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Úszás, 3. nap, nyilatkozatok-délelőtt
2017.07.25. 09:32 CET

FINANCSEK Gábor a 43. helyen végzett 50 méteres mellúszásban:
"Ez nem volt jó kezdés, 28 alatti idővel lettem volna elégedett. Ezt idén már nagyon sokszor
megúsztam, úgyhogy nem örülök neki. Éreztem, hogy van egy kicsi elcsúszás a rajtnál és hát
50 méteren ez épp elég."
Adam PEATY (GBR), világcsúcsot úszott férfi 50 mellen (26.10) :
"Tegnap a 100 méteres úszás után úgy éreztem, hogy a mai 50 méteres lehet ugyanolyan jó
vagy még jobb. Amikor a futamra vártam, nyugodt voltam, de nem gondoltam, hogy
világrekordot fogok úszni délelőtt. Csak szerettem volna a leggyorsabb lenni és
természetesen bekerülni a középdöntőbe. Nagyon boldog vagyok, később megpróbálok még
pár századot javítani az időmön, de nem ez a legfontosabb most."
VERRASZTÓ Evelyn 23. helyen végzett női 200 méteres gyorsúszásban:
"Nem tudok igazából mit mondani, hogy mi történt. A bemelegítés is jól ment, egész évben
rendesen dolgoztam. Mondjuk reggel egyszer sem úsztam 2 percen belül, ami elég szomorú.
Sajnos ez van. A hazai közönség fantasztikus, az embert kirázza a hideg, hogy mennyien
jöttek ki és ez hatalmas dolog, hogy mi ezt átélhetjük. Emiatt egy kicsit jobb érzés. Még van
a váltó, küzdeni kell a döntőbe kerülésért, de nem lesz egyszerű, mert valószínűleg Katka
nem úszik reggel."
KENDERESI Tamás a 7. idővel jutott a férfi 200 méteres pillangóúszás
elődöntőjébe:
"Ezt terveztem el, pontosan ezt az időt, mondhatom azt, hogy minden tökéletes. A délutánra
kell még kicsit készülnöm, az 1:54.9-es kitűzött idő az jó lesz nekem szerintem, már csak
meg kell úszni."
CSEH László a legjobb idővel jutott a férfi 200 méteres pillangóúszás elődöntőjébe:
"Nagyon tetszett ez a reggeli úszás, remélem még maradt bennem...Mindenképpen még a
délelőtt szerettem volna egy jót úszni, hogy a lelkem megnyugodjon, és nyerjek egy kis

önbizalmat. Ez persze sikerült, nemcsak az időm, de a közönség miatt is, hihetetlen, hogy
már a medencébe ugrás előtt milyen energiával tudnak minket buzdítani, ez csodálatos."
GYURTA Gergely a 21. helyen végzett a férfi 800 méteres gyorsúszás
versenyszámában:
"Csodálatos érzés itt úszni. Nem volt egy kellemes úszás, azért azt elmondom, hiszen három
nap telt el a 25 kilométerem óta. Ezt a 800 métert bemelegítésnek terveztük . Nyilván jobb
lett volna jobban úszni, 8 perc alatt teljesíteni. A gyorsaságommal van probléma,hiszen
teljesen más a felkészülés a 25 kilométerre, mint 800 méterre, vagy 400 vegyesre. Az
elkövetkezendő 4 napban mindenképp a gyorsítással fogunk foglalkozni. A 400 vegyesre
készültünk első sorban, egy döntő közeli, vagy döntőbe jutás a cél. A szurkolók segítenek,
hiszen olyan élmény és hangulat van, amit minden sportoló álma, hogy egyszer hazai
közönség előtt tudjon világbajnokságon úszni."

