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MANUEL Simone (USA), 52.27, megnyerte a női 100m gyors döntőjét:
"Igyekeztem tartani magam a tervhez, egy biztos, gyors első 50 méter volt az elsőlépés. A
váltóban és az elődöntőben nagyon jól ment a hát ezért az utolsó 50 méteren elég
magabiztosan úsztam. Nagyon boldog vagyok most, az olimpiai aranyérem után elég nagy
volt a nyomás rajtam, de megkönnyebbültem, hogy sikerült. Az utolsó 2-3 méter kemény
volt, égett a lábam, a legmélyebb tartalékaimra volt szükség, hogy én érjek először a falhoz."
SJOSTROM Sarah (SWE), 52.31, ezüstérmes lett női 100m gyorson:
"Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni. Sejtettem, hogy Manuel jó hajrára lesz képes, de
emberfeletti volt, amit összehozott a végén, arra meg nem számítottam, hogy nekem ennyire
gyenge lesz a finisem. Dühös vagyok magamra, nagyon elrontottam a végét, borzasztóan
csalódott vagyok. De legalább az 50 pillangón bíztató volt a középdöntős úszásom."
RYLOV Evgeny (RUS), 1:53.61, európai rekorddal világbajnok lett férfi 200m háton:

"Most, közvetlenül a verseny után, nagyon rosszul érzem magam. Hihetetlenül fáradt
vagyok, nagyon kiúsztam magam. Úgy terveztem, hogy nagyon erősen kezdek, aztán
megpróbálom megtartani az előnyömet. Sikerült, bár az utolsó 20 méter pokolian nehéz volt.
Láttam, hogy a többiek a nyomomban vannak, ezért nagyon féltem attól, hogy esetleg
megelőznek. Ez az első világbajnoki címem, nagyon boldog vagyok, de leginkább fáradt.
Tény, hogy a döntőbe a harmadik idővel kerültem csak be, de megpróbáltam magam
összeszedni, szerencsére sikerült. Szeretnék még további érmeket is szerezni, de azt majd
még meglátjuk, most pihennem kell.”

MURPHY Ryan (USA),1:54.21, másodikként végzett férfi 200m háton:
"Versenyző vagyok, tehát nyerni jöttem. Nagyon szoros volt a küzdelmünk, ő nagyon fiatal,
évről évre egyre jobb. Remélem, hogy fogom tudni tartani vele a tempót. Nyilván ez most
hatalmas csalódás. Én akartam a futam győzteseként célba érni, de nem vágytam rá, hogy

