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PEATY Adam (GBR), 57.47, világbajnoki rekorddal nyerte a férfi 100m mellúszás
döntőjét:
"Nagyon boldog vagyok, hiszen a 26.5-ös fordulás világbajnoki rekordidőnek számít. Nem
volt könnyű, de már alig várom az 50m-es számot! A riói olimpia óta elég fiatal csapattal
dolgozunk, igyekszem egyre többet kihozni magamból, mert jelenleg senki nem tud igazán
kihívás elé állítani otthon. A helyszín hihetetlenül szép, de nem volt meglepetés, hogy
ennyire fantasztikus, hiszen márciusban már jártam itt a fotózás alkalmával. "
PRIGODA Kirill (RUS), 59.05, bronzérmet szerzett a férfi 100m mellúszás
döntőjében:
"A nyolcas pálya már máskor is szerencsét hozott számomra, most is bejött… Fogalmam sem
volt, hogy hogy állok a versenyben, nagyon boldog vagyok, hogy harmadik lettem.
Különösen azért, mert a csalódást jelentő olimpiai szereplés után sikerült talpra állnom.
Örülök, hogy újra meg tudtam dönteni az orosz rekordot, ez volt a célom a vb előtt, ez
kétszer is sikerült Budapesten."

SJOSTROM Sarah (SWE), 55.53, világbajnoki rekorddal nyerte a női 100m
pillangóúszás döntőjét:
"A tegnapi verseny után kissé fáradt vagyok, de izgatottan vártam a mai napot! Már tűkön
ültem, hogy kezdődjön végre. Nagyon élveztem azt a pillanatot, mikor beugrottam a
medencébe. Nem volt cél a világbajnoki rekord, idén sokkal inkább a gyorsúszó számra
koncentrálok és kíváncsian várom hogy alakul majd az 50m gyors és pillangó"
McKEON Emma (AUS), 56.18, ezüstérmesként zárt a női 100m pillangó döntőjében:
"Nagyon örülök az ezüstéremnek. Tudtam, hogy Sarah-t nagyon nehéz lesz legyőzni, ő
mindenkinél jobb a mezőnyben. Elégedett vagyok az időeredményeimmel, futamról futamra
gyorsabb voltam."
WORREL Kelsi (USA), 56.37, harmadikként zárt női 100m pillangón:

"Elképesztően kemény döntő volt és láttam, hogy Sarah nagyon jó időt úszik. A második
hosszon igyekeztem mindent beleadni, hogy a bronz biztosan meglegyen."
PROUD Benjamin (GBR), 22.75, a férfi 50m pillangó világbajnoka:
"Az elődöntő után nem hittem, hogy éremszerző leszek. Ám mikor ma beértem, vártam, hogy
majd valaki más ünnepli a győzelmet, de nem így lett, és nagyszerű érzés az 50m pillangó
világbajnokának lenni. Most viszont az 50m gyorsúszásra koncentrálok."
SANTOS Nicholas (BRA), 22.79, a férfi 50m pillangó ezüstérmese:
"Nagyon boldog vagyok, hogy meg tudtam ismételni a kazanyi eredményemet, noha
decemberben majdnem abbahagytam az úszást. Van egy kisfiam, épp holnap lesz az eslő
születésnapja, és most itt van velem, úgyhogy ez az érem nagy ajándék lesz neki. Az én
koromban nem könnyű tartani az iramot a fiatal generációval, de szerencsére jó formában
vagyok, figyelek a helyes táplálkozásra és kellő időt töltök pihenéssel, ennek köszönhetem,
hogy még mindig a mezőny tagja vagyok. A fiatal generációk segítenek időről időre a
legjobbat kihozni magamból. Szeretném a következő évben is folytatni az úszást, attól függ,
hogy a testem hogy veszi majd az akadályokat. A helyszín lenyűgöző, olyan, mintha a
barcelonai vb és a riói olimpiai helyszín ötvözete lenne, de nekem személyszerint ez tetszik a
legjobban."
GOVOROV Andrii (UKR), 22.84, bronzérmes lett férfi 50m pillangón:
"Nem mondhatnám, hogy elégedett vagyok, egyértelműen győzni jöttem a világbajnokságra
és erre meg is volt minden esélyem, mert ha a legjobb időmet úszom, ez sikerülhetett is
volna. Sajnos a mozgásom nem volt egyben, csalódott vagyok."
KOZMA Dominik (HUN), 1:45.87, 7. helyen jutott a döntőbe:
"Fogadni nem fogadtam senkivel az esetleges új országos csúcsról, csak Cseh Lacinak
mondtam, hogy már unom a rekordját. Most maradt még benne kilenc század, de holnapra
is kell valami. Kicsit sajnálom a hetedik időt, mert így nem a kettes pályára kerültem, pedig
tegnap elég jól bejött, de pont jó lesz a széle is. Nagyon szoros 200-as mezőny gyűlt össze
idén, taktikát nem igazán dolgoztunk ki, az volt a lényeg, hogy jól érezzem magam. Reggel
próbáltam kicsit spórolósra venni, délután már erősebb hosszokat úsztam, ha kicsit jobban
figyelek, talán Townley Haast is megfogom a második helyen. Remélem holnap ismét
éremmel a nyakamban beszélgetünk majd, egy döntőben bármi megtörténhet."
HOSSZÚ Katinka (HUN), 2:07.00, világbajnok női 200m vegyesen:
"Azt hiszem, ennél nincs feljebb: Budapesten világbajnok lettem! Nagyon meg vagyok
hatódva, a verseny előtt nagyon nyugtatnom kellett magam, hogy véletlenül se izguljam túl.
Szerettem volna jobb időt úszni, de most ez már nem is érdekel, elképesztő érzés!"
OHASHI Yui (JPN), 2:07.91, ezüstérmes női 200m vegyesen:
"Számomra nagyszerű verseny volt, mert nagyon közel tudtam kerülni Katinka idejéhez, de

nem volt elég. Nem vettem észre, hogy még ilyen messze volt tőlem."
COX Madisyn (USA), 2:09.71, bronzérmes női 200m vegyesen:
"Őrületes hajrá volt. A verseny első felében nem tudtam hozni a formámat, a hátúszásnál
mindent beleadtam, nem foglalkoztatott, hogy hányadik helyen állok épp. Nagyon örülök a
bronznak, mert ez az első hosszabb távom a világbajnokságon. Természetesen szeretnék
fejlődni, de eljön majd ennek is az ideje és keményen fogok dolgozni érte. "

