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Műugrás: ötfős a magyar válogatott
világbajnoki kerete
2017.07.03. 12:19 CET
Eldőlt, kik képviselik a rendező országot a 17. FINA Világbajnokság műugróversenyei során.
Három férfi- és két hölgyversenyző mutathatja meg magát a Duna Arénában. A háromszoros
Európa-bajnoki bronzérmes Kormos Villő 10 méteren és 3 méteres szinkronugrásban indul a
vb-n.
A 17. FINA Világbajnokságon résztvevő magyar keret kihirdetése előtt Kelemen Ildikó
szakmai alelnök és Haász Katalin a szakmai bizottság elnöke és összegezte a versenyzők
elmúlt időszakban nyújtott teljesítményét, ezt az anyagot a műugró szövetség vezetése
megkapta, és azt felhasználva hozta meg döntését.
Végül az a határozat született, hogy – függetlenül az eredményességtől – mindenki kapja
meg a lehetőséget a bizonyításra, az indoklás így hangzott: „az engedmény oka, hogy a
versenyt Magyarországon rendezik meg, ami a versenyzőknek, mind a helyszín ismerete
miatt, mind a hazai közönség önbizalmat erősítő, lelkes támogatása okán olyan
többletenergiákat szabadíthat fel, amit előre megbecsülni nem lehet.”
Kormos Villő a csapat első számú ugrója:
Somhegyi Krisztián indul 10 méteren:
Haász Katalin a szakmai bizottság elnöke elmondta, akármelyik válogatási elv mellett
döntött volna az elnökség, az védhető álláspont lett volna, és valóban, a hazai környezet
bizony inspiráló és teljesítménynövelő faktorként jelenhet meg:
„Az általunk rendezett 2006-os és 2010-es Európa-bajnokságon és a 2009-es ifjúsági Európabajnokságon a versenyzők sok esetben felülmúlták önmagukat, a légkör és a hangulat
feldobta őket. A szövetség a mostani döntésével abban bízik, hogy ez ezúttal is így lesz.”
Gondos Flórát is láthatjuk a Duna Arénában:
S hogy mire lehet képes a magyar válogatott a világbajnokságon?

„A korábbi eredményei alapján az egyéni számokban egyértelműen Kormos Villőtől
remélhetjük a legtöbbet, nála sok esetben egy-egy ugráson múlt, hogy nem jutott a
középdöntőbe női toronyban, most ezt megcélozzuk. Villő Flórával közösen indul 3 méteren,
ott bízunk egy esetleges döntős szereplésben. A fiúknál Somhegyi Krisztián jár egy kicsit
előrébb a többiektől, de Botond is fejlődik, minden versenyén egyenletesen ugrott.” –
összegzett Haász Katalin.
A magyar műugró-válogatott a 17. FINA Világbajnokságon:
Kormos Villő: 10 méteres toronyugrás
Kormos Villő, Fazekas-Gondos Flóra: 3 méteres szinkronugrás
Somhegyi Krisztián: 10 méteres toronyugrás
Bóta Botond: 1 méteres és 3 méteres műugrás
Ligárt Ábel: 1 méteres és 3 méteres műugrás
Haász Katalin korábban így nyilatkozott a magyar indulók esélyeiről:
A világbajnokság műugróprogramja már a július 14-i nyitónapon elkezdődik a férfi és női 1
méteres szám selejtezőivel. Július 22-én a vegyes 3 méteres szinkronugrás és a férfi 10
méteres toronyugrás döntőjével zárul a program a Duna Arénában.

