https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/966/villaminterjuk-noi-10-km

Villáminterjúk, női 10 km
2017.07.16. 13:08 CET
Villáminterjúk a női 10 kilométeres nyíltvízi úszás dobogósaival és a magyar versenyzőkel.
1. helyezett, Aurélie Muller, FRA, 2:00:13.70
Nem terveztem el előre, hogy végig vezetni fogok a versenyen. Élre álltam és közben döntöttem el, hogy
végigcsinálom. Lehet, hogy nem látszom fáradtnak, sőt nem is érzem magam annak, mert amikor az ember
győzni tud, nem érez ilyesmit. Örülök az időeredménynek is, elégedett vagyok vele, hogy két óra környékén
zártam.

2. helyezett, Samantha Arevalo, ECU, 2:00:17.00
Nagyon boldog vagyok. Köszönöm Istennek ezt az eredményt! Egyáltalán nem számítottam ilyen jó
helyezésre életem második világbajnokságán. Rengeteg munkám van ebben a sikerben.

3. helyezett, Arianna Bridi, ITA, 2:00:17.20
Nagyon boldog vagyok és örülök az éremnek, de egyelőre túl fáradtnak érzem magam, hogy felfogjam ezt a
sikert. Együtt edzünk Rachele Brunival, akitől rengeteget tanultam a nyíltvízi úszásról, együtt tudtunk
haladni a versenyen is.

3. helyezett, Ana Marcela Cunha, BRA, 2:00:17.20
Nem idegeskedtem amiatt, hogy nem lehetett tudni, megszereztem-e az érmet. Elégedett és boldog
vagyom, mert az olimpia után volt egy komoly sérülésem, amely nehezítette a felkészülésemet. Nagyon
erős verseny volt, nekem is mindent bele kellett adnom. Jártam már itt korábban, szeretek a Balatonban
úszni, a hangulat és a szervezés pedig fantasztikus volt. Élveztem a versenyzést.

8. helyezett, Olasz Anna, HUN, 2:00:28.40
Mindent meg tudtam csinálni, amit elterveztem. Ahhoz képest, ahogy az elmúlt két évem alakult, a
nyolcadik hely nagy eredménynek számít. A harmadik bójánál, amikor már csak ezer méter volt hátra,
hatalmasat kellett küzdenem az ausztrál lánnyal, ott óriási segítség volt, amikor megláttam a magyar
zászlót, nagy lendületet kaptam a szurkolóktól. A mai verseny alapján bizakodó vagyok a 25 kilométer előtt.

27. Sömenek Onon Katalin, HUN, 2:04:41.20

Életem első felnőtt világbajnokságán mindent kiadtam magamból. Szerettem volna kicsit erősebbre úszni a
végét, de nem maradt bennem több. Vétettem néhány taktikai és technikai hibát, szerettem volna az első
húsz között végezni, de azt hiszem, így sem lehetek elégedetlen. Úszás közben nem hallottam a magyar
szurkolókat, de a remek hangulatot így is érzékeltem.

