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MOLNÁR Flóra (HUN), 25.61, 28. helyen végzett női 50m gyorson:
"Nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem, nagyon korán volt nekem, de a többieknek is. Azt
gondolom sok van még bennem és ki is fog majd jönni. Időben fejlődni kell, hogyha délelőtt
lassabban úszom, akkor is bekerüljek. A rajt jobb lett, mint a pillangónál, de sajnos nem
tudtam megfelelően tempózni. Két hét múlva megyek Amerikába edzeni, amit nagyon várok
és bízom benne, hogy sokat fogok fejlődni."
BOHUS Richárd (HUN), 24.93, középdöntőbe jutott férfi 50m háton.
"Még soha nem úsztam ilyen jól reggel, kicsit meg is lepődtem, mert görcsösnek éreztem
magam. Nem éreztem annyira a fogást, túl lazák a vállaim és ezáltal jobban benyúlok a
fejem fölé, mint kellene. Amerikában ezen is dolgoztunk rengeteget, de most nem annyira
ment. Ennek megfelelően nagyon örülök, a 9. hely a selejtező után nagyon jó, és
középdöntőben szeretnék még jobbat menni."
SZTANKOVICS Anna (HUN), 31.94, 27. lett női 50m mellen:
"Megmondom őszintén, nagyon élveztem a mai versenyt, sokkal jobban, mint 100 méteren.
Érzésre is jobban ment, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a holnapi vegyesváltót illetően.
Ha egy hasonló idővel sikerül elkezdenem az első 50-et, akkor a második felén is jobban fog
menni szerintem. Fejben innentől kezdve arra készülök, hiszen négyen fogunk egymásért is
úszni."
BALOG Gábor, 25.56, 27. helyen végzett férfi 50m háton:
"Az egész világbajnokság sajnos egy csalódás számomra,egy hónapja fél másodpercekkel
úsztam jobbakat az itteni eredményeimnél, a 100 hát az, ami iszonyatos csalódás volt, ez az
50 hát már egy kirándulás volt számomra, de a négy tized az nagyon sok. Az a baj, hogy én
viszem a bőrömet a vásárra, nekem van veszítenivalóm, és egy ilyen világbajnokság után
akkor van szerencsém, ha a szüleim tudnak még támogatni. Az edzőknek semmi bajuk nem
lesz, ugyanúgy megkapják a fizetésüket, de én úsztam itt, és én vagyok a hibás azért, hogy
nem sikerült jobban, de nem én mondtam, hogy mit kell edzenem. Többet edzettem, mindent
megcsináltam becsületesen, még vasárnap is úsztam az edző kérésére, majd ezek az
eredmények születnek... Totálisan csalódás ez a hazai világbajnokság számomra, nem is

tudom, hogy van-e értelme a folytatásnak. Most nagyon mélyen vagyok, nem látom, hogy
lenne. Amikor csak Petrov Ivánnal készültem, negyedennyit úsztam, sokkal jobb voltam
mindenen. Most pedig olyan időket produkálok, amit három éve. Rómában egy hónapja
szárnyaltam, robbanékonynak éreztem magam, most egyszerűen fáradt vagyok.
Universiádéra megyek még augusztusban, remélem ott kijön a sok munka eredménye,
egyelőre nem látom..."
Döntőbe jutott a mix 4x100m gyorsváltó:
Jakabos Zsuzsanna: "Kicsit izomlázam van, de nyomtam ahogy tudtam, kiúsztam
magamból amit csak tudtam."
Verrasztó Evelyn: "Nagyon jól éreztem magam úszás közben, örülök, hogy egy ilyen
váltóban szerepelek, ahogy a továbbjutásnak is. Sokan nem a legerősebb váltóval indultak
most, de mindent meg fogunk tenni a döntőben, hogy jó eredményt érjünk el."
Kozma Dominik: "Jól éreztem magam, kényelmesen megúsztam ezt az időt, remélem
délután le tudom faragni 48 alá."
Németh Nándor: "Nekem nagyon rossz volt, az utolsó 25 méter már nagyon fájt, most se
vagyok még a legjobban, de mindenkinek maximumot kellett úszni, mert sokan voltunk.
Délutánig tudok kicsit pihenni, de a csapat összeállítása még lehet változik, én előfordulhat,
hogy kiesek, és Bohus Ricsi fog versenyezni délután a váltóban."
RASOVSZKY Kristóf (HUN), ,
"Nagyon jó a hangulat itt a Duna Arénában, a nyílt víz után beugrani ebbe a medencébe
nagy élmény volt. Érzésre már annyira nem esett jól az elmúlt hetek után, 400-ig volt talán
kellemesebb, utána már éreztem, hogy nehéz lesz. Próbáltam kiadnom magamból mindent,
úgy érzem ez volt most a maximum.Próbáltam Ákossal úszni az elején, mert a nyílt víz után
nem mentek olyan jól az edzések, úgyhogy meg is beszéltem vele, hogy ameddig tudok,
megyek vele, a végén pedig akár megelőzni is próbálom. Örülök, hogy a végülis ez sikerült
is, de az idő nem olyan erős, remélem legközelebb jobban sikerül."
KALMÁR Ákos (HUN), ,
"Kicsit jobb időre számítottam, de nem vagyok elégedetlen. Délelőtt ez elfogadható időnek
számít, nem a legjobbam ugyan, de Kristóf sem döntötte meg azt az időt. Volt egy kis
egészséges versengés köztünk, szinte végig együtt úsztunk, a legvégét kicsit jobban bírta,
mint én. A sapkám 1100 méternél leesett, többször megtörtént már, de nem éreztem azt,
hogy ez komolyabban hátráltatott volna, majd megnézzük a részidőket. Remélem az ifi vb-n
még jobban fog menni."

