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Azok a csodálatos füredi napok, avagy:
ilyenek voltak a világbajnokság nyíltvízi
versenyei
2017.07.31. 14:48 CET
Néhány nappal ezelőtt értek véget a 2017-es FINA Világbajnokság nyíltvízi úszó küzdelmei
Balatonfüreden. A versenyzők közül sokan hazautaztak, többen a Duna Aréna medencéjében
is megmérettetik magukat, a part menti létesítmények kiürültek. Akik azonban ott voltak az
összesen hat versenynapon, felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, és nem túlzás
kijelenteni: ennél színvonalasabb nyíltvízi viadalt korábban nem láthatott a közönség.
Minden idők legrangosabb sporteseménye zajlik Magyarországon, és ebből a Balaton is
kivette a részét, amely július 15. és 21. között a FINA Világbajnokság nyíltvízi úszó
számainak adott otthont. A helyszín Balatonfüred, a Tagore sétány előtti terület volt, és
nyugodtan leszögezhetjük, hogy az esemény hatalmas közönségsikert hozott, hiszen mind a
hat versenynapon (július 17. szünnap volt) telt ház előtt úsztak a versenyzők. Naponta több
százan próbáltak kétségbeesve belépőhöz jutni, de hiába, ők azzal vigasztalódhattak, hogy a
Kisfaludy Színpadon felállított kivetítőt figyelve szurkolhattak kedvenceiknek.
A nyíltvízi úszók 5, 10 és 25 km-en indulhattak (mindhárom távon rendeztek férfi és női
viadalt is), illetve első alkalommal került sor felnőtt világversenyen a váltók küzdelmeire.
Összesen hét nemzet képviselői szereztek érmet, közülük kimagaslottak a franciák, akik
négy arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal zártak, egyedül női 25 km-en nem sikerült a
dobogóra állniuk.
Ennek ellenére a legsikeresebb csapatnak járó Team Trophyt azok az olaszok zsebelték be,
akiknek ezúttal egy aranyérem sem jött össze, a két ezüstjük és három bronzuk mellett
azonban annyi pontot gyűjtöttek, ami ebből a szempontból az első helyre repítette őket.
Az aranyérmesek táborát gyarapították még az amerikaiak, a brazilok és a hollandok (egyegy elsőséggel), ezen kívül Ecuadornak jutott egy ezüst, Nagy-Britanniának és
Oroszországnak pedig egy-egy bronz.
Ha a vb legnagyobb egyéniségeit kellene kiemelni, a franciák két klasszisa kívánkozna az
élre: Aurélie Muller a 10 km és a váltó aranya mellett 5 km-en ezüstérmes lett, míg Marc-

Antoine Olivier 5 km-en és váltóban nyert, és ehhez a 10 km bronzérmét is hozzá tudta
tenni.
Ne feledkezzünk el persze a brazilok rutinos versenyzőjéről, Ana Marcela Cunháról sem, aki
mindhárom egyéni szám után felállhatott a dobogóra: az 5 és a 10 km bronzérmét követően
25 km-en megvédte kazanyi első helyét.
Ami a magyar szereplést illeti, a hazai szurkolók legtitkosabb álmaiban egy érem szerepelt,
ami végül nem jött össze, de Gellért Gábor szakágvezető így is pozitívan értékelte a
látottakat.
„Apró hiányérzet persze bennem is van az elmaradt érem miatt, de nem lehetek elégedetlen,
hiszen soha nem vettünk részt ilyen népes csapattal a világbajnokságon, összesen nyolc
versenyzőnk indult – mondta a szakember. – Tény az is, hogy minden idők legsikeresebb vbjén vagyunk túl, két ötödik, egy hatodik, két hetedik és egy nyolcadik hellyel, és ott vannak a
feltörekvő fiatalok is, akik szintén nem okoztak csalódást.
Ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon bonyolítsák le a versenyeket, kellett az előző évek
tapasztalata, a Világ- és Európa-kupa-viadalok, illetve a junior-világbajnokság, hiszen a pálya
vonala szinte adott volt, csak apró módosításokat kellett végrehajtani rajta.
„A külföldi és a magyar sportolók, edzők, vezetők visszajelzései is határozottan pozitívak,
valamennyien csillagos ötös osztályzattal minősítették a rendezést – szögezte le Fodor
Szabolcs versenyigazgató. – Az az igazság, hogy olyan magasra tettük a mércét, hogy ezt
szinte lehetetlen lesz felülmúlni. Én magam sok versenyhelyszínen voltam már korábban, de
nyugodtan mondhatom, hogy ez az egyik legjobb mind közül.”
Fodor hozzátette: az időjárás is végig kegyes volt a résztvevőkhöz, hiszen bár a vb előtt és
után közvetlenül voltak viharok Füreden, a versenynapokon nem volt probléma, és a
vízhőmérséklet is végig ideális, 22 és 25 fok közötti maradt.
Akadtak újítások is a 2017-est megelőző világversenyekhez képest, például a jacuzzi
beüzemelése, amitől eleinte kicsit ódzkodtak a versenyzők, de aztán egyre népszerűbb lett
közöttük.
Kővári Péter is hozzátette a magáét a sikeres rendezés érdekében: a nyíltvízi úszóversenyek
helyszínmenedzsere kollégáival éjt nappallá téve dolgozott, hogy minden a helyére kerüljön.
„Nagyon sok ember rengeteg munkája van ebben a világbajnokságban, vízen és
szárazföldön egyaránt – szögezte le Kővári. – Több felől is azt hallottam, hogy gyakorlatilag
egy új sportág született Füreden, hiszen ilyen jól még sehol sem lehetett nyomon követni az
eseményeket. A vízbe építettük a 2500 fő befogadására alkalmas lelátót, három ledfalat
állítottunk a tóba, szembe a nézőkkel, hogy még jobban tudjanak tájékozódni a
fejleményekről. Június elején indult az építkezés, és majd a masters világbajnokság után,
augusztus második felében fejeződik be a bontás.
„Ismét bebizonyosodott, hogy Balatonfüred tökéletes helyszíne, házigazdája a nyíltvízi úszás
versenyének – összegzett Rudas Eszter eseménymenedzser, aki hosszú hónapok óta