világrekord időt ússzak. 2020-ig még rengeteg idő van, mindent megteszek, hogy a legjobb
formában legyek akkorra."
PEBLEY Jacob, 1:55.06, bronzérmet szerzett férfi 200m háton:
"Egy kissé keserédes, már ami az időeredményt illeti...lassabb tempó a döntőben, de
számítottam rá. Tudtam, hogy lassabban úszom, tegnap éjjel iszonyú hátfájásom volt ezért
ma nagyon oda kellett figyelnem. Az előző év miatt elég nagy volt a nyomás rajtam, ezért
mindenképpen dobogós helyen akartam végezni."
BERNEK Péter (HUN), 1:55.58, 6. lett a férfi 200m hát döntőjében:
"Mindig elégedetlen vagyok, úgyhogy most is... De az újabb országos csúcsnak
persze örülök. Arra tippeltem, hogy 1:55.5 körül úszok, ez végülis bejött, de most azt érzem,
hogy még ennél is lehetett volna jobb. Tudtam, hogy az oroszt és Murphy-t nem tudom
megverni, de összességében kevesebben múlt az érem, mint gondoltam. Az 1.55.02 elég volt
a harmadik helyhez, így azért bennem van, hogy az akár még nekem is meg lehetett volna.
Viszont ha az elmúlt egy évemet nézem, szinte a nulláról jöttem vissza, az edzőmnek,
a mentális felkészítőimnek és az orvosoknak köszönhető, hogy a mélypontról idáig
eljutottam"
HOSSZÚ Katinka (HUN), 7. helyen jutott a női 200m hát döntőjébe:
"Nem így terveztem, de így azért nagy kő esett le a szívemről, hogy becsúsztam a döntőbe.
Két tizeddel lassabb voltam, mint délelőtt, ami úszásban nem sok, de azt hittem jobb időre
leszek képes. A negyedik-ötödik hely a középdöntőben midig rizikós, örülök, hogy végül
azért csak összejött. Érdekes lesz majd a surranópályán úszni. Maradt még bennem, holnap
ennél csak jobb lehetek."
BURIÁN Katalin (HUN), 2:08.65, 10. helyen végzett női 200m háton:
"Nagyon nagy hullámokat kaptam végig, ez nagyon rossz volt. Biztos, hogy tudnék jobbat
úszni, de azért meghaltam rendesen. Csak azért vagyok csalódott, mert tudom, hogy ez az
idő a Riói Olimpián és Kazanyban is a döntőt jelentette volna. Ma ennyi volt benne. Nem volt
összességében egy rossz úszás, az egyéni csúcsomat sima vízen úsztam, nyilván ott sokkal
könnyebb. Azért remélem láttátok, hogy mekkora állatokkal úsztam, szóval kaptam
hullámot rendesen, de igazából elégedett lehetek az egész évemmel. Az olimpiára az utolsó
pillanatban nem vittek ki és hogy ebből így felálltam, rettenet büszke lehetek. A közönség
elképesztő, az utolsó 50 méteren hallottam, ahogy szurkolnak, úgyhogy igyekeztem értük
úszni."
TAKÁCS Krisztián (HUN), 22.05, 15-ként végzett férfi 50m gyorson:
"Nem volt veszítenivalóm, nekem ez a futam már önmagában egy bónuszúszás
volt. Sejtettem, hogy délután azért összejön egy jobb idő, végül még egy helyet előrébb is
léptem, európaiak közül a nyolcadik vagyok, szóval nem lehetek elégedetlen. Nagyon
vágytam rá, hogy a délutáni hangulatba beleszagolhassak a medencében, örülök, hogy
sikerült. Arra is büszke vagyok, hogy tőlem csak fiatalabbak voltak itt a középdöntőben"

EFIMOVA Yuliya (RUS), 2:19.64, világbajnok lett női 200m mellen:
"
GALAT Bethany (USA), 2:21.77, ezüstérmet szerzett női 200m mellen:
"Minden egyes pillanatát élveztem. Nagyszerű, hogy az Egyesült Államokat képviselhetem.
Kicsattanok az energiától és az izgatottságtól. Őszintén szólva az egész olyan gyorsan
történt, egy másodpercről sem akartam lemaradni. A fennmaradó időt a családommal fogom
tölteni. A fájdalom most nem számít. Mindig a fájdalom miatt aggódtam. Nagyon izgalmas
volt. Minden idegszálammal a versenyre koncentráltam. A küzünség hihetetlne. Hallottam
ahogy szurkolnak, és erőt merítettem belőlük."
SHI Jinglin (CHN), 2:21.93, harmadik lett női 200m mellen:
"Nagyon örülök, hogy a középfutamhoz képest sokat tudtam javítani, reméltem, hogy ez elég
lehet az éremhez is. Más kérdés, hogy nagyon kevés hiányzott a második helyhez, de nem
akarok telhetetlen lenni."
MILÁK Kristóf (HUN), 50.77, a harmadik legjobb idővel jutott a férfi 100m pillangó
döntőjébe
"Fogalmam sincs, hogy jött ki ez belőlem. Jó hallani, hogy még Cseh Laci is így örült, hogy
megdöntöttem az országos csúcsát. Remélem, hogy ezek az óriási ugrások, amiket eddig
véghez vittem, még kitartanak holnapig is... Tavaly ilyenkor két másodperccel rosszabb volt
az egyéni csúcsom, úgyhogy én is nehezen tudok napirendre térni. Azért azt bevallom, hogy
most egy kicsit azért elfáradtam, de talán tényleg van még bennem. Az elejétől a végéig
lehet még ezen javítani. Szerintem a győzelemhez 50 alatti időre lesz szükség, azért reálisan
arra nincs esélyem, de hát most már végülis bármi megtörténhet."
CSEH Laszló (HUN), 51.16, hatodik legjob idővel jutott a férfi 100m pillangó
döntőjébe:
"Örülök, hogy jobban ment, mint délelőtt, viszont megdöntötték az országos csúcsomat,
úgyhogy fel van adva a lecke. Azt gondolom, hogy Kristóf fantasztikusan úszott. Az látszik,
hogy kezdésben sokkal jobb, mint én. Most már nem lehet ilyen 24-ekkel fordulni. Ezt egy
kicsit meg kell tanulnom, gondolok itt a rajt elejére, akkor már gyorsabb lesz. Most nem a
fiatalok próbálnak felzárkózni hozzánk, hanem én hozzájuk. Azt beszéltük meg az edzővel,
hogy ne az első 50-en hajtsam szét magam, hanem a végén, mert nekem ez a fegyverem.
Most sajnos egy kicsit úgy érzem, hogy nem áll össze az első 50. Az elkövetkező időszakban
ezen dolgozni kell. Nem keseredek el, örülök, hogy megdöntötték a csúcsomat.
Megpróbálom visszavenni, meglátjuk hogy sikerül. Két ilyen jó magyar pillangó úszó rég volt
már a döntőben."
CHUPKOV Anton (RUS), 2:06.96, új világbajnoki- és Európa-rekorddal nyerte a férfi
200m mellet:
"Nagyon boldog vagyok. Nagyon keményen dolgoztam, köszönöm az edzőmnek. Jó időt

