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A világ legjobbjai Balatonfüreden!
2016.06.18. 15:00 CET

A pénteki „bemelegítés”, vagyis a korosztályos magyar bajnoki erőpróbák után szombaton
már igazi nagyüzem lesz Balatonfüreden. Délelőtt kerül sor a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó
Világkupa küzdelmeire, melynek keretében összesen 21 ország 78 versenyzője (48 férfi és
30 női) méri össze tudását a 10 km-es távon. A legnépesebb küldöttség a házigazda
magyaroké, 18 fővel.
A mezőnyben olyan klasszisokat láthat a közönség, mint például az olimpiai bajnok Risztov
Éva, a Kazanyban 25 km-en világbajnok Olasz Anna, valamint természetesen külföldi
riválisaik, többek között az egyaránt világbajnok brazil Ana Marcela Cunha, a német Isabelle
Härle és az amerikai Haley Anderson. A férfiaknál is találunk világklasszisokat, hiszen
például a német Christian Reichert, az olasz Simone Ruffini és az amerikai Sean Ryan
ugyancsak rendelkezik vb-címmel. A friss olimpiai kvótás Papp Márk, illetve legnagyobb
hazai vetélytársa, Gyurta Gergely nem lesz ott az indulók között, de azért az erősebbik
nemnél is lesz 8 magyar résztvevő a viadalon.
Délután rendezik a Jövő Bajnokai elnevezésű megméretést, a szenior országos bajnokságot
és az Úszó Olimpiai Fesztivált, utóbbira bárki nevezhet a helyszínen.

Több mint 700 akkreditációt igényeltek a Világkupára
Hét kategóriában összesen 710 akkreditációt adott ki a Bézi Gyula vezette csapat a
FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupára. A szakember immár több mint másfél évtizede látja
el ezt a feladatot a különböző eseményeken.
Bernek Péter is szurkol a csapattársainak

Bernek Péter is szurkol a csapattársainak
A balatonfüredi HOSA/FINA nyíltvízi úszó Világkupán több ismert sportoló vesz részt
nézőként. Bernek Péter a balatonfűzfői edzés után látogatott el a helyszínre, ahol elmondása
szerint elsősorban klubtársainak, Drigán Zoltánnak és Farkas Adélnak szurkol. „Soha nem
próbáltam ezt a műfajt, és bár a felkészülésünk hasonló, én ezután is maradok a medencés

úszásnál. Papp Márk jó versenyző, biztos vagyok benne, hogy méltóképpen képviseli az
országot Rióban. Július 4-ig itthon edzőtáborozunk, majd Egerben készülünk az olimpiára.
Bernek Péter a nyári riói olimpián 200 és 400 métere gyorsúszásban indul.

Mutatós egyensapkában úsznak a magyar versenyzők

Nyílt vízen is debütál a vadonatúj magyar úszósapka! A mutatós, természetesen piros-fehérzöldben virító fejfedőt a közelmúltban már tesztelték a mieink a londoni medencés Európabajnokságon, de az „igazi” próbatétel szombaton, a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupán
lesz, ahol speciális körülmények között viselik majd versenyzőink.
A sapka ötlete Dabi Katalintól, a Magyar Úszó Szövetség sport munkatársától származik, aki
tavaly, a kazanyi világbajnokság nyíltvízi eseményeinek közvetítése alkalmával azt
tapasztalta, hogy a kommentátor – érthető módon – nehezen tudta azonosítani a magyar
résztvevőket a sokszor komoly létszámú rajban úszó versenyzők között. Megtervezte hát a
sapkát, és mivel az a vezetőknek és a versenyzőknek is tetszett, az Arena jóvoltából el is
készült, amint az az Eb-n már látható is volt.

