https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/467/ez-tortent-a-heten-55-nappal-a-vilagbajnoksag-elott

Ez történt a héten – 55 nappal a
világbajnokság előtt
2017.05.19. 15:38 CET
Nemzetközi körkép a 17. FINA Világbajnokság hat sportágának leendő budapesti és
balatonfüredi főszereplőiről.
Úszás – Belmonte hét aranya

Rió olimpiai bajnoka, a 200 méteres pillangóúszást megnyerő spanyol Mireia Belmonte
Garcia a budapesti világbajnokságra való felkészülés jegyében vett részt hazája egyetemi
bajnokságán. A murciai eseményen hét aranyérmet nyert, négyet egyéniben (200 pillangó,
200 és 400 vegyes, 800 gyors) és hármat váltóban.

Nyíltvízi úszás – brazil kvalifikáció

Brazíliában, a Foz do Iguacuban rendezett Nemzeti Úszó Maraton szombati napján
rendezték az 5 kilométeres számokat, és a korábbi 10 kilométeres távokhoz hasonlóan itt is
a nyíltvízi világbajnokságon való részvételért szállt harcba a 91 fős mezőny. A férfiaknál a
győztes Allan do Carmo (54.27) és a második helyezett Fernando Ponte (54.28), míg a
hölgyeknél az aranyérmes Ana Marcela Cunha (57.47), valamint az ezüstérmes Betina
Lorscheitter (57.57) biztosította helyét a magyarországi világbajnokságra utazó csapatban.

Úszás – íme, a kínai keret

A kínai úszószövetség nyilvánosságra hozta azon versenyzőinek nevét, akiknek sikerült a
budapesti világbajnokságra kvalifikáló hivatalos szintidőket teljesíteniük, s ezzel bekerültek
az előzetes keretbe. A lista érdekessége, hogy a 100 méteres férfi gyorsúszás címvédője,

Ning Zetao nem szerepel rajta. A 24 éves sprintert tavaly ősszel a szabályok ismételt
megsértése miatt eltiltották a válogatott csapattól (az egyik versenyen megtagadta, hogy
elsőként ússzon a váltóban, majd erről engedély nélkül nyilatkozott a sajtónak, nyíltan
bírálva a szakvezetés döntését).

A 39 úszót számláló keretben természetesen ott van az olimpiai bajnok Sun Yang és az
ötkarikás játékokon dobogós helyezést elért hátúszók Xu Jiayu és Fu Yuanhui is.

Férfiak (17): Yu Hexin, Lin Yonggin, Sun Yang, Cao Jiwen, Wang Shun, Ji Xinyie, Ma Tinachi,
Qiu Ziao, Xu Jiayu, Li Guangyuan, Yan Zibei, Li Xiang, Tan Haiyang, Mao Feilian, Li Zhuhao,
Shi Yang, Wang Zhou.

Nők (22): Liu Xiang, Zhu Menghui, Zhang Yufei, Ai Yanhan, Wu Yue, Li Bingjie, Shen Duo,
Liu Zixuan, Zhang Yuhan, Hou Yanwen, Chen Yejie, Fu Yuanhui, Wang Xueer, Chen Jie, Liu
Yasin, Suo Ran, Shi Jinglin, Lu Ying, Zhou Yilin, Ye Shiwen, Zhang Sishi, Zhou Min.

