https://fina-budapest2017.com/hu/hirek/2576/uszas-7-nap-nyilatkozatok-delutan

Úszás, 7. nap, nyilatkozatok-délután
2017.07.29. 17:05 CET

SJOSTROM Sarah (SWE), 24.60, világbajnok lett női 50m pillangón új világbajnoki
rekordidővel:
"
KROMOWIDJOJO Ranomi (NED), 25.38, ezüstérmes lett női 50m pillén:
"Elképesztő este volt. Mindent teljesítettünk, amit csak lehet, ahogy reméltük. Nyilván a cél
minden esetben az arany, de ma Sarah és az amerikai csapat legyőzhetetlenek voltak.
Tudom, hogy fejlődnöm kell és a sebességemen van mit javítani, de elégedett vagyok az
ezüsttel. "
OSMAN Farida (EGY), 25.39, harmadik helyen végzett új afrikai rekordidővel női
50m pillangón:
"Borzasztóan boldog vagyok, nem számítottam ilyen jó eredményre. Úgy gondoltam, hogy
úszok, ahogy bírok és majd meglátom. Úgyhogy úsztam amennyire csak tudtam és sikerült.
Nem figyeltem a többieket, fogalmam sem volt hányadik helyen vagyok csak mentem. Bár az
volt a célom, hogy dobogón végezzek, bevallom, végül meglepődtem, hogy ez tényleg
sikerült."
DRESSEL Caeleb Remel (USA), 21.15, világbajnok lett férfi 50m gyorson:
"
FRATUS Bruno (BRA), 21.27, ezüstérmes lett férfi 50m gyorson:
"Igazi "ezüstember" lettem itt Budapesten, a váltó után ismét szereztem egyet ebből a
fajtából. Nem is emlékszem mikor éreztem ennyire jól magam a medencében, talán életem
legszebb hete és pályafutásom két legjobb versenye van mögöttem. Csodálatos érzés,
amikor kifizetődik az a rengeteg kemény és kifizetődő munka, amit befektettem az elmúlt
időben. Hiszek magamban, rengeteget dolgozom az edzéseken, és maga az úszás is sokkal
többet jelent, mint valaha. Egy világbajnoki döntőben sikerült megjavítani a két éve üldözött
egyéni csúcsomat, aligha lehetnék boldogabb."

PROUD Benjamin (GBR), 21.43, harmadikként ért célbe férfi 50m gyorson:
"Nem volt annyira kemény futam, nagyjából ugyanolyan volt, mint az előzők. Igyekeztem
figyelmen kívül helyezni az egész helyzetet és csak arra koncentráltam, hogy tökéletesen
teljesítsek. Próbáltam a lehető legtöbbet kihozni magamból és tényleg összeszedtem
magam. Mindent megtettem, amit csak lehetett, ezért nagyon elégedett vagyok az
eredménnyel. Ez a közönség nemzetközi szinten is az egyik legjobb. Ritkán adódik lehetőség
ilyen nagyszerű közönség előtt úszni."
SEEBOHM Emily (AUS), 2:05.68, világbajnok női 200m háton új óceániai rekorddal:
"Nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült nyernem. Őszinte leszek, ilyen nagy
versenyben, ilyen erős mezőnyben nyerni, igazi dicsőség nekem. Tényleg nagyon büszke
vagyok, remek volt a hangulat. Nagyon sokat segített, hogy tudtam, a családom, a barátaim
mind támogatnak engem, mögöttem állnak, köszönöm nekik."
HOSSZU Katinka (HUN), 2:05.85, 2. lett női 200m háton:
"Borzalmasan szerettem volna érmet szerezni ma délután is, nagyon örülök az ezüstnek.Az
volt a tervem, hogy elmegyek az elején, aztán meglátjuk mi sül ki belőle, az egyes pályáról
ugyan nem láttam Seebohmt, de sejtettem, hogy jön, sőt, a végén le is hajrázott, de így sem
vagyok csalódott. Összejött az egyéni csúcs is, a tegnapi kicsit gyengébb úszás után
boldogsággal tölt el, hogy sikerült javítanom, s bár még mindig rengeteg javítanivaló van a
mozgásomon, nem lehetek elégedetlen."
BAKER Kathleen (USA), 2:06.48, bronzérmes lett 200m háton:
"Nagyon boldog vagyok. Ez volt a 9. egyéni versenyem. Két éremmel végezni fantasztikus
érzés. Belülről megélve is elképesztő volt, noha meglehetősen kimerítő és fájdalmas, de ez
egy nagyszerű nap. "
DRESSEL Caeleb Reme (USA), 49.86, világbajnok lett férfi 100m pillangón:
"
MILAK Kristof (HUN), 50.62, ezüstérmet szerzett férfi 100m pillangón:
"Nem tudok mit mondani. Láttam magam mellett Dresselt, őrület, hogy különösebb gond
nélkül tudtam vele tartani az iramot az első ötvenen, aztán a táv második felében olyan
sebességgel jöttem, amit magam sem hittem el. Éreztem, hogy jó idő lesz, de hogy ennyire,
azt nem gondoltam volna."
SCHOOLING Joseph, 50.83, azonos idővel harmadik férfi 100m pillangón:
"Fantasztikus úszás volt, nagyon nagy verseny, de a magyar is kiválóan úszott ezért most
már szerencsésnek érzem magam, hogy végül megszerezhettem a bronzérmet. Tavaly, az
olimpián én voltam az a fiú aki berobbant a nagyok közé, most Milák Kristóf tette ugyanezt.
Fantasztikus az időeredménye, nagy jövő vár még rá. Egyébként semmit sem vesztettem a
motivációmból, amikor látom, hogy elhagynak a többiek, az inkább arra sarkall, hogy még

