[FANTASY EXPERT] Sean King u potrazi za čudom ili prihvatljivijom opcijom za večeru

Sean King mladi je 30-godišnji trener iz Velike Britanije koji je pravo osvježenje ovogodišnjeg
fantasyija. Za sad ga rezultat ne mazi, ali s osmog mjesta gdje se trenutno nalazi sa samo 4
boda boljim učinkom mogao bi skočiti čak na četvrtu poziciju.

Danče.hr: Sean je jedan od 4 nova sudionika ovogodišnjeg danče.hr expertnog fantasyija. Prvi
dojmovi?

Sean: Fantastično je i znači da sam pomno pratio utakmice SP-a do sada. Nisam baš siguran
da je i moja supruga uživala toliko
.
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Danče.hr: Možete li nam reći nešto više o imenu ekipe, Rottator Cuffs?

Sean: To je zapravo prijedlog mog oca. Rottator cuffs, mislim da su 3, dio je ramena koji su
mnogi vaterpolisti oštetili ili ozlijedili tijekom svoje karijere, ali ne iz prekomjerne upotrebe.

Danče.hr: Na draftu, uzeli ste Fountoulis and Genidounias u Vašu momčad. Ali oni su imali
najtežu grupu (Srb, CG i Kor) i u teškim utakmicama nisu donijeli koliko ste se nadali?

Sean: Oni su dva igrača koja mi se jako sviđaju, ali i Fountoulis zabio puno tijekom prethodnog
fantasy turnira. Tijekom posljednje dvije utakmice, Fountoulis i Grčka nisu dosegli razinu koju
bismo očekivali i na koju smo navikli. Genidouanis je bio vrlo plodonosan u Ligi prvaka.

Danče.hr: Možda ste računali i na asistencije (drugi najvažniji statistički podatak za ubiranje
fantasy poena), posebice što se tiče Fountoulisa. Ali FINA i Omega su nas razočarali, umjesto
da uvedu nove statističke rubrike, ukinuli su asistencije. Uspoređujući s drugim sportovima,
vaterpolo je puno zaostao u ovom pogledu.

Sean: Bilo je to nešto što sam uzeo u obzir, ali u konačnici sam htio obojicu zbog njihov
golgeterskog potencijala. A što se tiče asistencija, to je razočaravajuće, ali i jednako kao i za
sve ostale.

Danče.hr: Počeli ste dobro treće mjesto nakon 2.kola. Sada se mučite na osmom, ali sa samo
3,6 bodova iza Vjeka Kobešćaka na četvrtom mjestu.

Sean: Bio sam jako uzbuđen nakon drugog kruga! Treći krug je bio katastrofa i nadao sam se
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da će četvrti krug nadoknaditi nešto od te štete (kad top četiri momčadi nisu igrale), ali mi je
utakmica CG vs AUS donijela vrlo malo bodova, a tu je nastupilo više od pola moje momčadi!
Još uvijek ima puno bodova za koje se igra i to čini natjecanje uzbudljivijim, kao i što je tako
malo razlike od 4. do 10. mjesta.

Danče.hr: Rekli ste da imate samo jedan cilj, biti ispred Iosepa. Koja je pozadina te priče i tog
rivaliteta. A kako sad stvari stoje, s njim daleko na vrhu, morat ćete čekati iduću priliku, sljedeće
godine.

Sean: Haha! Andrei je vrlo dobar prijatelj, ali i mentor. On je kao stariji brat. Nakon što smo
međusobno igrali s reprezentacijom, postali smo suigrači u CW Navarri, gdje kad nije
pobijeđivao momke na pokeru, toliko puno me učio o sportu. Promijenio je moj cijeli pogled na
sport i kako ga treba igrati. Postao je moj trener za vrijeme boravka s Velikom Britanijom. To je
bilo najbolje razdoblje za VB s vrlo dobrim rezultatima (pobjeda nad Nizozemskom, neriješeno s
Francuskom i poraz u neizvjesnoj utakmici od Rusije u europskim kvalifikacijama). Kad sam bio
trener U19 VB-a, doletio je na kvalifikacijski turnir kako bi mi pomogao, što je bilo fantastično jer
smo postali prvi tim VB koji se kvalificirao na završni turnir mlađih uzrasta u 10 godina.

