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PELLEGRINI Federica (ITA), 1:54.73, nyerte a női 200m gyors döntőjét:
"Miután az olimpián tavaly csak negyedikként végeztem, ez most igazán nagyszerű
eredmény számomra. Reméltem, hogy éremmel térek majd haza, de az aranyban
reménykedni sem mertem. Micsoda búcsúajándék életem utolsó 200 méteres gyorsúszó
versenyén!"
LEDECKY Katie (USA), 1:55.18, másodikként ért célba női 200m gyorson:
"Kemény küzdelem és egyben nagyszerű verseny volt. Azt hiszem vissza kell néznem a
felvételt, ahhoz, hogy részletesebben is be tudjak számolni róla, de nagyon izgatottan várom
a további futamokat."
MCKEON Emma (AUS), 1:55.18, bronzérmet szerzett női 200m gyorson:
Nem nyilatkozott a mix 4x100 vegyes váltó miatt.
HOSSZÚ Katinka (HUN), 1:56.35, a 7. helyen ért be női 200m gyorson:
"Szerettem volna jobb helyezést elérni, de ez egy nagyon erős mezőny volt, 200 méteren
rengeteg tapasztalat kell. Nem taktikáztunk, ez egy döntő volt, úgyhogy mindent beleadtam.
Tudtam, hogy dobogós helytől a nyolcadikig bármi lehet az eredmény, ez most így sikerült.
Ennek ellenére örülök, hogy a döntőben úsztam és élvezem, hogy a hazai közönség előtt
tehetem mindezt."
LE CLOS Chad (RSA), 1:53.33, megnyerte a férfi 200m pillangót:
"Tudtam, hogy kemény döntő lesz, mert komoly hazai ellenfelekkel kell majd megküzdenem.
Arra számítottam, hogy a harmadik vagy negyedik helyen végzem, így most nagy örömmel
tölt el, hogy meg tudtam ismételni a 2013-as aranyérmes helyezésemet."
CSEH László (HUN), 1:53.72, ezüstérmes lett férfi 200m pillén:
"Az volt a taktikánk, hogy nem úszom ki magam az első százon, aztán fokozatosan gyorsítok.
Úgy gondoltam, hogy Chad nem fogja bírni a végét, hiszen nagyon bekezdett, de

szenzációsan tudott tempózni az utolsó pillanatig. Boldog vagyok az ezüstéremmel, egyrészt
itthon sikerült második helyre bejönnöm, hazai közönség előtt, másrészt az idővel is
elégedett lehetek. Mindig azt mondom, ha valakinek meg kell vernie, akkor Chad legyen az,
ő az egyik legjobb úszó a világon és mindig várom, hogy ellene versenyezhessek. A
továbbiakat tekintve, szeretném kijavítani azokat a kisebb hibákat, amiket ma is
elkövettem."
SETO Daiya (JPN),
Nem nyilatkozott.
KENDERESI Tamás (HUN), 1:54.73, negyedikként végzett férfi 200m pillangón:
"Kicsit értetlenül állok a dolog előtt, nem úgy álmodtam meg ezt a döntőt, hogy ezeket a
mondatokat kelljen mondanom utána. Igazából nem is értem, közel sem úsztam olyat, mint
amit elterveztem, és ez eléggé bánt. Persze a világbajnoki negyedik hely önmagában nem
rossz, de sokkal többre számítottam. Az utolsó hosszon éreztem, hogy úsznak mellettem, de
a végén már csak a hajrára koncentráltam, de ezúttal nem sikerült úgy, mint szokott,
szerintem 30-on kívüli ötvenet hoztam csak a végén. Lehet kicsit többet kivett belőlem, hogy
az elején nem engedtem el annyira mezőnyt, de az eredeti tervem az volt, hogy 1:53 alatt
ússzak, ahhoz pedig muszáj volt menni egyből a rajt után is"
PEATY Adam (GBR), 25.99, világbajnok lett férfi 50m mellen:
"Nagyon boldog vagyok, a cél 26.2 volt. Az edzések alapján tudtam, hogy lehetséges, de
hogy 26 alá tudtam menni, az tényleg nagyszerű. Tisztában vagyok vele, hogy mindig van
hova fejlődni és lehet, hogy egy nap majd ezt is megdöntöm, de most mondanom sem kell,
kicsattanok a boldogságtól. Megtiszető, hogy az emberek a legkiválóbb úszók között
tartanak számon, de nálam is biztosan lesz jobb, senki sem legyőzhetetlen, a kérdés csupán
az, mikor és hol."
GOMES JUNIOR Joao (BRA), 26.52, ezüstérmet szerzett férfi 50m mellen:
"Az elején nem éreztem igazán jól magam, aggódtam az időeredmény és a célbacsapás
miatt, de azért reméltem a legjobbakat. Azt mondhatom tökéletes futam volt, hiszen érmet
nyertem. Folyton Peaty-re koncentráltam, 50 méteren csak ő lebegett a szemem előtt, de így
is nagyon örülök a helyezésemnek. A verseny egészét tekintve nagyszerű, a helyszínek és a
közlekedés kiváló, ezek mind közrejátszottak abban, hogy ilyen eredményt sikerült
elérnem."
VAN DER BURGH (RSA), 26.60, bronzérmesként zárt férfi 50m mellen:
"2007 óta, ebben a számban ez a hatodik érmem. Be kell vallanom ezért jöttem, és éppen ez
az oka, amiért kihagytam a 100 méteres mellúszást. A jövőt illetően még nincsenek konkrét
terveim, de majd meglátjuk miként alakul a folytatás"
SZILÁGYI Liliána (HUN), 2:07.67, a hetedik legjobb idővel jutott a női 200m
pillangó döntőjébe:

