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Körkép 18 nappal a vb előtt: csúcsidők
Rómában, holland öröm vízilabdában
2017.06.27. 16:15 CET
Nemzetközi körkép a 17. FINA Világbajnokság hat sportágának leendő budapesti és
balatonfüredi főszereplőiről.
Úszás: 12 versenyző érkezik Mexikóból
A mexikói úszószövetség nyilvánosságra hozta a budapesti világbajnokságra kijelölt úszók
hivatalos névsorát. Liliana Ibáñez vezetésével 12 versenyző kapott helyet a csapatban,
köztük olyan olimpiát is megjárt sportolók, mint Ricardo Vargas és Long Gutiérrez. Ibáñez a
nők 50 és 100 méteres gyorsúszásában képviseli majd hazája színeit.
Nők: Liliana Ibáñez, Ayumi Macías, Melissa Rodríguez, Esther González Medina, María José
Mata, Fernanda González, Monika González Hermosillo
Férfiak: Ricardo Vargas, Long Gutiérrez, Miguel de Lara Ojeda, Daniel Ramírez, José Ángel
Martínez
Úszás: Belmonte Balatonfüred helyett Budapestet választotta
Az olimpiai bajnok Mireia Belmonte egyetlen nyíltvízi versenyen sem indul el a júliusi
világbajnokságon. A hölgyeknél Paula Ruiz Bravo és María de Valdés, a férfiaknál pedig
Antonio Arroyo képviseli majd a spanyol színeket Balatonfüreden. Utóbbi az öt kilométeres
számban indul, miközben a medencében is lesz feladata, hiszen 1500 méteren is megfelelt a
válogatási feltételeknek. Arroyo lesz a hármas egyetlen tapasztalt tagja, ő már két évvel
ezelőtt, Kazanyban is versenyzett, 5 és 10 kilométeren. Bravo és Valdés viszont teljesen
újoncok, ráadásul még junior korúak.
Úszás: Wallace, Carlin és Willmott nélkül jönnek a britek
A brit 4x200-as gyorsváltó tagjaként Kazanyban világbajnoki címet nyert Dan Wallace
kénytelen kihagyni a budapesti világbajnokságot, miután a sportolók magatartási kódexének
megsértése miatt három hónapos eltiltást kapott. A Brit és a Skót Úszószövetség közös
nyilatkozatban jelentette be, hogy az ittas vezetésen ért úszó 2017. szeptember 12-ig nem
indulhat versenyen. Wallace nyilvánosan elismerte vétségét és elfogadta a büntetést,
amelyet ezért kiróttak rá.

A brit csapatot női vonalon is érzékeny veszteség érte. Az olimpiai ezüstérmes gyorsúszó
Jazz Carlin és az Európa-bajnoki második helyezett Aimee Willmott egyaránt kénytelen volt
lemondani a világbajnokságon való részvételt. A csapat szövetségi kapitánya, Bill Furniss
mindkét úszó visszalépését veszteségnek tartja (Carlin gyenge formája, Willmitt
térdsérülése miatt marad távol), de tiszteletben tartják a döntést, amely hosszútávon
pozitívan befolyásolhatja úszókarrierjüket.
Műugrás: négyfős a holland csapat
A kijevi műugró Európa-bajnokságot követően a hollandok is hivatalosan kijelölték a
világbajnokságra utazó csapatukat. Az együttesben négy versenyző kapott helyet.
Nők: Daphne Wils (1m, 3m, szinkron 3m), Inge Jansen (1m, 3m, szinkron torony, csapat),
Celine van Duijn (torony, szinkron torony, csapat).
Férfiak: Joey van Etten (1méter, 3 méter, csapat)
„Jól szerepeltünk a kontinensviadalon. Nagyon büszkék vagyunk Daphne és Inge
bronzérmére a 3 méteres szinkronszámban. Történelmi eredmény ez a holland műugrás
számára. Megmutattuk, hogy vannak fiatal tehetséges versenyzőink, akik fel vehetik a
versenyt Európa-és a világ legjobbjaival” – nyilatkozta Ligárt Balázs, a válogatott edzője a
csapat kijelölése kapcsán.
