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Villáminterjúk, férfi 10 km
2017.07.18. 13:24 CET
A dobogósok és a magyar versenyzők nyilatkozatai a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás
után.
1. helyezett, Ferry Weertman, NED, 1:51:58.50
Nagyon nehéz verseny volt, mindent ki kellett adnom magam a győzelemért. Az olimpiai győzelem után
sokan kérdezték, miért csinálom még, én pedig mondtam, hogy egyszerüen imádok úszni. Nem álltam le
egy pillanatra sem és a rengeteg munka most meghozta a gyümölcsét. Tudtam, hogy történelmet írhatok,
ez is motivált, boldog vagyok, hogy én vagyok az első, aki olimpiai és világbajnoki címet is tudott szerezni
férfi 10 kilométeren.

2. helyezett, Jordan Wilimovsky, USA, 1:51:58.60
Nem vagyok csalódott, hogy nem sikerült megvédenem a címemet, mert nagy verseny volt és én mindent
megtettem a győzelemért. Igyekeztem végig az élbollyal haladni, mindenki nagyon közel volt egymáshoz
még a végén is. A körülmények tökéletesek voltak, minden csak a versenyzőkön múlt.

3. helyezett, Marc-Antoine Olivier, FRA, 1:51:59.20
Ennek a számnak is megvannak a specialistái, ezért egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ezen a
távon is ilyen jól megy majd. A verseny legnehezebb része az utolsó forduló volt, onnan már nem lehetett
taktikázni, csak tiszta erőből úszni. Nagyon örülök neki, hogy sikerült érmet szereznem.

5. Rasovszky Kristóf, HUN, 1:52:01.70
Nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült ez a verseny. Az 5 kilométeres versennyel szemben most sokkal
jobban betartottam a taktikát, igyekeztem nem vezetni a versenyben, és a végén ott tudtam maradni az
élmezőnyben, úgyhogy kifejezetten örülök ennek az úszásnak. Éreztem, hogy a holland mögé kell beállnom
a végén, láttam, hogy megy előre, próbáltam mögötte előrébb menni. Arra törekedtem, hogy a végén a
verekedésből kimaradjak, örülök, hogy ez is megvalósult.

21. Székelyi Dániel, HUN, 1:52:35.70
Két hellyel jobbat vártam magamtól, szerettem volna az első húszban végezni, ettől függetlenül nem vagyok
csalódott. Végig ott tudtam maradni az élbolyban de sajnos az utolsó hosszon egy görög versenyző került
elém aki nem akarta hagyni, hogy megelőzzem. Ebben az évben úgy nézett ki, hogy a hajrákat nem bírom,
ezért más taktikát választottam, többet mentem lábvizen, hogy több energiám maradjon a végére, és ez be

is jött. Akkora magyar zászlók voltak a lelátón, hogy még a pálya legtávolabbi részén is lehetett látni,
úgyhogy ez is erőt adott.

