Rita Kovács, Honor Swimmer, Hungary, 2023

Personal Website (None known)

Rita Kovács competed on the IMSA and then FINA circuits for 11 years over an 18 year period.
In 15 countries and 36 races she won 23 podiums (64%). During this period she beat more than 15
IMSHOF Honorees. She won a silver medal in 1994 at 25 km World Championships (Italy). She won
three marathon medals at LEN (European) Championships: gold in 1997 at 25 km (Spain), silver in
2006 at 10 km (Hungary) and bronze in 1991 at 25 k (Italy).
Her first marathon race was in 1991 – a win over 25 km in Lake Balaton Hungary. This earned her a
slot in the FINA World Championships in Perth where she finished 4th.
Race victories included in 1993 Fürth Marathon 30 km (Germany) and Ohrid Marathon 26 km
(Macedonia); in 1996 Santa Fe-Coronda 63 km (Argentina), Rosario Maraton 60 km (Argentina) and
Tapes Marathon 26 km (Brazil); and 1997 Santa Fe-Coronda 63 km and Rosario Maraton 60 km. Rita
took 2nd in Capri-Naples (Italy) in 1991 and 1993 and Maraton Hernandarias –Parana 88 km
(Argentina).
In 1997 she retired from elite FINA racing – and 8 years later returned to the FINA World Cup series
and won at 10km in her first race back in Ein El Sokhna (Egypt).
Rita swam the 800 meters freestyle in the 1996 Olympics in Atlanta. She was one of only a handful of
swimmers between 1960 and 2020 to compete at the same time in the Olympics (pool) and open
water. More recently she coached IMSHOF Honoree Éva Risztov, who also completed at the same
time in the Olympics (pool) and open water, to gold in the 2012 London Olympics.
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Hungarian Translation

Rita Kovács 18 éven keresztül 11 éven keresztül versenyzett az IMSA, majd a FINA
versenyeken. 15 országban és 36 versenyen 23 dobogós helyezést ért el (64%). Ez idő alatt több mint
15 IMSHOF kitüntetettet előzött meg. Ezüstérmet nyert 1994-ben a 25 km-es világbajnokságon
(Olaszország). Három maratoni érmet nyert a LEN (Európa) bajnokságokon: aranyat 1997-ben 25 kmen (Spanyolország), ezüstöt 2006-ban 10 km-en (Magyarország) és bronzot 1991-ben 25 km-en
(Olaszország).
Első maratoni versenyét 1991-ben futotta - 25 km-en győzött a Balatonon Magyarországon. Ezzel
helyet szerzett a perthi FINA világbajnokságon, ahol a 4. helyen végzett.
Versenygyőzelmek: 1993-ban Fürth Maraton 30 km (Németország) és Ohrid Maraton 26 km
(Macedónia); 1996-ban Santa Fe-Coronda 63 km (Argentína), Rosario Maraton 60 km (Argentína) és
Tapes Maraton 26 km (Brazília); 1997-ben Santa Fe-Coronda 63 km és Rosario Maraton 60 km. Rita
1991-ben és 1993-ban a Capri-Nápoly (Olaszország) és a Maraton Hernandarias -Parana 88 km-en
(Argentína) 2. helyezést ért el.
1997-ben visszavonult a FINA elit versenyzéstől - és 10 évvel később visszatért a FINA Világkupa
sorozatba, és első versenyén, Ein El Sokhnában (Egyiptom) 10 km-en győzött.
Rita az 1996-os atlantai olimpián 800 méteres gyorsúszásban úszott. Egyike volt azon kevés úszónak,
aki 1960 és 2020 között egyszerre versenyzett olimpián (medencében) és nyílt vízen. Nemrégiben ő
edzette az IMSHOF kitüntetettjét, Risztov Évát, aki szintén egyszerre teljesítette az olimpiát
(medencében) és nyílt vízen, és aranyérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián.
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