Úszás: Ledecky csak az 50-et hagyja ki a válogatón
Indianapolisban, az amerikai bajnokságon csapnak össze június 27. és július 1-je között a
legjobb amerikai úszók. A világbajnokságra válogatóként is szolgáló verseny startlistája
szerint a világ- és olimpiai bajnok Katie Ledecky az 50 méteren kívül valamennyi gyorsúszó
számban elindul, s megkísérli a vb-részvétel kiharcolását.
Szinkronúszás: Ona Carbonell remekelt Amerikában
A FINA Synchro World Series hatodik állomását a múlt héten rendezték meg New Yorkban.
A FINA Synchro America Open az utolsó nagy nemzetközi megméretés volt a budapesti
világbajnokság előtt, több mint 13 ország, 130 versenyzője vett részt a viadalon.
A háromnapos verseny legnagyobb sztárja a spanyol Ona Carbonell volt, aki egyetlen
számban sem adott esélyt ellenfeleinek. Szólóban először a technikai gyakorlat valamennyi
elemében hagyta állva a teljes mezőnyt, majd a szabad gyakorlat során a tőle megszokott
eleganciával és átérzéssel adta elő programját egy Edith Piaf-feldolgozásra. A kötelező
program kígyótémáját, francia edzője, Virginie Dedieu találta ki speciálisan a spanyol
bajnoknő hajlékonyságára alapozva.
A spanyol olimpiai érmes duettben új partnerrel készül a világbajnokságra, a 21 éves Paula
Ramirezzel, két arannyal zártak.
Az egyéni számokban a kanadai Jacqueline Simoneau nyerte az ezüstöket, párosban
Simoneau Caludia Holznerrel lett kétszer is második. A harmadik helyeket az amerikai

Woroniecki, Álvarez páros szerezte meg.
A vegyes párosoknál az amerikai Bill May, Kanako Spendlove kettős mind a technikai, mind
a szabad gyakorlatban aranyérmes lett, egy kanadai és egy német kettőst megelőzve. A
csapatok versenyében mind a kötelező, mind a szabad gyakorlatban az amerikaiak nyertek,
egy teljesen új csapattal és programmal, Kanada és Argentína együttese előtt.
Nyíltvízi úszás: négy német már biztos a 10 kilométerre
A Portugáliában, Setubalban rendezett nyíltvízi Világkupa-verseny alapján a Német
Úszószövetség kijelölte a világbajnokság 10 kilométeres számában induló versenyzőit.
Eszerint Finnia Wunram és Angela Maurer a nők, Rob Muffels és Christian Reichert pedig a
férfiak mezőnyében méri majd össze erejét a világ legjobbjaival.
Rob Muffels a viharos időjárás ellenére meglepően jól úszott és a magyar Rasovszky Kristóf
mögött az értékes második helyen végzett.
Az 5 kilométeres távra szóló jegyeket a német versenyzők a hétvégén kezdődő Német
Nyíltvízi bajnokságon válthatják meg, Magdeburgban.
Úszás: Peaty és több magyar is kirobbanó formában volt Rómában
Rómában, a nagy múltú Sette Colli nemzetközi úszóversenyen állt rajthoz a hétvégén a vb-re
készülő versenyzők egy része. Az egy héttel korábban zajlott, háromállomásos Mare
Nostrum Touron remekül szereplő versenyzők közül többen kihagyták a versenyt, így tett
Sarah Sjöstörm, a Campbell nővérek, Emily Seebohm, Yulia Efimova, Mireia Belmonte és
Hosszú Katinka. A férfiaknál a legjobb franciákon kívül Cseh László, Mitch Larkin és Anton
Chupkov is a hiányzott Rómából.
