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Úszás: erős és népes csapattal jönnek az
amerikaiak
2017.07.04. 20:23 CET
A legjobb amerikai úszók számára a lehető leghosszabb ideig nyitva hagyták a világbajnoki
kvalifikáció lehetőségét, aminek látványos eredménye lett. Az Indianapolisban, június 27. és
július 1. között megrendezett Amerikai Nemzeti Úszóbajnokság befejeztével nem kevesebb
mint 42 versenyző kapott helyet a Budapestre utazó csapatban. Alig három héttel az
úszószámok vb-rajtja előtt a válogató verseny bővelkedett a remek időeredményekben és
nagy csatákban.
Az első név a végére igencsak hosszúra nyúlt listán Hali Flickingeré volt, aki a 200 méteres
női pillangóúszás (2:07.60) megnyerésével vívta ki a csapatba kerülést. Aztán jöttek a nagy
sztárok is. Mint például az ötszörös olimpiai és háromszoros világbajnok Nathan Adrian, aki
47.96-tal nyerte a 100 méteres férfi gyorsúszást, hajszálnyira megelőzve a fiatal Caeleb
Dresselt (47.97). Idén ez a világon a harmadik és a negyedik legjobb eredmény volt a
királyszámban, így mindketten rajthoz állhatnak Budapesten. Itt dőlt el az is, hogy a 4x100as férfi gyorsváltóban három vb-újonc, Dressel, Townley Haas és Zachary Apple lesz majd
Adrian partnere.

Caeleb Dressel (Fotó: USA Swimming)
A legrövidebb és leggyorsabb számban megismétlődött a 100-as párharc, ám ezúttal
fordított eredménnyel. Dressel (21.53) a világ idei harmadik idejével verte Adriant (21.87), s
mindketten vb-résztvevők lettek. Caeleb Dresselnek ez egyébként a harmadik bajnoki címe
volt az egyhetes sorozatban, az 50 és 100 pillangó megnyerését követően, s a negyedik
egyéni kvalifikációja. De vajon nem hátráltatja-e majd, a számok halmozása?
„Ha egy adott pillanatban, csak egyetlen számra koncentrálok, akkor képes vagyok minden
energiámat ebbe az egy számba fektetni. Azt hiszem ez a titok” – nyilatkozta Dressel, aki a
vb-ig hátralévő időben az utolsó 25 méteren próbál még javítani, hozzátéve, hogy ilyen gyors
társaságban nem is olyan nehéz jó teljesítménnyel előrukkolni. Az első vb-jére utazó
váltótag, Townley Haas egy egyéni számban, mégpedig 200 gyorson bizonyította, nem
véletlenül került a csapatba, a világ idei második legjobb idejével (1:45.03) nyerte a döntőt
és harcolta ki a vb-indulás jogát. Haas elismerte, hogy könnyebb volt úgy úsznia, hogy már
korábban biztosította helyét az utazók között.
Egyéni csúcsot és a világ idei legjobb idejét úszta Chase Kalisz (1:56.51) a férfi 200 és 400
méteres vegyes úszásban egyaránt. S bár Kalisz célja csupán a kvalifikáció volt, ami sikerült
neki, a verseny után úgy nyilatkozott, ennél jobb eredményre is képes lehet Budapesten. A
férfi mellúszó számokban Kevin Cordes aratott, megnyerve az 50, 100 és 200 méteres
számokat, ráadásul remek időkkel. 100 méteren (58.74) idén a második, 200-on (2:07.41) és
50-en (26.88) a harmadik leggyorsabb volt a nemzetközi porondon. Ryan Murphy olimpiai
bajnokhoz méltón hozta a 200 (1:54.30) hátat és második lett Matt Grevers (52.71) mögött
100 méteren. „Fantasztikus érzés volt meglátni a nevem mellett az egyes számot, ez nem
sűrűn történik meg az emberrel, ha Ryan Murphy az ellenfele. Hatalmas önbizalmat ad ez a
világbajnokság előtt” – nyilatkozta Grevers.