szerettem volna úszni, nem gondoltam volna, hogy ennyire jól sikerül. A Watanabe és Koseki
jó barátaim, nagyon erős ellenfelek. A lányoknak volt eddig érmük, most végre az orosz
férfiaknak is van érmük, rögtön egy arany. "
KOSEKI Yasuhiro (JPN). 2:07.29, ezüstérmes lett 200m férfi mellen:
"A mai futamban sikerült mindent kiadnom magamból. Szívből örülök annak, hogy ketten is
a dobogóra állhattunk. Százhuszonöt métertől kezdtem el gyorsítani, hogy a legutolsó
huszonöt méterre jó pozícióba kerüljek a hajrázáshoz. A riói futamhoz képest úgy érzem,
jelentősen emelkedett a színvonal, hiszen a győztes orosz versenyző 2:07 alá tudott menni.
Egyértelműen felgyorsult az iram. Watanabe és én, azzal az előzetes elképzeléssel érkeztünk
a döntőbe, hogy mindketten a dobogóra állhassunk. Persze annak örültünk volna a
legjobban, ha a két legfényesebb érem a miénk, de úgy érzem, hogy a magunkkal szemben
állított minimális elvárásoknak így is sikerült megfelelnünk."
WATANABE Ippei (JPN), 2:07.47, harmadikként zárt 200m férfi mellen:
""Szívből mondhatom, hogy boldog vagyok a bronzérmemmel. Különösen azért, mert
Yasuhiroval, most bebizonyíthattuk, hogy a japán úszósport feltámadt. Tudtuk, hogy
Chupkov az utolsó ötven méteren nagyon erős, így, ha ott dől el a verseny, bajban leszünk.
Ezért százötven méterig szerettem volna előnyhöz jutni, ami sajnos nem sikerült, így
logikus, hogy végül orosz riválisunk nyert. A riói olimpián a győztes idő 2:07.47 volt. Én
most ugyanezzel az idővel csak bronzérmes lettem, hiszen Chupkov 2:07-nél jobbat úszott.
Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a világversenyeken egyre magasabb a színvonal.
Számomra ez intő jel, a jövőben nekem is jobban kell majd teljesítenem."
TEAM USA, HAAS Townley,
"Zane kitartott, ameddig csak tudott. Szerintem James Guy 43'8-at úszott, szóval ezzel nem
nagyon lehet felvenni a versenyt. Valamennyien keményen küzdöttünk, ez most egy
bronzérmet hozott nekünk. Mindenki a legjobbját adta, örülünk az eredménynek."
TEAM RUSSIA, KRASNYKH Aleksandr:
"Egy kicsit azért csalódott vagyok, láttam ugyan Guy-t, hogy nagyon jön, de ennél többre
már nem futotta. Előzetesen aláírtam volna az ezüstérmet, de így, hogy közel volt az arany,
azért picit fáj."
TEAM GREAT BRITAIN, MILNE Stephen:
"Ez életem első világbajnoki aranyérme, fantasztikus, hogy az amerikaikat és az oroszokat is
le tudtuk győzni. Hálásak vagyunk James Guy-nak, fantasztikusat ment a végén, de örülök,
hogy én is hozzá tudtam tenni a győzelemhez."

