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Akiket már nem láthat Budapest és
Balatonfüred
2017.02.27. 14:05 CET
A 17. FINA Világbajnokságon biztosan lesznek kiemelkedő teljesítmények, új felfedezettek,
ragyogó csillagok. Azonban nem szabad elfelejteni azokat a sztárokat, akik a közelmúltban
vonultak vissza. A sportolókat, akiket már nem láthat Budapest és Balatonfüred.
Michael Phelps
A 2000-es sydney-i olimpián tizenöt évesen a legfiatalabb férfi volt, aki bekerült az amerikai
olimpiai csapatba az utóbbi 68 évben. Bár akkor nem nyert érmet, a döntőben ötödik helyen
végzett 200 méter pillangón. 2001-ben -még mindig 15 évesen-, a legfiatalabb férfi lett, aki
világrekordot döntött. Ezt is 200 pillangón. Ugyanabban az évben, a 2001-es fukokai vb-n a
saját rekordját megdöntve lett világbajnok.

Phelps talán legemlékezetesebb világversenye a 2008-as pekingi olimpia volt, ahol 8 aranyat
szerzett és megdöntötte Mark Spitz 1972 óta fennálló rekordját, az egy játékokon elnyert
elsőségek tekintetében. Sokan emlékezhetnek még rá, hogy 100 méter pillangón 0.01
századdal előzte meg Milorad Čavić-ot. Az ezután kialakult hosszas rivalizálás és üzengetés
után a 2009-es római világbajnokságon is legyőzte a szerbet.

Minden idők legeredményesebb úszója Rióban jelentette be (a 4x100-as gyorsváltó
megnyerése után), hogy az olimpia volt az utolsó esemény, ahol a hazáját képviselte
versenyzőként. Az volt a 23. olimpiai aranya, ami mellett még három ezüstöt és két bronzot
gyűjtött pályafutása során. A világbajnokságokon 26 elsőséggel büszkélkedhet úgy, hogy
legutoljára 2011-ben Sanghaj-ban ugrott vízbe.
Az amerikai világsztár egyébként egy másik rekordot is magáénak tudhat: Rióban a 200
méter vegyesen a 13. egyéni olimpiai aranyérmét nyerte meg. 2016. augusztus 11-ig
Leónidasz-é volt a csúcs 12 elsőséggel, még az ókori olimpiákról. 2168 év kellett ahhoz,
hogy valaki felül tudja múlni az ő teljesítményét.

Risztov Éva
A 2012-es londoni olimpián 10 km-es nyíltvízi úszásban diadalmaskodó Risztov Éva 2017
február elején jelentette be visszavonulását.

„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.”

Risztov Éváról bővebben itt olvashat.

Zsivko Gocics és Szlobodan Nikics
A szerb vízilabda-válogatott olimpiai bajnokként érkezik Budapestre, de két legendájuk már
nem vesz részt a 17. FINA Világbajnokságon.

Zsivko Gocics kétszeres világbajnokként vonult vissza a válogatottól, ugyanis a 2009-es
római és a 2015-ös kazanyi vb-n is aranyérmes lett, míg 2011-ben Sanghajban ezüstéremig
jutott a csapattal.

Szlobodan Nikics még gazdagabb éremgyűjteménnyel rendelkezik a vb-ket illetően, hiszen ő
a 2005-ös montreali csúcstalálkozón is a dobogó legfelső fokára állhatott, és van egy
bronzérme is 2003-ból (Barcelona).
A Tasmajdan Uszodában rendezett búcsúmérkőzésükről itt olvashat.

A vb jegyértékesítési felületét itt tudja elérni.

