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A hazai rendezésű 17. FINA vizes világbajnokságon a technikai kűr versenyében,
lánycsapatunk a világbajnokságok történetének legjobb magyar szereplését produkálta.
A szinkronúszás versenyszámainak július 22.-ig a festői környezetű Városliget ad otthont. A
világbajnokság harmadik napján, este hét órától kezdődött a csapat technikai kűr
versenyének selejtezője, melyen válogattunk tizedikként ugorhatott a vízbe. A mieink az
előkelő 15. helyen végeztek, ami ugyan nem egy kiemelkedő helyezés, de a 2013-as
barcelonai 20. hely után nagy előrelépés. Az 5000 néző befogadására alkalmas helyszínen,
teltház várta szinkronúszás egyik leglátványosabb produkcióját a magyar hölgyek
előadásában.

A Dávid Krisztina, Kezdi Fanni, Lukovszky Sarolta, Riemer Alexandra Barbara, Kertai Lili,
Kiss Szofi, Rényi Luca és Schwarz Dóra Anett alkotta csapat 76,9077-es összpontszámot

szerzett. A produkciót követően vastaps és üdvrivalgás fogadta pódiumra fellépő hölgyeket,
akik a gyakorlat után széles mosollyal értékelték teljesítményüket.
„Nagyon jól sikerült a kűr, teljes mértékben bejött amit elterveztünk, az edzőink is meg
voltak velünk elégedve.”
Schwarz Dóra Anett külön kiemelte, hogy ő jobban szeret csapatban versenyezni, hiszen
minden feszültséget és örömöt együtt élnek meg, így egymást buzdítva igyekeznek a
legjobbjukat nyújtani a medencében. A Városligetben az elmúlt három nap során most
voltak a legtöbben, amit a lányok sem hagytak szó nélkül.
„Rengeteg erőt adott a hazai közönség, mikor felléptünk a színpadra mellbevágott minket a
teltház varázslatos hangulata”.
Kiss Szofi – aki immáron már harmadjára szállt vízbe a világbajnokságon – először
egyéniben a valaha volt legjobb magyar szereplést produkálta a maga 13. helyével, majd
Schwarz Dórával párosban is jól szerepelt. A csapatversenyszámot követően úgy érezte
összhangban voltak és teljes mértékben elégedettek a pontszámmal, jól szerepeltek. Az
Európa-bajnokságon korábban a kilencedik helyet szerezte meg a csapat, de mivel nagyon
fiatal válogatottról van szó, még jócskán van feljebb. Viszont a sportágat figyelembe véve
kiindulási alapnak ez egy remek szereplés volt.
A csapatverseny technikai kűrjének selejtezőjét – ahogy eddig mind a négy szinkronúszó
számot – az oroszok nyerték. A második helyen Kína végzett, a selejtező képzeletbeli
dobogójának harmadik fokára pedig Japán állhatott fel, alig két tized pontszámmal
megelőzve az ukránokat.
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Oroszország (95,0121)
Kína (93,0711)
Japán (91,7484)
Ukrajna (91,4917)
Olaszország (89,5587)
Spanyolország (88,8044)
Kanada (86,4407)
Mexikó (85,4788)
Görögország (83,8569)
Észak-Korea (83,6271)
Egyesült Államok (82,1080)
Fehéroroszország (81,6227)

15. Magyarország (76,9077)