Danče.hr: Iz vaše perspektive, mogu li nova pravila smanjiti razliku između top momčadi i
recimo SAD-a i Australije?

Sean: Ona su svakako osmišljena kako bi se smanjio taj jaz, ali ne mislim da će to dovesti do
pomaka u timovima koji se obično natječu u posljednjim fazama svakog velikog natjecanja.
Zbog zemljopisa, SAD i Australija, na primjer, ne mogu se približiti broju utakmica na visokoj
razini koje njihovi europski protivnici igraju ne samo sa svojim nacionalnim timom već i
klubomovima tijekom svake sezone. Zabrinut sam što će se dogoditi u Tokiju kada će se
momčadi smanjiti na 11 igrača, posebno s potencijalom za još mnogo više isključenja.

Danče.hr: Možete li nam reći nešto o enleskom, odnosno vaterpolu u Velikoj Britaniji. Možemo
li očekivati momčad na nekom EP-u uskoro, možda tijekom idućih 10 godina?
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Sean: Engleski vaterpolo je u teškoj situaciji. U usporedbi s nekom od prestižnijih europskih
vaterpolskih zemalja, imamo više klubova i registriranih igrača, ali kvaliteta je niska i
razrijeđena. Oni koji sudjeluju u timovima reprezentacija moraju platiti sve svoje troškove kao i
troškove trenera. Za velika natjecanja, poput juniorskih EP-a ili Svjetskih sveučilišnih igara, to je
nekoliko tisuća funti ili više, što nažalost znači da nam otpadaju potencijalno vrlo talentirani
igrači koji si jednostavno ne mogu priuštiti da budu dio programa.

Ono što imamo su talentirani pojedinaci koji će napredovati i procvjetati u pravom okruženju,
koji se iz različitih razloga može naći samo na jednom mjestu u Velikoj Britaniji. Nadao sam se
da će naš prvi plasman na EP za juniore kao i naše juniorke koje su završile na šestom mjestu
u Europi biti katalizator promjena, ali nažalost, čini se, naše upravno tijelo ne želi podržati bolji
vaterpolski program i zasigurno ne na račun plivanja.

Danče.hr: Imamo 4 odlične utakmice u četvrtfinalu. Možete li nas uvesti u onu između Italije i
Grčke. Što smatrate najvažnijim detaljima koji bi mogli presuditi? Spomenuli smo Fountoulisa i
Genidouniasa, ali također u vašem timu su i Velotto i Aicardi pa ćete vrlo pažljivo pratiti ovaj
susret.

Sean: Mislim da još nismo vidjeli najbolje od Grčke i očekujem da će biti vrlo neizvjestan meč.
Pitam se jesu li neki od najboljih grčkih igrača iscrpljeni nakon tako duge i uspješne sezone, ali
siguran sam da im nije potrebna motivacija za Svjetsko četvrtfinale s olimpijskom kvalifikacijom
kao nagradom za top dvije reprezentacije. Ja ću svakako gledati, nadajući se da će moja
četvorica imati jake uloge.

Slično tome, nismo vidjeli ni Italiju u svom najboljem izdanju i siguran sam da će se, uz dodatni
dan odmora i pripreme, osjećati svježe i imati jasan plan o tome kako se suprostaviti igri Grčke.
Ne bi me iznenadilo da se ova utakmica odluči tek nakon peteraca.

Hvala
Vam na pozivu u fantasy i držim palčeve za peto kolo (ali ne i Andreiju
).
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Trenutačno je Sean King na osmom mjestu sa malim zaostatkom od samo 3,6 bodova za
Vjekom na četvrtoj poziciji. Ali glavni rival je već na 20 bodova prednosti i planovi o mjestu
večere koju plaća lošije plasirani između Sean i Iosepa su već krenuli. Da bi realizirao prve želje
trenutno vodećeg, mladi 30godišnji trener iz Engleske morat će prvo zaraditi promaknuće na
poslu. Ili u zadnja 3 kola učiniti čudo i nadoknaditi veliki zaostatak.
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