Szeged - delmagyar.hu

1. oldal, összesen: 1

© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

A szakma gyızelme
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
2009.01.24. 16:00

Két napja Petrovics Mátyásnak hívják a tavalyi malagai Európa-bajnokságon
bronzérmet, a pekingi olimpián negyedik helyezést elért nıi vízilabdaválogatottunk új szövetségi kapitányát. A magyar nıi pólópápa, a szentesi gárda
mesteredzıje, dr. Tóth Gyula szerint jó döntés született.
Bár „rezgett a léc", végül azért mégiscsak a szakma
diadalmaskodott – így kommentálta Petrovics Mátyás
kinevezését az egykori sikerkapitány, dr. Tóth Gyula,
aki 1990 novemberétıl a 2000-es, Palermóban
lebonyolított olimpiai kvalifikációs viadal végéig látta
el posztját. A Hungerit MetalCom-Szentes mesteredzıje
arra utalt, hogy az Újpest férfigárdájának trénere (a
posztot a jövı hét végéig töltheti be), Petrovics
mindössze egyetlen szavazattal kapott többet (7:6),
mint az edzıi szakmában nem annyira jártas egykori
kiváló bekk, Sudár Attila.
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– A klubcsapatok többsége Godova Gábort akarta, de mivel visszalépett, a szimpátia
Matyi felé irányult – árulta el dr. Tóth Gyula. – Végül ugyan a szakma nyert, de
számomra mégis felfoghatatlan, miként lehetett egy olyan ember Petrovics
vetélytársa, aki edzıként még semmit sem tett le az asztalra. Ezt nevezik lobbinak...
Petrovics nem ismeretlen a nıi válogatott játékosai számára, 2005-ben Faragó Tamás
segítıjeként neki is volt szerepe abban, hogy 1994 – ekkor dr. Tóth Gyula volt a
kapitány – után 2005-ben is Magyarország nyerte a vébét. – Ami bennünket,
szentesieket illet, maximálisan számíthat ránk, minden tılünk telhetı segítséget
megadunk a munkájához – jelentette ki a mesteredzı. – Az olimpia nagy
szívfájdalmam, egyrészt vezetésemmel nem sikerült az elsıre, a 2000-ben Sydneyben rendezettre kijutnunk, másrészt az azt követı kettın sem nyertünk érmet.
Londonban meg kell törni az átkot! Valami azt súgja, Petrovics vezetésével ez végre
sikerülhet...
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