Aki elégedetten hagyhatta el Rómát, az mindenképpen a brit Adam Peaty volt. Az 50 és 100
méteres férfi mellúszás világbajnoka és világrekordere, már a „bemelegítésnél”, vagyis az
előfutamban 26.83-as új Sette Colli-csúcsot úszott a legrövidebb távon, a döntőben pedig
még ezen is javított, 26.61 alatt érve a célba. A második helyen az a brazil Joao Gomes
Junior végzett 26.95-tel, aki Peaty mögött (26.48) az idei év második legjobb idejét (26.83) is
jegyzi. 100 méteren is új helyi csúccsal (58.72) nyert az olasz Nicolo Martinenghi előtt,
akinek szintén volt oka az örömre, hiszen 0.9 másodperccel javította meg Fabio Scozzoli
olasz rekordját.
Nem akármilyen küzdelemben, helyi csúccsal nyert a férfi 400 méteres vegyes úszásban
Verrasztó Dávid (4:07.47) a szám kétszeres világbajnoka (2013, 2015), a japán Daiya Seto
(4:07.99) ellen. Idejük ráadásul az idei két legjobb idő világviszonylatban, alaposan beelőzve
az eddig 4:09.43-mal az élen álló amerikai Chase Kaliszt. Verrasztó több mint két
másodperccel javította meg egyéni csúcsát, s minden idők harmadik legjobbja, amit magyar
úszó ezen a távon valaha produkált. A legjobb, még mindig Cseh László 2008-as 4:06.16-os
Európa-rekordja. „Ebben a pillanatban nem gondolok a világbajnokságra, ugyanis egyáltalán
nem számítottam ilyen remek időre. Most, hogy megtörtént, ennek kell nagyon örülnöm” –
nyilatkozta Verrasztó győzelme után.

Másnap 200 méteren megismétlődött a japán és a magyar úszó párharca. A rövidebbik távon
új Sette Colli-csúccsal (1:57.54), rajt-cél győzelemmel nyert Seto, Verrasztónak (1:59.25)
pedig igencsak meg kellett harcolnia az ezüstéremért a brazil Simon Thiagoval (1:59.99).
Helyi csúccsal nyert még az ukrán Andrij Govorov (23.01) az 50 méteres, a dél-afrikai Chad
Le Clos (51.65) a 100 méteres, Kenderesi Tamás (1:54.33) pedig a 200 méteres férfi
pillangóúszásban.
A 200 méteres mellúszásban a címvédő német Marco Koch megnyerte ugyan a versenyt két
olasz, Pizzini és Loschi előtt, ám ideje 2:09.63 rosszabb volt az egy héttel korábban, a német
bajnokságban (2:08.69) úszottnál. Pedig az sem volt elegendő a kvalifikációhoz, így a
budapesti világbajnokságra csak a német szövetség jelölése alapján utazhat.
A férfiaknál több tehetséges magyar úszó is győzni tudott, így Bernek Péter igen kiélezett
csatában a 200 méteres hátúszásban, Kozma Dominik 100 gyorson és Bohus Richárd 50
háton egy másik magyar, Balog Gábor előtt. A 800 méteres gyorsúszásban Gyurta Gergely
ezüstérmes lett a cseh Jan Micka mögött.
A hölgyeknél három helyi csúcs született. A 200 méteres vegyes úszásban a brit SiobhanMarie O'Connor (2:10.01) nyert a svájci Ugolkova és az ausztrál Ngawati előtt, s ideje
egyben a szezon legjobbja is volt ebben a számban. Ez egyébként a második aranyérme volt,
hiszen a 100 méteres mellúszásban is ő bizonyult a leggyorsabbnak (1:07.35) szoros
versenyben megelőzve az olasz Martina Carrarot és honfitársát Sarah Vaseyt.
