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Beharangozó: férfi 5 km
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A címvédő dél-afrikai Chad Ho is rajthoz áll az első nyíltvízi úszó számban, amelyben két
magyarért, Rasovszky Kristófért és Papp Márkért is szoríthatunk
A férfiak 5 kilométeres versenyével július 15-én, pénteken megkezdődnek a 17. FINA
Világbajnokság nyíltvízi úszó küzdelmei Balatonfüreden. A szám 1998 óta szerepel a
világbajnoki programban, azóta főként Németország uralja: az eddigi 15 aranyéremből hét
német versenyző nyakába került. A legutóbbi két világbajnokságon azonban afrikai siker
született: 2013-ban a tunéziai Oussama Mellouli, 2015-ben pedig a dél-afrikai Chad Ho
győzött. Ho ezúttal is ott lesz a mezőnyben, ha az első helyen végez, 2011 óta először lehet
címvédés.

A hazai szurkolók a két ifjú tehetségért, Rasovszky Kristófért és Papp Márkért szoríthatnak.
A 19 esztendős junior világ- és Európa-bajnok Rasovszky kiváló formában várja a viadalt, az
elmúlt hetekben egy Világ-, valamint két Európa-kupa-győzelemmel hangolt. Míg Rasovszky
mindhárom számban (5 km, 10 km és 25 km) elindul, az olimpiai 13. helyezett és csapatban
Európa-bajnoki bronzérmes Papp csak az 5 kilométeres versenyre koncentrál.

· A címvédő dél-afrikai Chad Ho lehet a harmadik úszó, aki egynél többször nyeri meg az
5 kilométeres számot a világbajnokságokon. Korábban a német Thomas Lurz (7) és az olasz
Luca Baldini (2) tette ezt meg.
· Ho 2009-ben szerzett egy bronzérmet is a távon, csak Lurz (9) és Baldini (4), valamint a
görög Szpiridon Janniotisz (3) és az orosz Jevgenyij Dratcev (3) gyűjtött nála több érmet
ezen a távon
· Amennyiben Ho a második helyen végez, teljessé teszi éremkollekcióját – első
versenyzőként a táv történetében.
· A német Marcus Herwig és Ruwen Straub a nyolcadik aranyérmet szerezheti meg
Németországnak. Az eddigi 15 kiírásból hetet nyert német úszó.
·

Egyetlen más ország sem tudott hétnél több világbajnoki aranyérmet szerezni bármely

férfi nyíltvízi számban.
· Németország (12) szerezte a férfi 5 kilométeres úszás legtöbb érmét, megelőzve az
egyaránt kilencnél járó Oroszországot és Olaszországot
· Az olasz Simone Ruffini (2016) és a brit Jack Burnell (2015) nyerte a legutóbbi két
balatoni nyíltvízi Világkupát, 10 kilométeres távon
· Nagy-Britannia, Hollandia és Franciaország egyetlen versenyzője sem állhatott még
dobogón a férfi 5 km-es versenyben
- Oroszország nyerte a legtöbb arany- (26), ezüst- (22) és bronzérmet (21) is eddig a
világbajnokságok nyíltvízi versenyeiben