jobban ússzak. Egy új olimpiai ciklus elején vagyunk, azt hiszem azon múlott egy fényesebb
érem, hogy nem tudtam kellőképpen ide koncentrálni a mai estén. De azt nem tudom miért."
GUY James, 50.83, azonos idővel harmadik férfi 100m pillangón:
"A mai egy különösen jó futam volt. Mivel a tegnapi váltó után egy kicsit fáradt vagyok, noha
óriási élmény volt, ráadásul nem tudtam eleget aludni, a bronz éremmel ma teljesen
elégedett vagyok."
CSEH Laszlo, 50.92, ötödikként zárt férfi 100m pillangón:
"Nagyon jó úszás volt, majdnem meglett az egyéni legjobbam is, élveztem a versenyt. Egy
kis dinamika talán hiányzott, de legalább lesz min javítani az elkövetkezendő időben. Az első
ötvenet nem sikerült jól belőni, nem esett ugyan rosszul, de bőven akad még rajta finomítani
való. Kristófnak ezúton is gratulálok, sikerült mindenkit alaposan meglepnie ezen a
világbajnokságon, ráadásul a döntőben is fantasztikusat ment. Jövőre majd megpróbálok
visszavágni, szerintem jó kis meccsek lesznek még ebből."
BOHUS Richard (HUN), 24.88, tizedikként zárta a férfi 50m gyorsúszást:
"A váltóban talán még jobban is teljesítettem, mint vártam, igaz, hogy ennél is gyorsabb
lehettem volna, ha az 50 hát középdöntője nem vesz ki belőlem annyit. Dominik brutálisat
repesztett, én jóformán alig éltem, amikor odaértem a rajthoz, de láttam, hogy mit művel, és
éreztem, hogy össze kell szednem magam, hiszen tisztában voltam vele, hogy ezt most kikért
és miért csinálom. A hátnál sajnos a benyúlás nem jött ki jól, szerintem 24.6-24.7 is lehetett
volna, ha szerencsésebben érek a falhoz. De pont az a szép a sportban, hogy nem lehet
mindig nyerni. A tizedik hely persze össezsségében nem rossz, csak kár, hogy nem értékelik
úgy, mint a focisták világbajnoki tizedik helyét. Akkor mondjuk nem tömegközlekedéssel
járnék, hanem egy szebb autóval."
LEDECKY Katie (USA), 8:12.68, világbajnok lett női 800m gyorson:
"
LI Bingjie (CHN), 8:15.46, második lett női 800m gyorson új ázsiai rekorddal:
"Nem gondoltam rá, hogy ilyen hamar a világ legjobbjai közé kerülhetek és feljuthatok a
dobogóra. Egyáltalán nem számítottam erre az ezüstéremre. Nagyon jó érzés volt, hogy a
világ legjobb gyorsúszó nője, Katie Ledecky mögött úszhattam. Úgy terveztem, hogy
folyamatosan mögötte fogok maradni, szerencsére ez sikerült. Közben figyeltem jobbra
balra, ki hol tart. Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel és borzasztóan elfáradtam.
Fiatal vagyok még, szeretnék tovább és tovább fejlődni. A távlati terveim között a
legfontosabb, hogy egyszer egy olimpián is dobogóra állhassak."
SMITH Leah (USA), 8:17.22, bronzérmet szerzett női 800m gyorson:
"A legjobb időm 8:20 volt, sokszor próbáltam javítani rajta, de sosem sikerült. Most 8:17-et
úsztam, ennek nagyon örülök. Nagyon különleges élmény, mikor két amerikai úszónő áll a

