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Olimpián pórul járt klasszisok sikere
Abu-Dzabiban
2017.03.13. 09:36 CET
Pazarul kezdte az évet a riói olimpián egyaránt diszkvalifikált Aurélie Muller és Jack Burnell.
A FINA/HOSA 10 km-es Nyíltvízi Úszó Világkupa-sorozat abu-dzabi állomásán a nőknél a
világ- és Európa-bajnok francia, a férfiaknál az Eb-címvédő brit végzett az első helyen. A
magyar versenyzők számára nem sikerült jól a viadal, de még bőven van idő javítani a nyári
FINA Világbajnokságig.
Abu-Dzabiban kárpótolta az élet Rio de Janeiro két nagy vesztesét. A FINA/HOSA 10 km-es
Nyíltvízi Úszó Világkupa-sorozat ugyan már február elején megkezdődött Argentínában, de a
sportág legjobbjainak többsége, így a magyar versenyzők is, az Egyesült Arab
Emirátusokban rendezett második futamon kezdte meg szereplését.
Idén először szállt vízbe rangos megméretésen a két tavalyi olimpiai bajnok, Sharon van
Rouwendaal és Ferry Weertman, de a legmotiváltabb Aurélie Muller, illetve Jack Burnell
volt, akiket kizártak az ötkarikás játékokon.

A nőknél a 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokságon és a 2016-os hollandiai Európabajnokságon aranyérmes Muller hatalmas csatában, egy tizedmásodperccel előzte meg a
sokáig vezető Van Rouwendaalt, míg harmadikként az olasz Arianna Bridi csapott a célba.
„Nagyon jó érzés, hogy nyertem. Rio után nem volt könnyű, hét hónap után versenyeztem
újra 10 km-en, a célom eredetileg az volt, hogy az első nyolcban végezzek, mivel ez egyben
francia előválogató is volt a magyarországi világbajnokságra, így most nagyon boldog
vagyok” – nyilatkozta a FINA honlapjának a riói játékokon Rachele Bruni akadályozásáért
kizárt Muller.
Ami a magyar indulókat illeti, Olasz Anna a 23., Kiss Nikoletta pedig a 38. pozícióban fejezte
be a futamot.
„Sajnos egyikünknek sem sikerült jól a verseny. Borzasztó, hogy egyetlen sípszó sem
hangzott el a bíróktól, pedig itt több volt a verekedés, mint az úszás. Annak persze örülök,
hogy ezt is megtapasztaltam, mindenképpen sokat tanultam belőle, ami a nyárra nézve
nagyon fontos. Az is tény, hogy a 11 órás időeltolódás nem volt éppen ideális a 10 km-hez…”
- értékelt a Bp2017 Média érdeklődésére az Egyesült Államokban tanuló szegedi sportoló.
A férfiak versengése is gigászi küzdelmet hozott, végül az a Jack Burnell nyert, akit
Mullerhez hasonlóan – két sárga lapos figyelmeztetés miatt – diszkvalifikáltak Rióban. A brit
klasszis az olimpiai címvédő Ferry Weertman és a francia David Aubry előtt lett első.
„Minden egyes versenyre azért utazom, hogy megnyerjem, nem érdekel a második,
harmadik vagy negyedik hely. Mindig a lehető legjobb formában igyekszem vízbe szállni,

meg akarom mutatni a világnak, mire vagyok képes” – mondta a FINA honlapjának Burnell.
A magyar versenyzők közül Székelyi Dániel a 29., Papp Márk a 38., míg Rasovszky Kristóf a
48. helyen végzett.
„Kristóf nagyon jól kezdett, egy darabig a harmadik helyen úszott, aztán rosszul jött ki abból
a tömegverekedésből, amely fölött egyszerűen szemet hunytak a bírók. Ennek volt
betudható, hogy még az első negyvenből is kicsúszott. Ilyen döbbenetesen kemény versenyt
korábban még nem tapasztaltunk, Kristóf el is volt keseredve a befutó után, de aztán
megbeszéltük, hogy a jövőben alkalmazkodni kell a történtekhez, más taktikát kell
választani. Weertman például elkerülte a tömeget, aztán a hatvanadik helyről tört előre a
másodikra, és majdnem nyert” – elevenítette fel az abu-dzabi eseményeket Szokolai László,
Rasovszky Kristóf edzője.
„Nem a legfényesebb a mérlegünk, de azért ne felejtsük el, hogy Olasz Anna két hete még
az amerikai bajnokságon szerepelt, és csak mostanában kezdett hosszabb távokat úszni. A
többiek éppen hogy beestek a vietnami edzőtáborból, és az is tény, hogy rendkívül erős volt
a mezőny” – mondta Gellért Gábor, a magyar nyíltvízi úszók szakmai munkájáért felelős
szövetségi edző. „Persze nem mentségeket keresünk, ez a verseny arra világított rá, hogy
úszóinknak és edzőiknek bőven van még dolguk a következő hónapokban.”
A szakember hozzátette: a juniorválogatott – a tervek szerint mintegy 16-18 versenyzővel –
március 22-én az izraeli Európa-kupán vesz részt, ahol 5 és 10 km-en mutathatja meg
tudását.
A Világkupa következő állomása a setúbali futam lesz június 24-én, amely már afféle
főpróbaként is szolgálhat sok versenyző számára a FINA Világbajnokság előtt. A vb nyíltvízi
számaira július 15. és 21. között kerül sor Balatonfüreden.

