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Úszás, 5. nap, nyilatkozatok-délelőtt
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GYURINOVICS Fanni (HUN), 55.86, 28-ként zárt női 100m gyorson:
"Még soha nem tudtam 56-on belül úsznom reggel, úgyhogy elégedett vagyok az
eredménnyel, de érzem, hogy ez nekem kicsit korán volt. Nagyon elfáradtam, de a 200
méteres gyorsváltó startjáig biztosan ki tudom pihenni magam."
BERNEK Péter (HUN), 1:56.53, második legjobb idővel jutott középdöntőbe férfi
200m háton:
"Csodálkoztam, hogy 150-nél már nagyon fáj az úszás,de mikor kinéztem az órára láttam,
hogy országos csúcs részidőn belül vagyok. Talán az egy kicsit erős volt, de kellett...
Megpróbálok regenerálódni délutánra, akkor még meg is lehet, hogy sikerül, egy kicsivel
lassabb első 100 méterrel."
TELEGDY Ádám (HUN), 1:57.41, 8. legjobb idővel jutott a férfi 200m hátúszás
középdöntőjébe:
"Érződött, hogy ez egy reggeli futam volt, nem is tudok jókat úszni reggel, remélem a
délutáni ennél sokkal jobb lesz. 8. idővel jutottam a délutáni középdöntőbe, úgyhogy
remélem sikerül majd a fináléba is bekerülni.”
SEBESTYÉN Dalma (HUN), 2:29.35, a 22. helyen zárta a női 200m mellúszás
számát:
"Először is szeretném megköszönni a kanadai lánynak, aki kölcsönadta a szemüvegét, mert
az enyém közvetlen a rajt előtt szakadt el... Bevallom jobbra számítottam, akkor is, ha volt
egy fél évem, ami tele volt sérülésekkel és kihagyásokkal, bajlódtam a hátammal, így nem
tudtam zavartalanul készülni. A közönség fantasztikus, miattuk próbáltam kihozni magamból
a maximumot, amit úgy érzem meg is tettem, kiúsztam magam. A medencéből is alig tudtam
kimászni úgy elfáradtam. Jövőre remélem nem hátráltat semmi a felkészülésben és egy
sokkal jobb évem lesz."
GYURTA Dániel (HUN), 2:11.28, 17. helyen végzett férfi 200m mellen:
"Nem mondanám, hogy csalódott vagyok,amiért ez így sikerült. Ez csupán most egy ilyen

periódus, volt jobb is a pályafutásomban, de ez nem jelent semmit. Bízom az új
edzésmódszerben, amit Nagy Józseffel együtt elkezdtünk, nem érzem azt, hogy rossz úton
járnánk. "
GYURINOVICS Fanni (HUN), 7:55.77, a 7. helyen végző női 4x200m gyorsváltó
tagja:
"Nagyon elfáradtam mert mindent ki akartam adni magamból a csapatért, örülök, hogy
túléltem, annyira fájt a vége. Szerintem büszkék lehetünk magunkra, egy világbajnoki
döntőbe soha sem egyszerű bejutni.Délután az én helyemre jön Katinka, úgyhogy még egy 5
másodperc valószínüleg benne van a lányokban, még egy nagyon jó eredmény is kisülhet
ebből."
VERRASZTÓ Evelyn, 7:55.77, a 7. helyen végző női 4x200m gyorsváltó tagja:
"Nagyon rég úsztam világbajnoki döntőt, nagyon boldog vagyok, hogy visszakerültem a
csapatba, és annak is, hogy jobban ment mint két napja. Arról ne is beszéljünk, egyáltalán
nem voltam vele megelégedve, sőt, próbáltam minél gyorsabban elfelejteni, mert tudom
mennyit dolgoztam a jó eredményért. Nekem még nem volt szerencsém megtapasztalni a
délutáni hangulatot, emiatt is roppantul örülök, hogy most sikerülhet, jót fog tenni az
önbizalmamnak. Az, hogy addigra Katinka is csatlakozik, sokat dob a váltón, de próbálok én
is még egy kicsit gyorsulni, és a lányokra sem lehet semmi panasz. Zsu nagyon jól úszott, és
Ajna is, főleg úgy, hogy ő nem volt egyszerű helyzetben, kettő 400 és kettő 1500 után, de
úgy érzem jól sikerülhet a délutáni szereplésünk."

