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Bóta, Ligárt: tökéletes vb, de fejlődni kell
2017.07.19. 15:47 CET
Két magyar versenyzőnek is szurkolhatott a hazai közönség a férfi 3 méteres műugrás
selejtezőjében a Duna Arénában, Bóta Botond és Ligárt Ábel ugrott ismét vízbe a pénteki 1
méteres számuk után.
A rengeteg induló miatt kis híján négy órásra nyúlt selejtezőben Bóta az 51., Ligárt az 54.
helyen zárt, így nem jutottak az elődöntőbe. Ennek ellenére remek tapasztalattal
gazdagodtak, hiszen két számban is deszkára álltak és összességében kifejezetten pozitív
élményekkel zárták a világbajnokságot.
Bóta Botond: "Körülbelül hasonló formát mutattam, mint 1 méteren, megint elrontottam egy
ugrást, de a többi próbálkozás viszonylag jól sikerült. Annál az egynél túlságosan
előredőltem, ez már elég is volt ahhoz, hogy elbizonytalanodjak. Beszéltem is az edzőmmel,
aki mondta, hogy rossz indítással is vissza lehet hozni egy ugrást, sajnos azonban nekem ez
abban a pillanatban nem sikerült. Kicsit meg is zuhantam lelkileg, de szerencsére sikerült
összeszednem magam, és szépen hajtottam végre az utolsó kettőt. Ismét nagyon jól esett a
közönség folyamatos támogatása, köszönjük szépen mindenkinek. A továbbiakra
előretekintve, ez a vb tökéletes volt abból a szempontból, hogy megmutatta, mennyien
gondolnak ránk és szorítanak nekünk, úgyhogy sokat fogok dolgozni és lehetőleg egyre
jobban szeretnék szerepelni a versenyeken a jövőben."
Ligárt Ábel: "Csak ismételni tudom magamat és Botondot, hihetetlen érzés volt a magyar
közönség előtt ugrani. Nehéz és nagyon hosszú verseny volt. Még soha nem versenyeztem
ennyi ellenféllel, ez számomra teljesen új dolog volt. Ennek megfelelően voltak kisebb
hibáim, de élveztem az ugrást és pozitívan értékelem a mai napot is. Pontszámban
semmilyen előre megbeszélt elvárás nem volt, amire figyelnem kellett, hogy a technikai
elemeket betartsam és tapasztalatot szerezzek. Ez nagyjából meg is történt."
Édesapja, Ligárt Balázs, aki a holland válogatott szövetségi kapitánya, fia minden ugrása
előtt ott állt a parton, mintegy utolsó simításként változatos karmozdulatokkal jelezve, mire
kell majd figyelni. Ábel elmondása szerint ilyenkor még hasznos tippeket kap tőle, amelyek
elősegíthetik a jó végrehajtást.
Bóta Botond és Ligárt Ábel számára tehát befejeződött a vb, amelyen az elsődleges cél a
tapasztalatszerzés és fejlődés volt. A műugrás további programjában azonban lesz még
magyar versenyző, a pénteki férfi 10 méteres toronyugrás selejtezőjében Somhegyi Krisztián

ugrik vízbe.

