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Úszás: Fabio Scozzoli is jön Budapestre,
íme, az olasz keret
2017.05.05. 11:23 CET
Ott lesz a budapesti 17. FINA Világbajnokság mezőnyében a hosszú kihagyás után
visszatérő, a 2011-es világbajnokságon két ezüstérmet szerző olasz Fabio Scozzoli. Az olasz
úszóválogatott 22 fővel érkezik a Duna Arénába.
Hivatalosan is bejelentették a hatszoros Európa-bajnok Fabio Scozzoli visszatérését az olasz
úszóválogatottba.
A 28 éves mellúszó - aki elsőként úszott hazájában 100 méteren 1 percen belül -, karrierje
korántsem mondható szokványosnak, s a sikerek mellett eddig jócskán volt része
balszerencsében is. Fiatalon került a csúcsra, aztán teljesen eltűnt a nemzetközi szintérről.
Sérülések és betegségek tarkították eddigi pályafutását, amely most ismét felszálló ágba
kerülhet, Budapesten.
Az olasz úszó 21 évesen tette le névjegyét a nemzetközi élvonalban. A belgrádi
Universiádén, 2009-ben, két ezüstéremmel mutatkozott be, a férfi mellúszók 50 és 100
méteres számában egyaránt a második helyen végzett. Pontosan egy évvel később,
Budapesten, az Európa-bajnokságon 100 méteren bronzérmes lett 1:00.41-gyel, 50 méteren
pedig a dobogó tetejére állhatott 27.38-as időeredményével. Nagyszerű sorozat kezdete volt
ez a felnőtt mezőnyben, hiszen 2011-ben, a sanghaji világbajnokságon rövidebbik számában
(50 méter mell) 27.17-tel, a hosszabbikon (100 méter mell) pedig 59.42-vel nyert
ezüstérmet. A debreceni kontinensbajnokságon, 2012-ben még jobban szerepelt, hiszen 50
méteren második (27.49), 100 méteren pedig első (1:00.55) helyen végzett, miközben a
londoni olimpián csak a döntőbe jutás sikerült neki.
A 2013-as év a nagy változás éve volt Scozzoli számára. A barcelonai világbajnokságon
csalódást keltően szerepelt, ám néhány nappal később Eindhovenben, a rövid pályás
Világkupán ismét ragyogó teljesítményt nyújtott. Az 50 méteres mellúszásban ugyan csak
második lett a dél-afrikai Roland Schoeman mögött, de 25.88-as parádés idejével
megjavította saját 2011-ben beállított európai csúcsát. Három nappal később, Berlinben,
25.72-öt úszott, ami ismét egy ezüstéremre volt elegendő és ismét megjavította saját alig
néhány napos rekordját. Az olasz mellúszó ekkor váratlanul és súlyosan megsérült és
teljesen eltűnt a nemzetközi szintérről. Hosszú lábadozásra kényszerült.

Tavaly azonban ismét rajkockára állt, s bár az olimpiai kvalifikáció még nem sikerült neki, a
decemberi rövidpályás világbajnokságon már nagyszerűen szerepelt. A 100 méteres férfi
mellúszásban bronzérmes lett 57.04-gyel. Aztán ismét egy rossz hír, tüdőgyulladás miatt
újból le kellett állnia, ezúttal két hónapot kellett kihagynia. És végül a jó hír. Meggyógyult,
gőzerővel készül, ráadásul az olasz válogatott keretben, a júliusi budapesti
világbajnokságra.
„Nagyon boldog vagyok, hogy újra visszatérhettem a válogatottba, ráadásul egy világbajnoki
felkészülés apropójából. Úgy tudom legjobban megköszönni ezt a lehetőséget, ha minden
tőlem telhetőt megteszek a sikerért” – nyilatkozta az olasz.
Az olasz válogatott Budapestig vezető útját Cesare Butini szövetségi kapitány már pontosan
kijelölte: június 13-án és 14-én Barcelonában, 17-én és 18-án Canet-ban, 23-tól 25-ig pedig
Rómában versenyeznek a keret tagjai. Ezt követően Flagstaffban, Livignóban és Sierra
Nevadában edzőtáboroznak a világbajnokságra készülő olasz válogatott tagjai.
„Az elmúlt évek egyik legerősebb bajnoksága volt ez a mostani, nagyon örvendetes, ahogy a
fiatalabb úszók szerepeltek. Ők ugyanolyan fontos tagjai a csapatnak, mint a rutinosabb
versenyzők, ez a mostani egy jó keveréke a korosztályoknak. Figyelemmel kísérjük majd,
hogy a felkészülés során hogyan teljesítenek a fiatalok, hogy a lehető legjobb állapotban
érkezzünk meg Budapestre” – fogalmazott Cesare Butini az olasz szövetség weboldalának.
Az olasz úszóválogatott tagjai:
Férfiak:
Giacomo Carini, Piero Codia, Gabrielle Detti, Luca Dotto, Filippo Magnini, Nicolo
Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Luca Pizzini, Matteo
Restivo, Fabio Scozzoli, Federico Turrini, Ivano Vendrame
Nők:
Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Silvia Di Pietro, Alice Mizzau, Federica
Pellegrini, Stefania Pirozzi, Simona Quadarella