"Lehet, hogy nem tűnök önfeledtnek, de ez csak azért van, mert már nagyon összpontosítok
a holnapi fináléra, belül roppant boldog vagyok, a döntő volt a célom, ez most össze is jött.
Erősen kezdtem, talán túl gyors ritmust is választottam az elején, így egy rendkívül nehéz
futam lett belőle. Kicsit görcsösebb is voltam, azért a tavalyi olimpia óta egy középdöntős
úszás mentálisan jobban igénybe vesz. Tudom, hogy hol tudok még javulni holnapra,
meglátjuk ez mire lesz elég."
HOSSZÚ Katinka (HUN), 2:07.37, a hatodik legjobb idővel döntőzik női 200m
pillangón:
"Nem érzem, hogy kimerült lennék, van még tartalék bennem annak ellenére, hogy sok
úszás van már mögöttem. Ki fog derülni a holnapi döntőben, hogy bírom."
DETTI Gabriele (ITA), 7:40.77, európai rekorddal nyerte a férfi 800m gyorsot:
"Az utolsó fordulóig úgy tűnt, hogy Wojdak és Paltrinieri lejátsza egymás közt az aranyat, de
az utolsó ötvenen láttam, hogy nincsenek is olyan messze tőlem, gondoltam, megpróbálom.
A 7-es pályát talán nem is nagyon látták, ezt is próbáltam kihasználni. Nagyon örülök a
győzelemnek, hiszen ez a kedvenc versenyszámom, a 800-at mindenképpen meg szerettem
volna nyerni, és sikerült is. Mostantól csak a 4x200-as váltóra koncentrálok, remélem ott is
felférünk majd a dobogóra a csapattal."
WOJDAK Wojciech (POL), 7:41.73, ezüstérmes lett férfi 800m gyorson:
"Az edzőm számított erre az időeredményre. Igyekeztem utolérni az olasz úszókat, de nem
sikerült maradéktalanul megvalósítanom a tervemet. Mindenesetre nagyon örülök a
második helynek és izgalommal nézek az 1500m gyors elébe."
PALTRINIERI Gregorio (ITA), 7:42.44, harmadik helyen végzett férfi 800m gyorson:
"Nagyon nehéz verseny volt, Gabriele az egyik, Szun a másik oldalon, egyszerűen
mindenkire figyelni kellett. Vezettem, de azt is tudtam, hogy sokan fognak nagyon jól
hajrázni a végén. A verseny közepéig megpróbáltam a saját ritmusomat tartani, azonban
nem tudtam akkora előnyre szert tenni, hogy utána a sprintben ne tudjanak leelőzni. Ez egy
nagyon gyors medence, fantasztikus itt úszni. Rengeteg szurkoló volt, köztük nagyon sok
olasz, kiváló atmoszféra volt."
GREVERS Matt (USA), 3:38.56, világrekorddal nyerte a csapata a mix 4x100m
vegyes váltót:
"Nagyszerűen éreztem magam, minden a váltók körül forgott, különösen a délelőtti kiváló
időeredmény miatt. Igyekeztem megmutatni mit tudok, olyan gyorsan úsztam, ahogy csak
bírtam. Az edzőink felkészítettek minket az utolsó körre, kitalálták a lehető legjobb felállást,
nagyszerű munkát végeztek. Két világrekord egy nap alatt nyolc úszótól, ilyesmi nem
gyakran fordul elő. Nagyon boldogok vagyunk."
Xu Jiayu (CHN), 3:41.25, megosztott harmadik helyen végzett a férfi mix 4x100m
vegyesben:

"Sokkal felszabadultabban úsztam, mint a tegnapi győzelmem során, akkor én számítottam
az esélyesnek, ami elég nagy nyomást helyezett rám, ma viszont remekül éreztem magam a
vízben.Szeretem ezt a versenyszámot, a legkomplexebb, amit el lehet képzelni, hiszen
amellett, hogy a különféle úszásnemek találkoznak, külön feladatot jelent a női és férfi úszók
összehangolása. Ezenkívül bekerült az olimpiai programba is, így egyre komolyabban veszik,
ami az egyre javuló időeredményeken is látszik. Külön élmény volt egyszerre ilyen sokan
állni a dobogón, ilyen azért ritkán fordul elő."

