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jönnek Budapestre
2017.06.27. 09:52 CET
Mindössze hét úszónak sikerült teljesíteni az elmúlt héten, Berlinben megrendezett német
bajnokságon a világbajnokságra megkövetelt szintidőt. A szövetség döntése alapján azonban
mégis tizennégy versenyző érkezik majd Budapestre. A világbajnok Marco Koch nem tudta
kvalifikálni magát, mégis helyet kapott a csapatban.
A világbajnoki válogatóként szolgáló bajnokság kétségtelenül legnagyobb meglepetését
Marco Koch okozta. Helyesebb azonban úgy fogalmazni, hogy a legutóbbi, kazanyi
világbajnokság férfi 200 méteres mellúszó számának bajnoka pici csalódást keltett
teljesítményével. Megnyerte ugyan fő számát és megvédte német bajnoki címét, ám
időeredménye (2:08.69) nem érte el a vb-kvalifikációs szintet. Nem is csoda, hiszen több
mint egy másodperccel volt lassabb három évvel ezelőtti saját nemzeti rekordjánál.
Világbajnokság a világbajnok nélkül?

Fotó: Marco Koch/Facebook
Henning Lambertz, a német válogatott szövetségi edzője számára Marco Koch speciális
esetnek számít. Nemcsak azért mert az aktuális világbajnokról van szó, de a 27 éves
mellúszó csapatban betöltött fontos szerepe miatt is. S bár a szintidőt tényleg nem érte el,
azért Lambertz arra is felhívta a figyelmet, hogy három éve nem úszott már ilyen jól.
„Átálltunk egy stílusra, amelyben elsősorban az erő dominál, s más változtatásokat is
végrehajtottunk, ezért nem vagyok egyelőre elég gyors” – nyilatkozta a futam után Koch.
A viadal során a lehetséges hat váltóból csupán egy tudott megfelelni a kvalifikációs
kritériumoknak. Ezeket a feltételeket szigorúan véve a nőknél egyiknek sem sikerült, a
férfiaknál is csupán a férfi vegyes váltó lehet ott a világbajnokságon.
Voltak persze örömteli pillanatok is: a férfi 200 méteres vegyes úszásban Philip Heintz az
idei szezon legjobb idejét (01:55.76) úszva nyert, és leszámítva a cápadresszes korszakot,
csupán három úszónak (Lochte, Phelps, Hagino) volt ennél korábban jobb ideje. Cseh László
textiles 1:56.22-es londoni eredménye, amely a kontinensrekordnak számított idáig, ezzel a
múlté már, mostantól a 26 éves németé Európa legjobb ideje. És mostantól Philip Heintznek
éremesélyei lehetnek Budapesten. Így érthető, ha győzelme után, még viccelődni is maradt
ereje:
„Akkor most abba is hagyom az úszást! A verseny előtt azt mondtam magamnak, ha képes
leszek 1:55-öt úszni, abba is hagyhatom. Sikerült!”
A hölgyeknél Lisa Graf a 200 méteres hátúszásban 2:07.63-as eredményével új német
csúcsot úszott és egyben kvalifikálta magát a budapesti világbajnokságra. Ideje az idei

ötödik legjobb időnek számít.
Biztosította helyét az utazó csapatban a 16 éves Celine Rieder (8:33.03) is a 800 méteres
gyorsúszásban, pedig csak a második helyen végzett. A bajnok Sarah Köhler (8:29.97)
ugyanis még nála is fiatalabb, így őt inkább a korosztályos világbajnokságon fogják indítani.
A Német Úszószövetség végül úgy döntött, hogy összesen tizennégy versenyzőt jelöl ki a
budapesti világbajnokságra. A nőknél Aliena Schmidtke került így még a csapatba, hiszen
csak néhány tizeddel maradt el a német rekordtól, részvételével viszont indítani tudják a
vegyes 4x100-as vegyes váltót, amely két éve Kazanyban bronzérmes volt.
A német válogatott kerete a világbajnokságra:
Nők (4): Franziska Hentke, Lisa Graf, Celine Rieder, Aliena Schmidtke.
Férfiak (10): Philip Heintz, Clemens Rapp, Damian Wierling, Poul Zellmann, Marco
Koch, Christian vom Lehn, Marek Ulrich, Florian Wellbrock, Marius Kusch, Jacob
Heidtmann.
(A vastagon szedett úszók érték el a világbajnokság szintidejét.)

