11th World Rowing University Championships
Szeged, 2010 August 13-15.

Rowing News
Issue No.3

Armin Svoboda és Andrew O’Connor Új-Zéland könnyűsúlyú kétpár
- Milyen volt a verseny?
- Könnyen ment, a németekkel együtt el tudtunk jönni a többiektől 500 méter után. A német elsők
akartak lenni, mi csupán tovább jutni. Ami a holnapot illeti, bízunk magunkban.
- Hogy birkóztatok meg az erős meleggel?
- Felkészültünk, volt nálunk hideg víz, nem jelentett problémát számunkra.
- A szél befolyásolta a versenyeteket?
- A startnál szélcsend volt, ezer méter körül támadt fel az ellenszél, de akkor már nem jelentett
gondot.
Markéta Pazderková és Gabriela Vareková Csehország női kétpár
- Milyen volt a verseny?
- Nem jó., nem sikerült döntőbe kerülnünk. Nem voltunk elég jók, de holnap mindent meg fogunk
tenni azért, hogy jó versennyel zárjuk a bajnokságot.
- Hogy birkóztatok meg az erős meleggel?
- Az idő nagyon meleg, majdnem 40 fok, nagyon nehéz volt benne versenyezni.
- Mi a véleményetek a versenypályáról?
- Nagyon jó, a szervezés is, nem panaszkodhatunk semmire.

Hajdú Zsuzsanna Magyarország női könnyűsúlyú egypár
-

Milyen volt a verseny?
Jó volt, jól sikerült. A mezőny erős, mindenki a legjobbat akarja kihozni magából.
Mi volt a taktikád?
A második ezer méteren indult meg igazán a hajóm, de mindig akkor szokott.
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Haydene Smith Dél-Afrika női kormányos nélküli négyes

-

- Milyen volt a versenyed?
- Remek! Első nemzetközi élményként ez egy nagyszerű verseny volt. Nagyon örülünk, hogy
bejutottunk a döntőbe!
- Hogy érzed itt magad?
- Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek! Nagyon jól szórakozunk. Az ünnepség pénteken, a
felvonulás, minden nagyon különleges. A hely, a város, a szállás, szóval minden nagyszerű itt, tényleg
nagyon örülök, hogy itt lehetek.
- Ez egy egyetemi világbajnokság, mit tudtatok a
többiekről, a Világbajnokság előtt?
- Elképzelésünk sem volt, hogy mire számítsunk…
- Mivel ez egy egyetemi világbajnokság, csak tippelni
tudsz, hogy egy ország a legjobbjait küldi, vagy esetlegesen
nem annyira erős sportolókat. A versenyzők nevezését
csak egy héttel a futamok előtt adták le, úgyhogy ezért is
lehetünk nagyon elégedettek az eredménnyel.
- Mire számítasz vasárnap?
Nos, csak annyit tudhatunk előre, hogy nagyon nehéz futamunk lesz, reméljük a legjobbakat…
Szeretnél-, és tervezed-e, hogy profivá válsz a későbbiekben?
Igen, mindannyian! Mind a négyünk szeretné folytatni a versenyzést és profivá válni. Szeretnék
további nemzetközi versenyeken részt venni, illetve nagyszerű lenne eljutni az Olimpiára is.

Lachlan McKinnon, Ausztrália, férfi egypár
-

Milyennek találod Magyarországot és Szegedet?
Elképesztő! Ez az első nemzetközi versenyem, és nagyszerű itt lenni. Ez az első alkalom, hogy
Európában vagyok, és minden, amit a kontinensről tudtam csak a TV-ből és mozi élményekből volt.
Azt hiszem, ez egy nagyon vendégszerető ország. Egy évem van hátra az egyetemből, és jó volna
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visszajönni pihenni, vagy itt tanulni egy szemesztert – de előfordulhat, hogy ez rövid időn belül nem jön össze, mert a felnőtt csapattal folytatom és
Ausztráliában kell maradnom.
Milyen volt számodra a megnyitó, illetve a felvonulás?
Nagyon jó volt, észbontó! Az egyetlen dolog, amihez hasonlítani tudom, az az Ifjúsági Olimpiai Fesztivál volt Ausztráliában, de ez most sokkal jobb
volt!
Mire számítasz vasárnap, és mik a terveid később?
Hát, nem igazán tudok mire számítani, mert még nem tudom kik ellen kell majd versenyeznem, de a legjobbakra számítok… Szeretnék profi lenni, és
a felnőtt csapattal folytatom a pályafutásom. Szeretnék ott lenni már Londonban, 2012-ben, és később a többi Olimpián is. Az a második évem
evezősként, előtte ausztrál focit játszottam, de volt két komoly vállsérülésem, így vissza kellett térnem az evezéshez. Ez még elszántabbá tett, hogy
profivá válljak evezősként.

Marie-Anna Frenken, Hollandia, női könnyűsúly
(közvetlen a győztes futama után)
-

-

Hogy érzed, milyen volt a futamod?
Jó volt, sokkal jobban sikerült, mint a tegnapi. Nagyon örülök, hogy
bejutottam a döntőbe.
Milyen volt a tegnapod, élvezted a megnyitót, illetve a felvonulást?
Remek volt. Természetesen, mindenki élvezte a felvonulást,
szórakoztató volt. Ettől függetlenül sokkal több dolog is van, amit
ebben a gyönyörű városban csinálhat, vagy megnézhet az ember.
Mik a terveid a bajnokság után?
Hát, folytatom az edzést, és szeretnék kijutni a világbajnokságra.
Mire számítasz vasárnap?
Győzelemre (:
Nehéz futamot várok, mindenkinek nagyon oda kell majd tennie magát, és reménykedem, hogy meg tudom majd nyerni.
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Reigo Pihlak, Észtország, LM1
- Hogy tetszett a város és a pálya?
- Nagyon tetszett. Ez volt az egyik legjobb, amit eddig láttam. Mind az épületek, mind a víz
nagyszerű.
- Élvezted a felvonulást és a megnyitót tegnap?
- Sokkal jobb volt, mint eddig bármikor. Két éve például Belgrádban voltam és nem élveztem
ennyire, de ez nagyon jól sikerült.
- Mire számítasz holnap?
- Nem túl sokra… Sajnos megsérültem a nyár közepén, és bár már sikerült felépülnöm, az
edzettségi állapotom még nem megfelelő.
- Hogy látod a társaidat, erős a mezőny?
- Nagyon erős, de el kell mondanom, ma már nincs könnyű futam.
- Mik a terveid a jövőben, szeretnél profi lenni?
- Szeretném folytatni a versenyzést mindenképpen, de nem tervezem, hogy profi
legyek.
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