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A nyíltvízi úszás favoritjai Olasz Anna:
Szinte mindenki a riválisom lesz a vízben!
2017.02.20. 11:07 CET
Risztov Éva visszavonulása után egyértelműen Olasz Anna lett az első számú magyar esélyes
a 2017-es FINA Világbajnokság női nyíltvízi versenyein. A jelenleg még az Egyesült
Államokban tanuló szegedi sportoló 25 km-en vb- és Eb-ezüstéremmel rendelkezik, és hazai
közönség előtt, Balatonfüreden is szeretne bizonyítani.
Vegyes érzéseik lehetnek a magyar szurkolóknak a női nyíltvízi úszással kapcsolatban a
közelgő FINA Világbajnokság előtt. Szomorúan vehették tudomásul, hogy a közelmúltban
bejelentette visszavonulását a sportág olimpiai bajnoka, Risztov Éva, ugyanakkor nagyon
sok fiatal tehetség bontogatja szárnyait, vagyis a generációváltás előbb-utóbb azt
eredményezheti, hogy Juhász Adél, Juhász Janka, Kiss Nikoletta, Farkas Adél, Sömenek
Onon Kata vagy akár Szilágyi Nikolett is komoly eredményekkel jelentkezik.
Ráadásul maradt még magyar klasszisa a nyíltvízi úszásnak Olasz Anna személyében, akitől
Balatonfüreden is sokat várnak a hazai drukkerek. A Szegeden született sportoló eleinte
természetesen medencében versenyzett, a 2009-es ifjúsági Európa-bajnokságról és a 2010es ifjúsági olimpiáról már értékes helyezésekkel tért haza.
A 2011-es junior Eb-n aztán megszerezte első érmét egy rangos világversenyen, miután –
immár nyílt vízen, 5 km-en – harmadikként zárt. Egyre több felnőtt viadalon is megmutatta a
tudását, olyannyira, hogy az eredmények alapján kiharcolta a 2012-es olimpián való
részvételt, de mivel egy országból csak egy úszó lehetett ott a játékokon, nem utazhatott el
Londonba.
A 2013-as év komoly fordulópontot jelentett az életében: az Európa-kupa hamburgi
döntőjében 5 km-en első, 10 km-en második lett, ezzel az összetettben aranyérmet szerzett.
Ugyanebben az évben kezdte meg tanulmányait az Arizonai Állami Egyetemen, amelynek
korábban két magyar olimpiai bajnok, Czene Attila és Kovács Ágnes is diákja volt.
„Mindennap találkozom Czene és Kovács nevével, hiszen egy-egy számban mindketten
tartják az egyetemi rekordot, amit egy tábla jelez az uszodában” – nyilatkozta Olasz a
delmagyar.hu-nak.
2014-ben Olasz Anna másodikként csapott a célba 25 km-en a berlini Európa-bajnokságon.

2015-ben a sportág világklasszisa, Ana Marcela Cunha mögött szintén ezüstérmes lett ezen
a távon a kazanyi FINA Világbajnokságon, és a Világkupa összetett versenyében is a
második helyet kaparintotta meg. Sokáig úgy tűnt azonban, az olimpiák kapcsán el van
átkozva, hiszen a vb 10 km-es viadalán 11. lett, így egyetlen pozícióval maradt le a riói
kvalifikációról. Az élet aztán kárpótolta a magyar versenyzőt, mert Kazanyban előtte végző
orosz riválisa – korábbi doppingvétsége miatt – nem vehetett részt a játékokon, így Olasz
lépett a helyére. (Rióban végül a 14. helyen végzett.)
Olasz Anna, akinek az edzéseit jó másfél éve a legendás Bob Bowman, Michael Phelps
mestere is felügyeli (idehaza pedig Gellért Gábor a trénere), májustól hangolódhat majd rá a
hosszabb távokra, előbb a nagymedencés, majd a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon,
utána pedig következhet az olasz nyílt bajnokság, amely egyben vb-kvalifikációs megméretés
is lesz a hazai úszóknak.
„Alig várom már a hazai vb-t, fantasztikus világeseményt láthatnak majd a szurkolók, és
külön öröm, hogy sok családtagom, barátom, ismerősöm is a helyszínen drukkolhat nekem,
ez komoly pluszt jelenthet nekünk, magyar úszóknak” – mondta Olasz, aki az esélyekkel
kapcsolatban egyelőre óvatos.
„Nyíltvízi úszásban rengeteg meglepetés történhet, szinte mindenki a riválisom lesz a
vízben. 10 km-en legalább tíz olyan versenyző van, aki bármikor odaérhet a dobogóra.
Ilyenek például a holland, olasz, francia es brazil úszók. 25 km-en már talán kicsit
pontosabban lehet jósolni, de az is tény, hogy ez egy öt és fél órás verseny, vagyis valahol
mégis kiszámíthatatlan.”
OLASZ ANNA
Született: Szeged (Magyarország), 1993. szeptember 19.
Legnagyobb sikerei:
Világbajnoki ezüstérmes (2015 Kazany, 25 km)
Európa-bajnoki ezüstérmes (2014 Berlin, 25 km)
Junior Eb-bronzérmes (2011 Navia, 5 km)
Európa-kupa-ezüstérmes (2013)
Világkupa-ezüstérmes (2015)