A másik Sette Colli-rekordot a női 50 méteres hátúszásban az ausztrál Holly Barratt úszta
27.57-tel, a harmadikat pedig a dán Pernille Blume 24.13-mal 50 méter gyorson. Utóbbi
ugyan elmarad Sarah Sjöström idei legjobbjától (23.83), azért ezen a listán így is a második
legjobb, éppen megelőzve a mögötte ezüstérmet nyerő holland Ranomi Kromowidjojót
(24.39), aki alig több mint egy héttel korábban úszta a szezon harmadik legjobbját (24.29)
Barcelonában. A holland úszónőnek így sem volt oka a bánatra, 100 gyorson egy nappal
korábban ő nyert 53.07-tel dán vetélytársnőjével szemben (53.59). Aztán 50 pillangón ismét
Kromowidjojo állhatott a dobogó legmagasabb fokára, megelőzve az ausztrál Barrattot és
honfitársát De Waardot.
200 gyorson Federica Pellegrini nyert (1:56.16), nem sokkal elmaradva idei legjobbjától
(1:55.94) a svéd Coleman és a holland Heemskesk előtt.
Nagyszerűen versenyzett Rómában Kapás Boglárka is, aki a 400 méteres és a 800 méteres
női gyorsúszást egyaránt megnyerte. A hosszabbik távon 8:23.71-et úszott, majdnem hat
másodperccel jobbat, mint olasz ellenfele, Simona Quadarella (8:29.53), a rövidebben pedig
4:06.05-tel, idei legjobbjával csapott elsőként a célba, itt több mint három másodpercet
(4:10.85) ráverve a második kanadai Harvey-re.
Szilágyi Liliana 200 pillangón bizonyult a legjobbnak (2:07.50) az angol Atkinson (2:08.31)
és Jakabos Zsuzsanna (2:08.91) előtt. A 200 méteres hátúszásban is magyar győzelem
született, Burián Kata (2:09.89) révén, aki az ausztrál Wittaker és az olasz Panziera előtt ért
célba.

A római verseny különlegessége volt, hogy egy közel 260 fős delegáció tagjaként a legjobb
úszók látogatást tehettek a Vatikánban és személyesen találkozhattak a katolikus egyház
fejével. Az úszók közül különösen az olasz Federica Pellegrini, az ír származású SiobhanMarie O'Connor és az ausztrál James Magnussen nyilatkoztak elfogódottsággal a rendkívüli
eseményről. Katolikus neveltetésük miatt mindhármuknak különleges élményt jelentett a
Ferenc pápával való találkozás, aki áldásban részesítette a küldöttség tagjait, többek között
Kapás Boglárkát és Jakabos Zsuzsannát is.
Vízilabda: a hollandok nyerték a Thetis Kupát
A budapesti világbajnokságra való felkészülés jegyében, Athénban randevúzott a holland, a
spanyol és a görög női vízilabda-válogatott péntektől vasárnapig. A Thetis Kupa első napján
a hollandok 14-11 arányban legyőzték ibériai ellenfeleiket, vasárnap a házigazdákat verték
12-11-re, így övék lett a trófea. A két tétmérkőzés között a csapatok edzőmeccseket is
játszottak, amelyeket szintén a narancssárgák nyerték. A torna végül is jobban hasonlított
egy intenzív edzőtáborhoz, mint egy klasszikus viadalhoz, de a vb közeledtével ennek
valamennyi résztvevő örült.
A hollandok edzője, Arno Havenga szerint igen előnyös volt, hogy kültéri medencében
játszottak, az időjárási feltételek nagyon hasonlóak voltak a Budapesten várhatóhoz. A
hollandok utolsó előkészületi mérkőzéseiket július 5. és 7. között Utrechtben játsszák majd
Franciaország, Kanada és Kína együttese ellen.
A spanyolok az egy hónapos Sierra Nevada-i magaslati edzőtábor óta először játszottak
barátságos mérkőzéseket. A csapat edzője, Miki Oca alapvetően elégedett volt játékosai
teljesítményével, akik a héten Oroszország csapatát fogadják, majd Portugaletében vesznek
részt egy nemzetközi tornán.

