: elôbb rendezik meg a kontinentális selejtezôt, ezt követôen pedig jöhet

a nagy számolgatás, azaz kinek maradt esélye arra, hogy
a világranglistáról kvalifikálja magát. Ezért rendkívül fontos,
hogy a következô egy évben ki, mikor és milyen versenyen
indul, hol van a legtöbb esélye értékes pontokat szerezni, s
hol a legkisebb a valószínűsége a pontok elvesztésére. Az
elôttünk álló egy év legnagyobb kihívása, hogy a szakve-

zetôk jól kidolgozott koncepció alapján állítsák össze a riói
indulásra esélyes versenyzôk nemzetközi programját, a többi pedig már „csak” a játékosokon múlik. Ami biztos, hogy –
miként azt Nátrán Roland, a szövetség elnöke is megerôsítette – anyagi akadálya nem lehet a kvalifikációnak, ugyanis
a két szövetségi kapitány által összeállítandó menetrendre

megvan az anyagi háttér, azaz bármelyik, a koncepcióba
beleillô viadalra elutazhatnak a mieink. Márpedig – a versenynaptárt nézve – a pontgyűjtésre bôven van lehetôség,
Aranyosi Péternek és Téglás Péternek az elôttünk álló mintegy tizenkét hónapban ezen legfontosabb események közül
válogatva kell összeállítania az üdvözítô stratégiát.

2015
Június 12–29.: Európai Játékok, Baki, Azerbajdzsán
Június 24–28.: World Tour-sorozat, Kobe, Japán
Július 1–5.: World Tour-sorozat, Incshon, Dél-Korea
Július 29.–augusztus 2.: World Tour-sorozat, Phenjan, Észak-Korea
Augusztus 5–6.: World Tour-sorozat, Csengtu, Kína
Augusztus 19–23.: World Tour-sorozat, Panagjuriste, Bulgária
Augusztus 26–30.: World Tour-sorozat, Olomouc, Csehország
Szeptember 2–8.: World Tour-sorozat, Wels, Ausztria
Szeptember 8–12.: World Tour-sorozat, De Haan, Belgium
Szeptember 16–20.: World Tour-sorozat, Buenos Aires, Argentína
Szeptember 23–27.: World Tour-sorozat, Santiago, Chile
Szeptember 25.–október 4.: Európa-bajnokság, Jekatyerinburg, Oroszország
száág
ág
Október 21–25.: World Tour-sorozat, Varsó, Lengyelország
Október 30.–november 1.: Nôi világkupa, Szendai, Japán
November 4–8.: World Tour-sorozat, Jekatyerinburg, Oroszország
November 11–15.: World Tour-sorozat, Stockholm, Svédország
December 10–13.: World Tour-sorozat, döntô

2016
Január 20–24.: World Tour-sorozat, Budapest, Magyarország
Január 27–31.: World Tour-sorozat, Németország
Február 28.–március 6.: csapat-világbajnokság, Kuala Lumpur, Malajzia
Március 22–27.: World Tour-sorozat, Doha, Katar
Április 6–10.: Európai olimpiai selejtezô, Isztambul, Törökország

Aranyosi Péter:

Téglás Péter:

„Szisztematikus
Szisztematikus munkával
előbbre léphetünk”

Rendkívül fontos idôszak elôtt áll a magyar asztalitenisz, a következô
hónapok eredményei döntôen befolyásolják, hogy hány magyar játékos
kvalifikálja magát a jövô évi riói olimpiára. Téglás Pétert, a nôk és
Aranyosi Pétert, a férfiak szövetségi kapitányát kérdeztük.

Tekintve, hogy a szezon közben
vettem át a válogatott irányítását,
egyelôre csak az áprilisi világbajnokság
kapcsán vannak tapasztalataim. Pozitívumként mindenekelôtt Pattantyús Ádám
remek szereplését, a legjobb harminckettô közé jutását említeném, különösen,
hogy az elsô fordulóban a világranglista-

tizedik tajvani Csüan Csi-jüant gyôzte le,
de a Jakab János, Pergel Szandra vegyes páros nyolcaddöntôs szereplését is
kiemelkedônek tartom. S hogy essék szó
az árnyoldalról is, a Jakab János, Kosiba
Dániel férfi páros a selejtezôben egy finn
duóval szemben búcsúzott, ami kellemetlen meglepetésnek számított.