400m-es és a 800m-es szám dobogóján. Rengeteg rekordot döntöttünk meg ezen az
eseményen, szerintem ez a közönségnek tudható be, illetve ennek a nagyszerű rendezésnek
Magyarország részéről. "
KAPÁS Boglárka (HUN), 8:24.41, ötödikként végzett női 800m gyorson:
"Nem mondanám, hogy lassabb döntő volt, mint az olimpián. Ugyan nem láttam sok
mindent, mert Belmonte mellett úsztam és hát az volt a taktikám, hogy őrá tapadok,
ameddig csak tudok és a végén megpróbálom lehagyni, ez sajnos nem sikerült. A túloldalra
nem láttam át, és ott bőven előttünk voltak. Arra számítottam, hogy Belmonte biztos 8:20
alatt úszik. Csodálkozom nagyon, hogy 8:23 lett a vége, ha ő erősebben úszik biztos behúz
magával. Persze nem rá akarom fogni, de összességében kiúsztam magam. Most ennyi
sikerült egy 4. és két 5. hellyel zártam a vb-t. Nyilván nem ezért jöttem, de azt gondolom,
hogy ez így is szép. A hazai közönség fantasztikus és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt
lehettem és három döntőt is úszhattam. Nagyon lelkesítőek, ilyen nincs a világon sehol."
LEDECKY Katie (USA), a győztes vegyes 4x100m gyorsváltó tagja:
"Mindig jó érzés az Egyesült Államok csapatát képviselni. Igyekszem valamennyi versenyen
a legjobb formámat hozni, hogy érmet szerezzek. Nagyon elégedett vagyok az eddigi
helyezéseimmel. A héten voltak nagyon jó és nagyon nehéz pillanatok egyaránt, de nagyon
örülök, hogy 5 aranyéremmel és egy ezüsttel a zsebemben zárhatom a világbajnokságot."
KISIL Yuri (CAN), 3:23.55, vegyes 4x100-as gyorsváltóban harmadik helyezett
csapat tagja:
"Elégedett vagyok az eredménnyel, ha a kanadai csapattal dobogóra léphetünk, az mindig
nagy öröm a számunkra. Nagyon szeretem a mix váltót, az én számomra ez az egyik
legizgalmasabb szám. Más mint a többi, lányok fiúk együtt vagyunk egy csapatban, azon túl,
hogy versenyzünk, jól is érezzük magunkat, ami nagyon sok pluszt tud adni. A mostani is
élvezetes, jó futam volt. Igazából nem dolgoztunk ki különösebb taktikát, a célunk az volt,
hogy a legjobb háromban végezzünk, ami sikerült, úgyhogy maradéktalanul elégedettek
vagyunk."
KOZMA Dominik (HUN), a mix 4x100m gyorsváltó tagja:
"Sajnos hiába az országos csúcs, ennél a váltónál nem számít hivatalosnak az eredmény, de
legközelebb meglesz, és Dresselt is igyekszem majd megfogni.
Igazából most az volt a cél, hogy jól érezzük magunkat a medencében, szerettük volna még
egyszer kiélvezni a fantasztikus közönség buzdítását, egyfajta jutalomjátékként éltük meg az
egészet. Nem is értem, hogy nem fáradnak el a szurkolók, talán ezúttal még komolyabb
szurkolást kaptunk, mint a bronzérem megszerzésekor"

