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Az olimpiai bajnok, háromszoros vbezüstérmes Risztov Éva visszavonult
2017.02.08. 16:10 CET
A magyar úszósport meghatározó alakja, a 2012-es londoni olimpián 10 kilométeren
aranyérmes, a 2003-as barcelonai világbajnokság medencés versenyszámaiban háromszoros
ezüstérmes úszó a civil életben építi tovább karrierjét.
„Hétéves korom óta azért küzdők, hogy olimpiai bajnok legyek. Ez az egész úgy kezdődött,
hogy 1991-ben Hódmezővásárhelyre érkezett Egerszegi Krisztina. Valahogy odakeveredtem
hozzá, megfogtam a kezét, és mindenhova követtem. De a polgármesteri hivatalba már nem
mehettem vele, akkor elkezdtem sírni, ő leguggolt hozzám, és azt mondta, ne sírjál, küldök
majd ajándékot" – emlékezett Risztov Éva a kezdetekre egy több évvel ezelőtti
nyilatkozatában.
Az úszósport hazai legendájával, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinával való
találkozás meghatározta élete további részét. A berlini Európa-bajnokságon 16 évesen négy
(200m pillangó, 400m gyors, 400m vegyes, 800m gyors), egy évvel később, a barcelonai
világbajnokságon három ezüstérmet szerzett, 200m pillangón, 400m gyorson és 400m
vegyesen állhatott fel a dobogóra a Palau Sant Jordi uszodában, el is nevezte Ezüstlánynak a
nemzetközi sajtó.
2005-ben némileg váratlanul bejelentette visszavonulását, ismerkedett egy kicsit a
vízilabdával i, majd nem sokkal később a nyíltvízi úszásban kezdte bontogatni szárnyait. A
magyar bajnokságban 1500 méteren, medencében javította meg saját csúcsát. Akkor azt
mondta, nagy erőt ad neki, hogy másokkal ellentétben a visszavonulása előtti időket a
kihagyás után is hozta. „Akármilyen eredményeket érek el ezután, az már csak ajándék lesz”
– mondta.
A Debreceni Sportiskola színeiben a nulláról kezdte el újra a felkészülést, hogy aztán 2012ben világraszóló, fantasztikus győzelmet arasson a Hyde Parkban, az olimpia 10 kilométeres
versenyszámában. Azóta sem találják a jelzőket arra a rajt-cél győzelemre, a taktikára, amit
addig senki sem próbált ki. Azóta igen, de a bravúr csak neki sikerült, beírva magát ezzel a
sportág halhatatlanjai közé.
(Ne feledjük, a 2012-es debreceni Európa-bajnokságon sem maradt érem nélkül, 800m
gyorson bronzérmes, 1500m gyorson ezüstérmes lett.)

2015-ben tíz év után visszatért korábbi egyesületébe és mestere, Turi György mellé, abban
bízhattak, hogy a riói olimpiai után (ahol 13. lett 10 kilométeren, míg 800 méteren a 14.
helyen ért célba) a balatonfüredi világbajnokságon is vízbe szállhat.
Február 8-án aztán, valamivel több mint 150 nappal a világbajnokság előtt bejelentette,
visszavonul az élsporttól.
Risztov Éva hivatalos Facebook-oldalán erősítette meg a visszavonulás tényét.
„Igen, ez a döntés most végleges. Most itt a lehetőség, hogy a civil életben is bizonyítsak, és
mindig úgy gondolkoztam, hogy a lehetőségeket meg kell ragadni. Hálás vagyok a TMC
menedzserirodának, hogy két éve lehetőséget adtak számomra, mert úgy gondolták,
szeretnének velem dolgozni. Azóta sok mindent sikerült felépíteni az irodának, amely a
jövőben elindítja majd a sport divízióját, amelynek én lennék a vezetője. Egyelőre
gyakornokként dolgozom, azon leszünk, hogy kommunikációban, marketingben, PR-ban
minél színesebb és szakmai szempontból is újat mutassunk.
Szeretnék majd azoknak a sportolóknak, akikkel foglalkozom, egy kicsit mesélni a siker
titkáról is, arról, nekem hogyan sikerült a pályafutásomat építeni. Mindenkitől azt kérném,
ne sajnálkozzon, inkább jobban esne a biztatás. Igen, az ember olimpiai bajnok, amiért a mai
napig kapom a gratulációkat, de a civil életben nem vagyok olimpiai bajnok. Szeretném, ha
pár év múlva azért is gratulálnának, amit itt, az új kihívás során sikerül elérnem. Szeretném
itt is megállni a helyem, mindenkinek köszönöm a segítséget, szurkoljunk együtt a magyar
sportért” - fogalmazott Risztov Éva.