Dr. Sós Csaba elégedett a Világkupa szervezésével
„Balatonfüred ismét kiválóan vizsgázott szervezésből. Az egész válogatott számára nemcsak
a presztízs miatt fontos a verseny, hanem a felkészülésben is fontos szerepet játszik az Eb és
az olimpia előtt” – mondta a Magyar Úszó Szövetség alelnöke a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó
Világkupa kapcsán. A sportvezető kiemelte még, hogy a magyar csapatból mindenki imádja
a füredi viadalt.
Csúcstechnikával közvetít a köztévé

A balatonfüredi FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa jó tesztelési lehetőséget jelent a 2017es FINA Világbajnokság előtt egy évvel, hiszen a verseny helyszíne ugyanaz lesz. A
versenyzők mellett a média képviselői is fokozott figyelemmel kísérik a Világkupa futamait,
és igazi csúcstechnikával dolgoznak földön, vízen, levegőben. Az M4 stábja összesen 16
kamerával közvetíti élőben a viadalt, ebből kettő a stúdiónál, négy hajókról, egy drón pedig
a víz felől követi az eseményeket. Az élő műsorfolyam közben a parton megjelenő
sportolókat és prominens személyeket is megszólaltatják.
Ruffini nyerte a férfiak versenyét Balatonfüreden
Simone Ruffini nyerte a férfiak 10 km-es versenyét a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa

balatonfüredi állomásán. A korábbi Vk-futamokon már egy-egy ezüst- és bronzérmet
begyűjtő olasz versenyző ezzel megerősítette vezető helyét az összetettben. A második
helyen a német Andreas Washburger, a harmadikon pedig a kanadai Richard Weinberger
végzett.
Legjobb magyarként Rasovszky Kristóf ötödikként zárt. Székelyi Dániel a 14., Rákos Patrik a
18., Novoszáth Tamás a 23., Orosz Ádám a 27., Drigán Zoltán a 28., Seres Edwin a 34.,
Zachár Dániel pedig a 38. helyet szerezte meg.

A FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa férfi győztesének nyilatkozata:
RUFFINI, Simone (ITA)
„Fontos volt számomra ez a győzelem, s boldog vagyok, hogy a Balatonon tudtam nyerni,
mert nagyon szeretek itt lenni. Jó kis mezőny gyűlt össze, így nem volt könnyű, de jó látni,
hogy a vetélytársak is egyre erősebbek, úgyhogy egy pillanatra sem engedhetek ki. Az élet
persze a Világkupa után sem áll meg, fordulunk Rio felé.”

WASCHBURGER, Andreas (GER)
2. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, férfi verseny
„Nagyon jó verseny lett. A második helynek külön örülök. Nagyon fontos volt a helyezés a
végső ranglista tekintetében. Szeretnék az első háromban végezni. Jövőre pedig
visszatérnék, de már győztesként távozva. A verseny és a szervezés az egyik legjobb volt,
mint mindig. Élmény lesz visszajönni.”

WEINBERGER, Richard (CAN)
3. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, férfi verseny
„Elképesztően boldog vagyok a harmadik helyezés miatt. Imádom ezt a sportot, és nagyon
kedvelem Magyarországot. A pálya egy kivételesen szép helyen található, nagyon nagy
élmény itt versenyezni.”

RASOVSZKY, Kristóf
5. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, férfiak
„Az elején jól éreztem magam a vízben, de aztán a táv felénél jött a holtpont. Szerencsére a
végén tudtam erősíteni, és lehajráztam a második bolyt. A futam előtt a tizedik hely

környékét céloztam meg, és szerettem volna az U19-es korosztályban az ifiknél a legjobb
lenni. Próbáltam előre menni, mert senki nem akart vezetni, én pedig nem akartam
verekedésbe keveredni. Ez nem nagyon sikerült, de a végén maradt erőm, és örülök a
helyezésemnek”.

Bruni volt a legjobb a füredi Vk-versenyen
A nőknél is olasz győzelem született Balatonfüreden. A FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó
Világkupán a hölgyek 10 km-es versenyét Rachel Bruni nyerte, megelőzve az amerikai Haley
Andersont és a német Isabelle Härlét.
A hazai versenyzők közül a legelőkelőbb helyen Olasz Anna végzett, aki ötödikként zárt.
Risztov Éva 8., Szilágyi Nikolett 13., Kiss Nikolett 15., Sömenek Onon Kata 20., Frakas Adél
21., Szalai Borbála 24., Juhász Adél 25. lett.

BRUNI, Rachele (ITA)
1. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, nők
„Hihetetlenül boldog vagyok, mert a verseny is nagyon izgalmas volt, ráadásul egy
csodálatos helyszínen sikerült begyűjtenem az aranyérmet.”

