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Olasz Anna nyerte
a nõk 10 km-es versenyét az Universiaden

Napok óta nagy a meleg Taipeiben,
ezért a sportolókra való tekintettel a verseny kezdési idõpontját elõre hozták
a szervezõk reggel 6 órára. Azonban így is az utolsó pillanatig kétséges volt,
hogy a versenybírák engedélyezik-e a verseny megrendezését, ugyanis komoly
gondot jelentett a víz hõmérséklete. A FINA szabályai szerint ugyanis 31 foknál
melegebb vízben nem lehet versenyt rendezni és bizony a Taipei Breeze Canal
nevezetû evezõspálya vize napközben bõven melegebb volt 31 foknál. Reggel 5
órakor azonban, az utolsó biztonsági mérés alkalmával 30.0 fokos volt a víz,
így készülõdhettünk a versenyre.

Napokkal korábban az amerikai és a
kanadai csapat visszalépett a versenyzéstõl és ma reggel az ausztrálok ugyan
megjelentek, de õk sem ugrottak vízbe.

Ilyen
körülmények között indult útjára 6:00-kor a fiú és 6:15-kor a nõi mezõny. A
lányok az ilyen versenyen megszokottnál kisebb iramot diktáltak, mert tudták,
hogy ez a verseny nagyon nehéz lesz. Az egyik lány versenyzõ már az elsõ körben
feladta a küzdelmeket, de az olaszok világbajnoki bronzérmes fiú versenyzõjét
is 6 km után ki kellett szedni a vízbõl. Anna kiválóan igazította a körülményekhez
a taktikáját, amit egész versenyen be is tartott. Végig az élmezõnyben haladva
az elsõ körben harmadikként, a másodikban másodikként, a harmadikban
hatodikként, a negyedik körben harmadikként haladt el a frissítõpont elõtt, ami
tulajdonképpen szinte a 2000 méteres kör végén helyezkedett el. Folyamatosan a
vezetõk lábvízén haladva takarékoskodott az energiájával. Az utolsó 1500
méteren próbált iramot váltani, aminek eredményeként a pálya utolsó 1000
méterét az elsõ helyen haladva kezdte meg. Itt az 5 km-en világbajnoki
bronzérmes olasz Giulia Gabrielleschi és a francia Adeline Furst még próbálta
Annát megelõzni, ami azonban nem sikerült nekik. Anna a célig picit még növelni
is tudta az elõnyét, ami a célba érkezésnél majdnem három testhossz volt.
Gyõztes idõeredménye pedig 2:04:12.

Szép volt Anna!

Köszönjük a szurkolást!

Hajrá SZUE!

Hajrá
Magyarok
http://szue.hu
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Taipeiben rendezik idén nyáron az egyetemi világjátékokat. Ez egy multifunkcionális verseny, melyen az
olimpiához hasonlóan több sportágban versenyeznek, a világ egyetemistái, fõiskolásai.

Úszásban a 15 fõs versenyzõi csapat tagja egyesületünk versenyzõje Olasz Anna is, aki 10 km-en áll majd rajthoz.

Vasárnap sikeresen megérkeztünk és a hosszú utazás fáradalmait kipihenve hétfõn már a helyi uszodában
edzettünk. Hétfõn és kedden egy kis városnézéssel is tarkítottuk a programot, de szerdától már csak a 10 km-re készül
Anna.

A verseny itteni idõ szerint augusztus 27-én vasárnap reggel 6-kor kerül megrendezésre, ez otthon szombat éjfélt jelent.

Segítsetek, hogy a nyár utolsó versenyén is az eddigiekhez hasonlóan szép eredménnyel zárja a versenyt!

Hajrá Anna! Hajrá SZUE! Hajrá Magyarok!

http://szue.hu
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