irányította az előkészületeket, és vezényelte le magát a versenyidőszakot, a legkülönbözőbb
területeket összekapcsolva. „A korábbi évek tapasztalt szervező csapata, kiegészülve a saját
szakterületein tapasztalt kollégákkal és a lelkes, talpraesett és segítőkész önkéntesekkel
mindent megtett annak érdekében, hogy mind a résztvevő csapatok, mind a FINA képviselői,
valamint a fantasztikus hangulatot teremtő szurkolók is maradandó élményekkel térjenek
haza. Bízom benne, hogy a masters vb résztvevői is hasonlóan jó hangulatban
versenyezhetnek, és örömmel térnek vissza a későbbiekben is, akár turistaként."
A balatonfüredi versenyekről több száz újságíró, fotós, televíziós és rádiós tudósított
naponta, és ők is jó szájízzel távoztak a tópartról.
„Jó néhány tapasztalt, évtizedek óta vizes sportágakkal foglalkozó kollégával beszélgettem,
és ők is csak ámultak a körülményeket látva. Nem mindennap adatik meg egy újságírónak,
hogy miközben riportot készít, a háttérben a Tihanyi Apátság pompázik teljes valójában –
mondta Ambrus Tamás, a nyíltvízi úszóversenyek sajtófőnöke. – A sajtóközpontot a patinás
Kisfaludy Galériában rendeztük be, de a parton, az egyik konténerben is volt egy
médiairoda, ahol azonnal információhoz juthattak a média képviselői. A füredit követő héten
többekkel is találkoztam immár a Duna Arénában, és azt mondták, hihetetlen jó érzéssel
gondolnak vissza a Balatonnál eltöltött napokra.
A 17. FINA Világbajnokság nyíltvízi versenyszámainak érmesei
Nők:
5 km: 1. Ashley Twichell (amerikai), 2. Aurélie Muller (francia), 3. Ana Marcela Cunha
(brazil),…27. Juhász Janka, 28. Novoszáth Melinda
10 km: 1. Aurélie Muller, 2. Samantha Arévalo (ecuadori), 3. Ana Marcela Cunha és Arianna
Bridi (olasz),…8. Olasz Anna,…27. Sömenek Onon Kata
25 km: 1. Ana Marcela Cunha, 2. Sharon van Rouwendaal (holland), 3. Arianna Bridi,…5.
Olasz Anna,…12. Sömenek Onon Kata
Férfiak:
5 km: 1. Marc-Antoine Olivier (francia), 2. Mario Sanzullo (olasz), 3. Timothy Shuttleworth
(brit),…7. Rasovszky Kristóf,…31. Papp Márk
10 km: 1. Ferry Weertman (holland), 2. Jordan Wilimovsky (amerikai), 3. Marc-Antoine
Olivier,…5. Rasovszky Kristóf,…21. Székelyi Dániel
25 km: 1. Axel Reymond (francia), 2. Matteo Furlan (olasz), 3. Jevgenyij Draccel (orosz),…6.
Gyurta Gergely. Rasovszky Kristóf feladta a versenyt.
Váltóverseny: 1. Franciaország, 2. Egyesült Államok, 3. Olaszország,…7. Magyarország
Éremtáblázat
1.Franciaország (4 arany, 1 ezüst, 1 bronz)

2. Egyesült Államok (1 arany, 2 ezüst, 1 bronz)
3. Hollandia (1 arany, 1 ezüst)
4. Brazília (1 arany, 2 bronz)
5. Olaszország (2 ezüst, 3 bronz)
6. Ecuador (1 ezüst)
7. Nagy-Britannia és Oroszország (1-1 bronz)