ANDERSON, Haley (USA)
2. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, nők
„Teljesen rendben volt a mai nap. Volt egy holtpont, amin átestem. Reméljük, legközelebb a
győzelem is meglesz, de nem vagyok csalódott.”

HÄRLE, Isabelle (GER)
3. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, nők
„Elégedett vagyok az eredménnyel. Balatonfüred megint bizonyította, hogy kiváló hely a
versenyhez. Számomra az egész csak a felkészülés része, ez az év Rióról szól. Amit
megbeszéltünk az edzővel, azt sikerült végrehajtani. Szeretek melegebb vízben versenyezni,
az olimpia emiatt is más lesz.”

Olasz Anna (HUN)

5. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, női verseny
„Nagyon élveztem az úszást, sikerült betartanom a taktikát. Reggel, amikor megláttam,
hogy tükörsima a víz, nem örültem, mert minél nehezebbek a körülmények, én annál jobban
tudok érvényesülni. Szerencsére az utolsó körben felerősödtek a hullámok, és hiába fájt
nagyon, tudtam, hogy ez nekem kedvez. Újra élvezem az úszást.”

RISZTOV, Éva
8. hely, FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa, nők
„Nagyon jól éreztem magam a vízben. Mindenre nem tudtam felkészülni. Nyilván itt
mindenki győzelmet várt tőlem, de ez is a felkészülés része. Rióban sem lesz könnyű, mert
ott is komoly elvárások lesznek velem szemben, de az a legfontosabb, hogy jól menjen az
úszás.”

A szövetségi kapitány szerint jól teljesítettek a mieink
Gellért Gábor elégedett nyilatkozott a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa után. A szakági
szövetségi kapitány külön kitért a magyar női, illetve a férfi versenyzők eredményeire is.
„A nőknél egy ilyen világbajnoki mezőnyben kiváló eredmény mind Olasz Anna 5., mind
pedig Risztov Évának 8. helye. A férfiaknál azt hiszem, egy új nevet kell megjegyeznünk.
Rasovszky Kristóf 5. helyezése élete első világkupáján elismerése méltó. Kristóf még csak 18
éves, de az olimpián medencében, 1500 méteren is indulni fog. A mai versenyre sajnos nem
tudtunk különösebben felkészülni, de mint az egész év, ez is része a Rióra való
felkészülésnek. Az Eb-n, Hollandiában lesz további lehetőségünk modellezni a Brazíliában
ránk váró körülményeket.”
Éppen emiatt tervez a csapat egy horvátországi edzőtábort, és természetesen a Balatonban
is megmártóznak a versenyzők párszor.
„Papp Márk és Risztov Éva is kiválóan állnak a felkészülésükben. Jósolni nem szeretnék, de
az elvárások természetesen adottak. Sokfelé jártam a világban a sportnak köszönhetően, és
elmondhatom, hogy mind a szervezésben, mind a természeti adottságok kihasználásában a
balatonfüredi verseny a sportág egyik zászlóshajója. Mindenki imád itt versenyezni. A pálya
talán lehetne még technikásabb, de ez a FINA-n múlik. Nagy élmény lesz a jövő évi
világbajnokságon a 2500 fős tribün előtt többször is elúszni, bár a versenyzők ebből sokat
nem fognak érzékelni” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

Az Anna-bál szépei is itt voltak Füreden
Az Anna-bál díjazottjai is elkápráztatták a FINA/HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa közönségét.

Tavaly a 190. Anna-bál szépe a 18 éves balatonfüredi Boór Bettina lett, első udvarhölgynek
pedig a szintén helyi, 16 éves Barna Dorinát választották. AZ eredményhirdetésen
közreműködő lányok úgy fogalmaztak: megtisztelő érzés, hogy itt lehetnek és ezzel is
népszerűsíthetik az Anna-bált, ami egy nagy múltú rendezvény Balatonfüred életében.
Mindketten kedvelik az úszást, de csak hobbi szinten űzik, nem indultak még soha,
semmilyen versenyen. Elmondták azt is, hogy itt ők csak mellékszereplők voltak, és a
hangsúly a versenyzőkön volt.

