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Villáminterjúk, vegyes váltó, 5 km
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1. Franciaország, 54:05.90
Marc-Antoine Olivier: Nagy élmény volt csapatban versenyezni, a nyíltvízi úszás egyéni sport így különleges
volt a csapattársaimmal, barátaimmal együtt küzdeni a legjobb eredményért. Minden alkalommal mikor
vízbe ugrunk a győzelemért szállunk versenybe, nagy megtiszteltetés, hogy az első alkalommal
megrendezett vegyes váltó versenyt mi tudtuk megnyerni.

2. Egyesült Államok 54:18.10
Haley Anderson: Nagyon izgalmas volt, mert először versenyeztünk ilyen formában, az első alkalom pedig
mindig különleges. Kicsit szenvedtünk a váltásoknál, de ez mindenkinek egy új helyzet volt. Nagy élmény
volt együtt, a csapatért is versenyezni. A második hely jó bizonyíték, hogy a taktikánk jól működött.

3. Olaszország 54:31.00
Federico Vanelli: Sokkal nagyobb volt a hőség, mint amikor legutóbb az öt kilométeren második lettem.
Nagyon-nagyon nehéz volt ez az öt kilométer, még számunkra s meglepetés, hogy sikerült érmet
szereznünk. Jól sikerült kialakítani a csapatsorrendet, különös élmény volt a csapatért küzdeni.

7. Magyarország, 55:23.70
Juhász Janka: Úgy érzem nem tudtam kiúszni magamból mindent, de így is sokkal jobban ment, mint
tegnap, már csak a rövidebb táv miatt is. Az elején a német lánnyal meccseltem ez sok energiámat elvette.
Rasovszky Kristóf: Sokat segít, és nagyon jó érzés, hogy másik három emberért is úszni kell. Próbáltam
mindent kiadni magamból, úgy érzem, ez elég jól sikerült. A többiek is jól úsztak, nagyon jó eredmény ez a
hetedik hely.
Novoszáth Melinda: Indulás után igyekeztem ráúszni az előttem haladó bolyra, de az tele volt vb-érmes
úszókkal, úgyhogy nem tudtam eléggé rájuk tapadni, kicsit egyedül maradtam. Rengeteget jelentett, hogy a
csapattal a csapatért versenyezhettem, mindannyian nagyon élveztük.

Gyurta Gergely: Úgy gondolom, ez a hetedik hely reális. A sorrend kialakításánál a legjobb
döntést hoztuk meg, nem mondom, hogy könnyű volt, nem mondom, hogy nem örültem
volna a hatodik helynek, de minenki kihozta magából a maximumot, ez a lényeg. Óriási
gratuláció a csapatnak. Előttem váltott a brazil fiú, próbáltam mögötte menni, de végül a
rutin győzött, hiszen beúszott elém és jól hajrázott. Most kapcsolódtam be a vb-be, tetszett a

hangulat, a 25 kilométerhez kicsit melegebb a víz az ideálisnál, de mindent beleadok holnap.

