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Úszás: akikre érdemes odafigyelni – Férfi
4x100 méteres gyors váltó
2017.02.19. 15:06 CET
Javában zajlik a versenyzők felkészülése a 17. FINA Világbajnokságra. Az olimpia utáni első
világbajnokság mindig tartogat meglepetéseket - az egyes versenyszámokat bemutató
sorozat harmadik részében a férfi 4x100 méteres gyors váltó esélyeseiről lesz szó.
A világbajnoki úszóprogram egyik látványos versenyszámának előfutamait és a döntőt is
ugyanazon a napon rendezik, a vb úszóversenyeinek első napján, július 23-án.
Olimpiai és világbajnokok csapnak majd össze a Dagály Úszóarénában, íme, a várható
főszereplők listája – szigorúan a számok és a közelmúlt eredményei alapján.
A sorozat első részét itt tudja elolvasni.
A második részt pedig itt.

Amerikai Egyesült Államok
A rendkívül széles körű merítési lehetőségnek köszönhetően Amerika minden úszószámban
az egyik fő esélyesként indul. Különösen igaz ez a 4x100 méteres gyorsváltóra, hiszen
olimpiai címvédőként érkeznek Budapestre ebben a számban (is). A riói döntőben a Dressel
C, Phelps M., Held R., Adrian N. összeállítás 3:09.92-es időt repesztve lett első.
A 2015-ös kazanyi világbajnokságon tizenegyedik helyen végeztek, de közel sem a legjobb
csapatukkal álltak ki. Ott például nem volt a váltó tagja az úszósport legnagyobb alakja,
minden idők legeredményesebb olimpikonja, Michael Phelps. Huszonhárom olimpiai
arannyal büszkélkedhet, amiből kettőt nyert a 4x100-as gyorsváltó tagjaként, 2008-ban
Pekingben, valamint 2016-ban Rióban.
Bár már visszavonult, érdemes megemlíteni Jason Lezakot, aki igazi specialistája volt a
számnak. Pekingben például 46.06-ot úszott, ami a valaha volt legjobb idő 100 méter
gyorson.

Franciaország
Ők lehetnek Amerika legnagyobb kihívói a számban, ugyanis míg Rióban másodikak lettek, a
2012-es londoni olimpián elsők. Ennél még fontosabb, hogy világbajnoki címvédőként
lesznek jelen Budapesten.
Meghatározó szerepet játszhat a csapatban Florent Manaudou, amennyiben elindul a
válogatón, ugyanis szeptemberben bejelentette, hogy a kézilabdára fókuszál és emiatt az
úszás háttérbe szorul. Hivatalosan nem vonult még vissza, szóval bármi megtörténhet.
Nem egyedi az ő eljárása, mások is iktattak már be hosszabb szüneteket
úszópályafutásukba, többek között nővére, Laure Manaudou, Yannick Agnel, illetve az
amerikai Michael Phelps is.

Ausztrália
Kazanyban nem a legjobb váltójukkal álltak ki, így a 13. helyen végeztek, de ebből nem
szabad messzemenő következtetéseket levonni. Ausztrália hagyományosan nevel ki nagyon
jó úszókat, különösen igaz ez a gyorsúszásra. Rióban például a női 4x100-as gyorsváltó
világcsúccsal lett olimpiai bajnok.
A férfiak az ötkarikás játékokon harmadikak lettek, de bármikor meglepetést tudnak okozni.
Egy 3:10.00 körüli idővel már komoly eredményt lehet elérni, akár az első két hely
valamelyikét is.

Oroszország
Rendre ott vannak a tűz közelében, Rióban 3 tizeddel maradtak az ausztrál váltó mögött. A
2015-ös kazanyi, hazai rendezésű világbajnokságon pedig a második hely jutott nekik.
Érdekesség, hogy mind a vb-n, mind pedig az olimpián is a legjobb idővel jutottak be a
legjobb nyolc közé.
Tőlük Vladimir Morozovot lehet kiemelni, aki hazájában nem csak 100 gyorson, de 100
háton is tartja az országos csúcsot. Mindkettőt a kazanyi világbajnokságon úszta.

Az elődöntőt és a döntőt is az úszóprogram legelső napján, július 23-án rendezik a Dagály
Úszóarénában.

A vb jegyértékesítési felületéhez ide kell kattintani.