A világbajnoki
ilá b j ki szereplés
lé értékeléé ték lé
sénél figyelembe kell venni, hogy
a Somosi Miklóssal és Karsai Ferenccel
megerôsített szakmai stáb három hónappal a világbajnokság elôtt vette át a munkát, márpedig ennyi idô alatt nem lehet
csodát tenni. Olyan rendszert szeretnék
kiépíteni, amelyben mindenki pontosan
tudja a dolgát. Az említett szakemberek

ll tt Rá
t sokat
k t segít
ít az erônô
mellett
Rácz L
Levente
léti felkészítésben, s természetesen idesorolom az ifjúsági válogatott kapitányát,
Bátorfi Zoltánt. Azt gondolom, e tekintetben is jó úton haladunk, de a többségében pozitívnak értékelhetô világbajnoki
szereplésben természetesen benne van
a korábbi kapitány, Pázsy Ferenc munkája is.

Az Európai Játékokon a legjobb csacsa
pattal veszünk részt, s ez jó alkalom
arra, hogy az európai mezônynek jelezzük, figyelni kell ránk. Jó versenyre szá-
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mítok
mítok, s mivel az olimpiai kvalifikáció miatt
mostantól a világranglistára is koncentrálni kell, fontos, hogy ne veszítsünk értékes
pontokat.

É é
Érzésem
szerint
i t az utánpótlás
tá ótlá tterén
é
nem állunk rosszul, vannak fiatal tehetségeink, csak az a kérdés, mit sikerül
kihoznunk belôlük. A teljesség igénye nélkül említenék néhány nevet: például Majo-

k
Máté
á Gáb
ros B
Bence, B
Bruckner
Máté, K
Kovács
Gábor,
Balázs Bence, Molnár István Patrik, Kovács Sebestyén elôtt is szép jövô állhat.
Megvannak a jelöltjeink, akiket hosszabb
távon is érdemes menedzselni.

T
Természetesen
é
t
kiemelt
ki
lt eseményé
ként kezeljük az ôszi Európa-bajnokságot. Ennek megfelelôen több
ország válogatott játékosaival közös
edzôtáborban veszünk részt, hogy a
lehetô legjobb formában érkezzünk Jekatyerinburgba. Kár lenne tagadni, fel-

tétl ül van nyolc
l jobb
j bb csapatt nálunk
ál k
tétlenül
Európában, viszont mögöttük nagy a
tolongás, s ebbôl szeretnénk a lehetô
legjobban kijönni. Elsô lépésként a
bennmaradás a cél, ami azért is fontos,
mert ha sikerül, szisztematikus munkával évrôl évre előbbre léphetünk.

H
Hosszú,
ú rögös
ö ö út vezett Rióba,
Riób a
nyári olimpiára. Elôbb az isztambuli
selejtezô kínál lehetôséget a kvalifikációra, ezt követôen pedig a megfelelô
világranglistás helyet lehet repülôjegyre
váltani. Az erôviszonyok ismeretében
a selejtezôn kevesebb a sanszunk, a
ranglistáról való kijutásnak viszont van
realitása. A jelenlegi helyzetben Pattan-

t ú Ádám
Ádá indul
i d l a legjobb
l j bb eséllyel,
éll l de
d a
tyús
többieknek sem elérhetetlen az olimpia.
A célunk, hogy két játékosunk is kvalifikálja magát, de ha netán csak egynek sikerül, természetesen annak is örülnünk
kell. Ami a csapatot illeti, ott talán még
nehezebb a helyzet, bravúrra van szükség ahhoz, hogy ebben a számban is ott
legyünk Rióban.
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Mi volt a mögöttünk lévô szezon legpozitívabb történése, és mire emlékszik
vissza legkevésbé szívesen?

1.

A sportág helyzetét figyelembe véve
hogyan értékeli a szucsoui egyéni világbajnokságot?

2.

A néhány hét múlva, június 12-én kezdôdô Európai Játékokon szereplô magyar válogatott mire lehet képes Bakiban?

3.

Milyennek ítéli meg a sportág hazai
utánpótlását?

4.
5.

Az Európa-bajnokság mindig kiemelt
figyelmet kap, hiszen a nagy világversenyek közül leginkább itt van esély jó eredmény
elérésére. Ezek alapján a szeptember végi jekatyerinburgi kontinensbajnokságot tekinti az
év fô versenyének?
Az elôttünk álló egy év a riói kvalifikáció jegyében zajlik. Hány magyar játékos indulására számíthatunk az olimpián?

6.

Innen kezdôdik
a nagy hajrá
A riói szereplés kivívására a selejtezôn
kívül a világranglistáról van lehetôség.
Lássuk, hogy az olimpiai részvételre
jelenleg esélyesnek tűnô magyar asztaliteniszezôk hol állnak a 2015. májusi rangsorban – pontosan egy évvel
az olimpiai kvalifikáció szempontjából
ôtt.
döntô világranglista elôtt.

