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Sun Yang, egy igazán boldog és beszédes világbajnok osztotta meg gondolatait az
újságírókkal, utána pedig egyből a 4x100 méteres gyors váltó amerikai világbajnokai jöttek.
FINA „A nap hősei” sajtótájékoztató Sun Yanggal

Az első „nap hőse” a FINA-n a világszínvonalú kínai úszó, Sun Yang volt. Nagyszerű verseny
volt a mai számára. Azt is elmondta, hogy 25 évesen már tapasztalt úszónak számít és
nagyon sok fiatal tehetség szeretné legyőzni a medencében. Mindig fejleszti magát, mert
úgy gondolja rendkívül fontos egyre jobbnak és jobbnak lenni, több okból is: egyrészt a
többiek, másrészt a versenyhez való saját hozzáállása miatt. Azt is megemlítette, hogy
természetesen van, hogy nagyon fáj, nehéz edzeni és versenyezni, de ezeken a napokon is
megpróbálja a legjobbat kihozni magából, hiszen ilyen a profi úszók élete.

FINA „A nap hősei” sajtótájékoztató Nathan Adriannal és Mallory Comerforddal

Először Nathan Adrian érkezett meg a sajtótájékoztatóra a vacsorájával, boldognak és
kiegyensúlyozottnak tűnt. Az első kérdésnél felnevetett, amikor a moderátor megemlítette,
hogy ő lehet az új Phelps az amerikai csapatban. Adrian szerint mindig nagy kitüntetés, ha a
saját hazáját képviselheti, de Phelps és Lochte után vannak újak a csapatba, akik az új
generációból vannak már és nagyon tehetségesek. Azt is megemlítette, hogy mindig
harcolniuk kell és a legjobbat úszni azért, hogy a csúcson legyenek és maradhassanak. Ez
egy új csapat most. Mindig nehéz új csapatot építeni, mert hatalmas verseny van a
bejutásért, amit tulajdonképpen a kulcsa is az egésznek és ezért olyan jó az amerikai csapat.
Megkérdezték a csapattársáról is, Caeleb-ről, akiről azt nyilatkozta, hogy annyira
tehetséges, hogy számára a határ a csillagos ég. A csapatkapitány elmondta az
újságíróknak, hogy az edzőtábor nagyon jó volt, mert nem voltak nagyon nagy
személyiségek, viszont nap mint nap beszélgettek, találkoztak a többiekkel és jól érezték
magukat, mind az edzés, mind a pihenés alatt.

Miután Nathan Adrian elhagyta a sajtótájékoztatót, pár perccel később egy másik
világbajnok, Mallory Comerford érkezett meg. Mallory-nek az ötödik legjobb ideje van az
eddigi 100 méteres úszásaiban. Számára is, ahogy Nathan számára is, nagy megtiszteltetés
a saját hazáját képviselnie a medencében, különösképp, hogy ez az első világbajnoksága.
Nagyon izgatott. Remek tapasztalat, valamint csodálatos verseny lesz ez a számára.
Megkérdezték Kate Ledecky-ről és azt válaszolta, hogy nagyszerű egy csapatban és egy
medencében lenni egy ilyen tehetséges úszóval. Nagyon jó érzés volt, hogy az edzője
megbízta azzal, hogy a csapat tagja legyen a döntőben. Azt is megemlítette, hogy nagyon
sokat tud tanulni riválisától, Sarah Sjöströmtől. Azt is elmondta, hogy fejleszteni fogja magát
a jövőben, hogy gyorsabb és jobb úszó legyen, mert hatalmas privilégium itt lenni a
világbajnokságon és a legjobbakkal versenyezni.

