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Kormos és Fazekas-Gondos lesz a magyar
műugrócsapat két frontembere a
világbajnokságon
2017.01.30. 11:25 CET
A magyar műugrók is gőzerővel készülnek a hazai rendezésű FINA Világbajnokságra.
Kelemen Ildikó, a Magyar Műugró Szakszövetség alelnökének tájékoztatása alapján
egyelőre még sok a kérdőjel a majdani keret összetételét illetően. Ami biztos, hogy a
rendező ország számonként két versenyző elindítására kap lehetőséget.
Kormos Villőt és Fazekas-Gondos Flórát mindenesetre bizonyosan láthatja majd az új Dagály
Úszóaréna közönsége a vb első hetében, július 14. és 22. között, amikor a
műugróversenyeket rendezik. A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes, 36-szoros magyar
bajnok Kormos két számban is jó eredményt érne el.
„Egyik fő számom a 10 méteres toronyugrás, ebben új ugrást is próbálgatok, és ha minden
jól megy, akkor ez egy nagyon erős gyakorlat lehet. Jósolni nem szeretek, de jó lenne
döntőbe kerülni” – mondta az esélyekről Kormos Villő, aki a 3 méteres szinkronugrásban
Fazekas-Gondos Flórával igyekszik majd minél előrébb végezni.
„A budapesti világbajnokságon teljesen új ugrásokkal készülünk, az eddigi ötféléből
mindössze egyet tartunk meg, míg a többi sokkal nehezebb lesz az eddigieknél. Annyit
elárulhatok, hogy ebből három nekifutásból, másik három pedig háttal kiindulásból indul.
Nagyon nagy álom lenne a döntőbe jutás, bár a mezőny egyelőre még ismeretlen” – tette
hozzá a három olimpiát megjárt Kormos, aki „nem mellesleg” 3 méter egyéniben is
megmutatná magát. Ez utóbbi számban jól is teljesített a hétvégi válogató versenyen, ami
fontos lépés volt a felkészülésében.
Kelemen Ildikó elmondta: a többi, indulási jogra pályázó hazai műugró számára kvalifikációs
versenyeket és pontszámokat írt ki a szövetség, amelyek teljesítése esetén részt vehetnek a
világbajnokságon. Az ő esetükben a tisztes helytállás, a legjobb pontszámuk elérése lehet a
cél.
A döntés az egyes versenyszámokról az eredmények ismeretében, de legkésőbb június
elején születik meg.

„Az új Dagály Úszóaréna a műugrás újjáépítését jelentheti. A Széchy Uszoda
műugrósátrának felépítésével az első lépést megtettük az egész éves felkészülés irányába,
az új létesítménnyel és vele együtt a minden igényt kielégítő száraz bemelegítő hellyel,
hosszú évtizedek után májustól kap majd lehetőséget a sportág, hogy új alapokon
folytatódjon a munka” – mondta Kelemen Ildikó.

