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Erős magyar nyíltvízi úszócsapat
szerepelhet a 2017-es FINA Vb-n
2016.12.19. 13:26 CET
Gellért Gábor szerint egyre erősebb a nyíltvízi szakág a magyar úszósportban, és már a
fiatalok is kopogtatnak az ajtón, így joggal reménykedhetünk a jó hazai szereplésben a 2017es FINA Világbajnokságon.

Miközben Budapesten a vízilabdázók, az úszók, a műugrók, az óriás-toronyugrók és a
szinkronúszók küzdelmeit csodálhatja majd a közönség a jövő évi FINA Világbajnokságon,
július 15. és 21. között Balatonfüreden a nyíltvízi úszók lesznek a főszereplők, köztük a
magyar közönség reményei szerint hazai sportolók is.
Ahogy korábban is írtuk, a kvaliﬁkáció a nemzeti szövetségek hatásköre, vagyis azok
határozzák meg, milyen kritériumok alapján indulhat egy-egy ország képviseletében
számonként két-két versenyző.
„Az elképzelések szerint a májusi medencés maratoni országos bajnokságon az első négy
helyen végző férﬁ és női úszók maradhatnak versenyben” – mondta Gellért Gábor szakági
szövetségi kapitány. „Ezt követően nyár elején az olasz vagy a francia nyílt bajnokságon
folytatódik a küzdelem, ott dől el, kik szereznek kvótát a vb-re. Korábban a 10 km első két
helyén zárók dönthettek arról, hol kívánnak még indulni, most viszont az a célunk, hogy
minden egyes számban a két legjobb képviselje a magyar színeket. Így aztán nincs mese,
ahol az adott versenyző a világbajnokságon szerepelni kíván, ott el kell elindulnia a
válogatón.”
Akad egy még komolyabb kérdőjel is a programban, a FINA ugyanis még nem döntött arról,
hogy ezúttal is a hagyományos csapatversenyt bonyolítja-e le, vagy az idei junior vb-n és Ebn nagy sikert arató, látványos 4x1250 méteres váltó viadalt.
„Nekünk a váltó lenne a kedvezőbb, ahol akár olyan versenyzőink is szerepet kaphatnának,
akik egyéni számokban nem állnának rajthoz, például a legjobb hazai medencés 1500-asok” –
elmélkedett Gellért Gábor.
A szakember a férﬁaknál az idén parádésan szereplő Rasovszky Kristóf mellett Papp Márkot

és Székelyi Dánielt tartja esélyesnek a kvaliﬁkációra, illetve a csapatversenyben Gyurta
Gergelyt, a kérdés, ki lesz a negyedik ember. A feltörekvő juniorok közül is okozhat valaki
meglepetést.
A nőknél Risztov Éva és Olasz Anna a két legsikeresebb nyíltvízi úszónk, de Juhász Adél,
Juhász Janka és Kiss Nikoletta is egyre jobb eredményeket ér el, és Farkas Adéllal, Sömenek
Onon Katával és Szilágyi Nikolettel is lehet számolni.
„Generációváltás előtt állunk, nagyon sok a junior korú versenyzőnk, és közülük egyre többen
érnek be, vagyis egyre komolyabb lesz a harc” – tette hozzá Gellért Gábor.

