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LOBANOVSKIJ Maxim (HUN), 22.23, férfi 50m gyorsról:
"Kicsit lassabb voltam, mint szerettem volna, nem mondom, hogy nem vagyok csalódott.
Úsztam már ennél jobbat idén is, szerettem volna itt Budapesten a kvalifikációs időmhöz
közelebb úszni. Könnyen lehet, hogy ez volt az első, és egyben utolsó úszásom a
világbajnokságon, de tapasztalatszerzésnek tökéletes volt."
TAKÁCS Krisztián (HUN), 22.18, döntőbe jutott férfi 50m gyorson a 16. legjobb
idővel:
"El sem hiszem, hogy ezzel az idővel pont becsúsztam az elődöntőbe. Ez az évem egy kicsit
lassabbra sikerült, tartottam is tőle, hogy nem fogom tudni kihozni magamból a maximumot.
Egészen az utolsó pillanatig azt hittem, hogy ez nem lesz elég, de szerencsére jöhetek úszni
délután még egyet a fantasztkus hazai közönség előtt. Úgy gondolom, hogy tudok még ennél
sokkal jobbat. Könnyen lehet, hogy a hangos buzdítás vitt tovább, nagyon jó érzés volt."
MOLNÁR Flóra (HUN), 26.51, a 19. helyen végzett női 50m pillén:
"Nagyon korán volt ez az úszás, sajnos nem éreztem a vizet annyira. A legjobb időmmel
továbbjutottam volna, de sprinterként kifejezetten nehéz jó időt úszni reggel. A 19. helynek
örülök, de ennél mindenképpen kicsit jobbat vártam magamtól. A hazai közönség előtt
versenyezni mindenesetre fantasztikus érzés volt."
CSEH László (HUN), 51.55, a 10. legjobb idővel jutott a férfi 100m pillangó
középdöntőjébe:
"Csak annyit tudok mondani, hogy az első 50 méter nagyon rendben volt, viszont a
másodikon valami nem stimmelt, kicsit elfogyott az energiám és nem volt eléggé dinamikus
a mozgásom. Délután mindenképpen ki kell ezt javítanom, ez a célom."
MILÁK Kristóf (HUN), 51.23, az 5. legjobb idővel jutott a férfi 100m pille
középdöntőjébe:
"Még mindig ráz a hideg attól, hogy ilyen közönség előtt tudtam versenyezni, és ilyen jó
idővel kezdtem, de ezt remélem még tudom fokozni. Összeségében jót úsztam, elkaptam a
rajtot, a forduló és utána a delfin is jó volt, és a célbaérkezés is teljesen rendben ment. Amin

még tudnék csiszolni, bár kevés az idő a délutáni középdöntőig, az a rajt utáni delfinezés.
Ott most kicsit megtorpantam, ha ezt kijavítom, akkor még jobb időt érhetek el."
BURIÁN Katalin (HUN), 2:09.86, a 11. idővel jutott középdöntőbe női 200m
pillangón:
"Ez idáig a legjobb reggeli időm, kicsit gyorsabb is lett mint amit terveztem, nem akartam
kifárasztani magam. De nagyon jó volt, és úgy érzem, hogy sok is maradt benne, szeretnék
délután egyéni csúcsot úszni. Remélem a hátam sem akadályoz benne, sajnos teljesen
féloldalas, bajlódtam sérüléssel, de dolgozunk már rajta, úgyhogy bízom a legjobbakban."
A férfi 4x200m gyorsváltó a 10. helyen végzett:
Grátz Benjámin: "10. helyen végeztünk, közel volt a döntő. Megpróbáltam bekezdeni, ez
kicsit sajnos kicsit visszaütött nekem, jobbat szerettem volna úszni."

Telegdy Ádám: "A helyezés ellenére azt gondolom, mindenki kiúszta magát és senkiben
nem maradt. Most ennyi jött össze, de fejlődni fogunk még."

Németh Nándor: "Szerintem is mindenki megtette, amit csak tudott. Szerintem még meg
fogjuk mutatni a jövőben, hogy ez a váltó jobb is tud lenni. A saját időmmel nagyon elégedett
vagyok, eddig még nem tudtam ilyen gyors lenni reggel."

Kozma Dominik: "A végén úgy éreztem, hogy daruval fognak kiemelni a vízből, megtettem
mindent, ahogy a többiek is. Alakul ez, nem a legjobb váltóval álltunk fel, van hova fejlődni.
Benji most úszott először, őt például lehet, hogy lélekben visszaordította a call roomba a
közönség és az aréna fantasztikus hangulata, míg nekünk már inkább segít. Lesz ez még
jobb is!"
KAPÁS Boglárka (HUN), 8:28.93, a 6. legjobb idővel jutott a női 800m gyors
döntőjébe:
"400 méterig gyakorlatilag nem sok minden történt, utána láttam, hogy bele kell húznom.
Nem tudtam most délelőtt teljesen kiúszni magam, ennél jobbat tudok, a döntőben
szeretném megmutatni."
KÉSELY Ajna (HUN), 8:32.01, 9. helyen zárta a női 800m gyorsúszást:
"Ez egy reggeli úszásnak teljesen jó volt, egy másodpercre voltam az egyéni legjobbamtól.
Ebben a 800 méterben minden benne volt, mindent beleadtam és titkon vágytam rá, hogy a
döntőbe bejutok. Három döntőben így is tudtam úszni, mosolyogva térhetek haza. Pihenni
nem nagyon lesz időm, mert vár még rám egy ifi vb, de örülök neki, hogy végigdolgozhatom
a nyarat, ilyen még nem volt. Mentálisan kell egy kicsit összeszednem magamat, mert azért
ez egy hosszú versenyidőszak volt."

