https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/1976/uszas-1-nap-nyilatkozatok-delutan

Úszás, 1. nap, nyilatkozatok-délután
2017.07.23. 17:31 CET

SUN Yang (CHN), 3:41.38, miután megnyerte a férfi 400m gyors számát
Ez az első a négy lehetséges érem közül?
"Még túl korai ezt mondani. Sokat edzettem és be kell valljam, egyre idősebb is vagyok, nem
beszélve a sérülésekről. Meglátjuk a héten, hogy hogyan fog menni. Egyszerre csak egy
versenyre fogok koncentrálni."
HORTON Mack (AUS), 3:43.85, másodikként végzett:
"A legnagyobb csalódás az idő volt. Nem voltam olyan gyors, mint amilyen tudok lenni.
Javítanom kell a teljesítményemen a következő versenyekre Tokióig. Próbáltam erősebb
lenni az elején, de nem úgy sikerült. Keményebbnek kell lennem magammal szemben.
Gyorsan ki kell pihennem magam a holnapi 200 méteres úszásra."
DETTI Gabriele (ITA), 3:43.93, bronzérmet szerzett:
"Ez az első érmem a világbajnokságon és ez nagyon boldoggá tesz, mert egy sérülés miatt ki
kellett hagynom a két évvel ezelőtti világbajnokságot. Próbáltam utolérni Nick Hortont az
utolsó 50 méteren, de nem ment. A végén tulajdonképpen nem az számít, hogy milyen színű
az az érem!"
SZILÁGYI Liliána,(HUN), 57.75, kilencedik helyen végzett női 100m pillangón:
"Csodálatos hazai közönség előtt versenyezni, nagyon jól esik a rengeteg támogatás amit a
szurkolók adnak. Nagyon jól éreztem magam, még javítani is tudtam a délelőtti időmön,
úgyhogy nem mondom, hogy csalódott lennék."
CSEH László (HUN), 23.51, tizenegyedikként zárta a férfi 50m pillangó küzdelmeit:
"Jobb időt kellett volna úszni, mint délelőtt, nem éreztem ezt a délutánt annyira jónak.
Gyorsnak, gyors vagyok, 100-on és 200-on kell ott lenni. Ez így bemelegítésnek jó volt."
SMITH Leah (USA), 4:01.54, másodikként ért célba női 400m gyorson:
"Ez egy nagyon izgalmas szám volt, kiváltképp a bevonulás az elején! Ahogy a hazai

közönség a magyaroknak szurkolt, zseniális volt. A 400 méteres gyorsúszás a kedvencem.
Elégedett vagyok a második hellyel, mert még sohasem úsztam együtt Katie Ledecky-vel
egyéni számban a világbajnokságon. Ez egy új tapasztalat volt."
LI Bingjie (CHN), 4:03.25, bronzérmes női 400m gyorson:
"Nagyon jó érzés, hogy mindjárt az első világbajnokságomon érmet nyerhettem. Nem
vagyok 100%-osan boldog, mert nem úsztam a személyes legjobbamat."
KAPÁS Boglárka: (HUN) 4:04.77, ötödik lett a női 400m pillangó számában:
"Sem a helyezésnek, sem az időnek nem örülök, de annak igen, hogy túlvagyok rajta. Kicsit
rosszul hangzik így, de meg kellett tapasztalnom, hogy milyen a hazai közönség előtt úszni,
és inkább itt 400-on, ami nem az én számom. Nagyon nehéz odakoncentrálni, hogy ne
vesszen el a figyelmem. Legszívesebben élvezném az egészet és integetnék az embereknek
egész nap. Amennyire tudtam kizártam a külvilágot, megtettem mindent, ami tőlem telik, ez
most erre volt elég. Az 1500-at már nagyon várom."
KÉSELY Ajna (HUN), 4:05.75, hatoddik lett a női 400m pillangó számában:
"Csodálatosan érzem magam, a Duna Aréna lett a kedvenc uszodám! Ez az úszás most
rosszabbul esett, pedig általában a reggeliek szoktak nehezebben menni, de ez sem számít,
boldog vagyok. Nagyon köszönöm mindenkinek aki segít, és támogat elsősorban a
családomnak és az edzőmnek."
PEATY Adam (GBR), 57.75, világbajnoki rekordidővel jutott a döntőbe 100m férfi
mellen:
"Ez egy elég jó elődöntő volt és nagyon jó kezdés is egyben. Holnap remélhetőleg egy kicsit
gyorsabb leszek. Nem igazán láttam, hogy világbajnoki rekordot úsztam. Én csak szerettem
volna élvezni a közönséget és kihozni magamból a legjobbat."
ADRIAN Nathan (USA), 3:10.06, a férfi 4x100m gyors váltó megnyerése után:
"Régi ellenfeleink a franciák nincsenek itt, viszont itt vannak a brazilok, mint újak. Tetszik a
váltójuk és nem számít a soron következőnek, hogy mekkora a távolság. A legfontosabb,
hogy nyerjünk. Mindegy, hogy száz méterrel vagy egy másodperccel."
HOSSZÚ Katinka (HUN), 2:07.14, a legjobb idővel jutott a döntőbe női 200m
vegyesben:
Jól ment eddig minden, a délután jobban oda tudtam koncentrálni . Délelőtt nagyon furcsa
volt ennyi magyar néző és szurkoló előtt úszni. Ez sokkal koncentráltabb versenyzés volt. A
tömeg meg mindenképp dob a teljesítményemen.
JAKABOS Zsuzsanna (HUN), 2:11.92, tizenkettedikként végzett női 200m
vegyesben:
"Az előzetes rajtlistába 15. voltam, úgyhogy a 12. hellyel sikerült előrelépni valamennyit.

