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Rasovszky Kristóf megörvendeztetné a
magyar szurkolókat
2017.04.23. 17:55 CET
A nyári, magyarországi FINA Világbajnokság egyik legszebb helyszíne lesz Balatonfüred,
ahol a nyíltvízi úszás küzdelmeire kerül sor július 15. és 21. között. A férfiaknál a papírforma
alapján nagy szenzációt jelentene, ha magyar éremnek tapsolhatna a hazai közönség, de
sokan úgy gondolják, hogy a sportág egyik legnagyobb tehetségének tartott, tavaly remek
eredményeket produkáló Rasovszky Kristóf akár meglepetést is okozhat.
A nyíltvízi úszás 1991 óta íródó vb-történetében eddig egyszer, a 2011-es sanghaji FINA Vbn fordult elő, hogy magyar versenyző a dobogóra állhatott: akkor Gercsák Csaba 25 km-en
végzett a harmadik helyen. Nem lehet tehát azt mondani, hogy Magyarország férfivonalon a
legsikeresebb nemzetek közé tartozna ebben a szakágban, de van néhány érv, amivel meg
lehet győzni a szurkolókat arról, hogy igenis érdemes bízni egy jó eredményben a 2017-es
hazai rendezésű világbajnokságon.
Az egyik éppen ez utóbbi tény: a vb-nek Magyarország ad otthont, egészen pontosan
Balatonfüred, vagyis több ezer drukker biztatja majd a hazai úszókat, másrészt pedig van
néhány olyan tehetséges versenyző, aki képes lehet a meglepetésre.
Rasovszky Kristóf, aki a nyílt víz mellett medencében is rendszeresen versenyez, 2015-ben
érte el első nemzetközi sikereit. A veszprémi sportoló csapatban – Kiss Nikolettával és
Novoszáth Tamással - ezüstérmet szerzett a tenerói junior Európa-bajnokságon, emellett
értékes helyezéseket ért el – alig 18 évesen – az eilati Európa-kupán is.
Ugyanebben az évben ott volt a bakui Európa Játékokon is, ahol 800 méteren negyedik,
1500 méteren pedig ötödik lett. Ezeken a távokon a junior világbajnokságon sem volt olyan
messze a dobogótól.
2016-ban még inkább sikerült felhívnia magára a figyelmet, utánpótlás és felnőtt fronton
egyaránt. A hoorni junior világbajnokságon és a piombinói junior Európa-bajnokságon is
szenzációs versenyzéssel győzött 10 km-en, nem véletlenül számolt be kiváló eredményeiről
az utanpotlassport.hu úgy, hogy „a sportág leendő világsztárja” érte el ezeket a sikereket.
A tavalyi év arról is emlékezetes marad a Balaton Úszó Klub versenyzője számára, hogy két
Világkupa-viadalon is letette a névjegyét. Az egyik állomás ráadásul éppen Balatonfüred
volt, vagyis ha úgy vesszük, nagyon jó emlékeket őriz a 2017-es FINA Világbajnokság

helyszínéről. A Balaton partján ötödikként csapott a célba, és ugyanezt az eredményt érte el
a kínai Csunanban is.
„Idén kijött a lépés, szinte mindent meg tudtam valósítani abból, amit elterveztünk.
Sérülések, betegségek sem hátráltattak, és mivel egyik sikert arattam a másik után, az
önbizalmam is rendben volt.” – mondta a Bp2017 Médiának Rasovszky, aki egyedül riói
medencés szereplésével volt elégedetlen.
„A junior-vb után néhány héttel kellett Rióban rajthoz állnom, és bevallom, az átállás nagyon
nehezen ment, nem tudtam felvenni az 1500-hoz szükséges utazósebességet. Tény, hogy az
olimpia után sem volt túl sok időm a junior Eb-ig, de másfélről tíz km-re sokkal könnyebb
visszaállni, amit a Piombinóban szerzett aranyérmem is bizonyít.”
2017-ben is kezd formába lendülni Rasovszky, aki a gyengébben sikerült abu-dzabi
Világkupa-rajt után az izraeli Európa-kupán parádés teljesítménnyel lett aranyérmes. Joggal
foglalkoztatja a szurkolókat a kérdés, hogy vajon a 20 éves sportolót mely napokon láthatjuk
majd a nyári vb-n.
„A fő számom természetesen a 10 km, így a legfontosabb, hogy ott jól szerepeljek, de
előfordulhat, hogy a többi távon is sikerül kivívnom a kvalifikációt. Jó erőben leszek a
világbajnokságon, így bírni fogom a sorozatterhelést, nem jelenthet gondot, hogy esetleg
több számban is rajthoz kell állnom” – mondta Rasovszky.
A nyíltvízi úszás küzdelmeire július 15. és 21. között kerül a 17. FINA Világbajnokságon a
balatonfüredi Tagore sétány előtti területen.
RASOVSZKY KRISTÓF
Született: Veszprém (Magyarország), 1997. március 27.
Legnagyobb sikerei:
Junior világbajnok (2016 Hoorn, 10 km)
Junior Európa-bajnok (2016 Piombino, 10 km); ezüstérmes (2015 Tenero, csapat)
Európa-kupa-győztes (2017 Eilat, 10 km)