Férfiak
63. Pattantyús Ádám
ám
111. Kosiba Dániel
122. Jakab János

Nôk
19. Póta Georgina
75. Madarász Dóra
93. Lovas Petra
128. Pergel Szandra

„A fő cél természetesen
a jövő évi olimpia”

1.

Nem kérdés, a legemlékezetesebb pillanat számomra az volt, amikor megjelent a januári világranglista, amelyen Póta
Georgina a tizennegyedik helyen állt, amihez persze kellett a világkupán elért negyedik helye és a World Tour-sorozat döntôjében szerzett bronzérme. Mindemellett nem
szeretnék megfeledkezni a csapat Európa-

bajnoki ötödik helyérôl, amit szintén nagyon
jó eredménynek tartok. Negatívum? Sajnos
éppen a világbajnoksághoz kötôdik: rajtunk
kívül álló történések sorozatának a végén
egyszemélyes csapattal mentünk Szucsouba, miután Madarász Dóra mandulaműtéten esett át, Póta Georgina pedig a rajt elôtt
nem sokkal megsérült.
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A világbajnokság
ilá b j k á elôtt
lôtt tö
történtek
té t k
tükrében nem lehettek vérmes reményeink, mert csak Pergel Szandra
állt asztalhoz. Megtette, ami tôle telt, a

J k b Jánossal
Já
l alkotott
lk t tt vegyes párosa
á
Jakab
pedig nyolcaddöntôt játszott. Ebben a
helyzetben ennél jobbra nem számíthattunk.
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T ki t
Tekintve,
h
hogy B
Bakiban
kib
európai
ó i
mezôny lesz, csapatban mindenképpen szeretnénk pontszerzô, azaz az
elsô hat hely valamelyikén végezni. Fontos versenyrôl van szó, ugyanis értékes
világranglistapontokat gyűjthetünk, amire nagy szükség van, hiszen a csapat
jelenleg a tizenharmadik a ranglistán,

é
iói olimpiára
li iá jutás
j tá hatáh tá
azaz éppen
a riói
rán mozgunk. A kvalifikáció lezárultáig
persze még sok idô van, de minden alkalmat ki kell használnunk, hogy stabilizáljuk a helyünket. Ami az egyest illeti,
mint általában, Bakiban is sok függ majd
a sorsolástól, de úgy gondolom, Póta
odaérhet a legjobb nyolc közé.
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A nyári korosztályos Európa
Európa-bajbaj
nokság mindig jó erôfelmérôje a
hazai utánpótlásnak. Tavaly a serdülô
lánycsapat harmadik helye nagy meglepetésnek számított, félek, hogy most

talán még nagyobb csodára lenne szük
szükség hasonló eredmény eléréséhez. Nem
vagyok túl optimista, úgy vélem, már egy
pontszerzô hely is nagyon jó eredménynek számítana.
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A magyar nôi asztalitenisz számára
mindig fontos a felnôtt Európa-bajnokság, hiszen igazából itt tudjuk megmutatni, mire vagyunk képesek. Igaz, hogy
a kontinensen is egyre több a honosított
ázsiai játékos, de még mindig kedvezôbb a
helyzet, mint a világbajnokságon. Jekatyerinburgban teljes verseny lesz, azaz csa-

pat és egyéni küzdelmeket is rendeznek
patrendeznek,
s ez nekünk jó. A csapatnak továbbra is
helye van Európa legjobb hat válogatottja
között, egyesben most is Pótában bízhatunk, a ranglista alapján talán nem is alaptalanul, s erôsnek tűnik a román Elizabeta
Samarával alkotott nôi párosa is, azaz több
lehetôségünk is van a jó eredményre.

A fô cél természetesen az olimpia.
olimpia
Reményeim szerint a nôi szakág
maximális létszámmal lehet ott az olimpián, s nagyon bízom abban, hogy az
egyes mellett csapatban is megszerezzük
a kvalifikációt. A kiírás szerint két esély
van a riói részvétel kiharcolására, elôbb
az isztambuli selejtezôn, majd pedig a
világranglistáról. A legnagyobb eséllyel

természetesen itt is Póta Georgina rajtol
rajtol,
mellette Madarász Dórának és persze
Pergel Szandrának lehet még esélye,
nekik elsôsorban a világranglistás helyek
alapján. A következô hónapok legfontosabb feladata, hogy alaposan átgondoljuk, melyik versenyeken induljanak, hiszen ebben a rendszerben a jól felépített
szezon sokat segíthet a kvalifikációban.
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