Azért nem titok, hogy szerettem volna jobbat úszni és bekerülni a döntőbe. A felkészülés jól
sikerült és számoltunk is vele. Az viszont elképesztő élmény, hogy ennyi ember előtt
úszhatok és most ezért is mosolygok ennyire, mert úgy gondolom, hogy kiúsztam magam és
hát ez fantasztikus volt. Lesz még néhány váltó és az utolsó nap a 400 vegyes, így ezekre
fogok koncentrálni."
CIELO FILHO César (BRA), 3:10.34, az ezüstérmes férfi 4x100m gyors váltó tagja:
"Nagyon nehéz volt. A verseny előtt megbeszéltük, hogy mindenki próbáljon meg három
vagy négy pontot úszni, mert az három-tízet jelentene a számunkra és az jó lenne egy
éremhez. Sikerült a terv szerint haladni. Azt hiszem közelebb voltunk az amerikaiakhoz,
úgyhogy ez egy jó eredmény, különösképpen azután, hogy tavaly nem kaptunk érmet
Rióban. Úgy gondolom, ez egy jó kezdés és sikerült megmutatnunk a csapat erejét."
KOZMA Dominik (HUN), 3:11.99, a bronzérmes férfi 4x100m gyors váltó tagja:
"Azt szokták mondani, hogyha bejutsz egy világbajnoki döntőbe ott már bármi megtörténhet,
de erre talán mi sem gondoltunk elsőre, egyszerűen zseniális érzés! Amikor már
belekezdtünk, akkor már éreztük, hogy jól fog elsülni ez az úszás, és akármennyire
fáradtan jöttünk ki a medencéből, akármennyire halottak vagyunk, ki kell kiabálni magunkat
a többiekért. Nem is tudom hogy fogok 200-at úszni úgy kiordítottam a torkomat... A
közönség óriási, már azelőtt hallani ezt a rengeteg embert, hogy egyáltalán a medencetérbe
belépnénk, ez eszméletlenül tol minket felfelé."
LEDECKY Katie (USA), 3:31.72, a győztes női 4x100m gyors váltó tagja:
"Ez egy jó első nap volt Amerika számára. Örülünk az eredményeknek."
CAMPBELL Bronte (AUS), 3:32.01, az ezüstérmes női 4x100m gyors váltó tagja:
"Nagyon boldogok vagyunk. Nagyon örülünk ennek az ereménynek. Nehéz verseny volt,
nagyon izgatottak vagyunk, hogy átvehessük az ezüstérmet. Az egész csapat jól úszott.
Nagyon jó volt a hangulat. Elképesztő volt, ahogy Magyarország megnyerte a bronzot
előttünk, nagyon jó volt látni."
KROMOWIDJOJO Ranomi (NED), 3:32.64, a bronzérmes női 4x100m gyors váltó
tagja:
"
SJÖJSTRÖM Sarah (SWE), 3:33.94, világbajnoki rekorddal kezdte a női 4x100m
gyors váltót:
"Szuper volt a csapatot egy ilyen jó idővel vezetni. Az egész verseny alatt azt éreztem, hogy
nagyon gyors vagyok. A tervünk a mai napra az volt, hogy kezdjük el a váltót az első helyért
és úgy tűnik nagyon jó formában vagyok."