A hölgyeknél a világ pillanatnyilag legjobb teljesítményt nyújtó úszónője, Katie Ledecky volt
az amerikai bajnokság legnagyobb sztárja, nem is okozott csalódást. Mindhárom számában,
vagyis a 200 méteres (1:54.84), a 400 méteres (3:58.44) és a 800 méteres (8:11.50)
gyorsúszásban is a világ idei legjobbjával, magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt.
Ennek ellenére Ledecky úgy nyilatkozott, hogy ebben a szezonban nem igazán tűzött ki
maga elé különösebb célokat, már ami az időeredményeket illeti, egyszerűen csak a lehető
legjobb úszást akarta magából kihozni minden alkalommal, miközben élvezni is szeretné azt,
amit csinál. Szerinte a hosszú évek alatt befektetett edzésmunkának köszönheti mostani
nagyszerű eredményeit. A világcsúcstartó gyorsúszó 1500 méteren is indulni fog
Budapesten, az idei szezonban már elért idejének köszönhetően, így itt most nem mérte
össze erejét honfitársaival, akik közül Leah Smith-nek sikerült a leggyorsabban megtennie a
leghosszabb távot. Ez a 16:01.02-es idő az idei második legjobb, természetesen Ledecky az
egyetlen, aki tavasszal (15:35.65) még ennél is jobb időt produkált. Smith egyébként 200-on,
400-on és 800-on egyaránt második lett nagy riválisa mögött – s így indulhat Budapesten –,
mint ahogyan 400 vegyesen is rajthoz állhat a vb-n, ezt a számot 4:33.86-tal nyerte.
A női mellúszó számokból valamennyit Lilly King nyerte, remek időkkel. Az 50 méteren
produkált 29.66 a világ leggyorsabbja volt idén, s egyben új amerikai rekord is. „Mindig
nagy öröm új amerikai csúcsot úszni, de azért én abban bízom, hogy a világbajnokságon egy
picit még ennél is jobban megy majd és a világrekordot is megtámadhatom. Sprintben nincs
idő gondolkodásra, úsztam, ahogy csak bírtam” – nyilatkozta King, aki 100-on és 200-on
egyaránt a világ második legjobbjával nyert. Katie Meili mindkét rövidebb számon második
lett, s megváltotta jegyét Budapestre, aminek King is nagyon örült, hiszen így egy
ismerőssel oszthatja majd meg magányát közvetlenül a futamok indítása előtt.
Férfiak: Nathan Adrian (50 gyors, 100 gyors) Zach Apple (4x100 gyors váltó), Michael
Chadwick (4x100 gyors váltó), Pace Clark (200 pillangó), Jack Conger (200 pillangó),
Kevin Cordes (50 mell, 100 mell, 200 mell), Abraham DeVine (200 vegyes), Caeleb Dressel
(50 gyors, 100 gyors, 4x200 gyors váltó) Conor Dwyer (4x200 gyors váltó), Nic Fink (200
mell), Robert Finke (1500 gyors), Matt Grevers ( 50 hát, 100 hát) Zane Grothe (400 gyors,
800 gyors, 4x200 gyors váltó, Townley Haas (200 gyors, 4x100 gyors váltó), Chase Kalisz
(200 vegyes, 400 vegyes), Jay Litherland (400 vegyes), Cody Miller (50 mell, 100 mell), Ryan
Murphy (100 hát, 200 hát), Jacob Pebley (200 hát), Tim Phillips (100 pillangó), Blake Pieroni
(200 gyors, 4x100 gyors váltó), Justin Ress (50 hát) Clark Smith (400 gyors, 800gyors, 4x200
gyors váltó), True Sweetser (1500 gyors)
Nők: Kathleen Baker (50 hát, 100 hát, 200 hát), Elizabeth Beisel (400 vegyes), Mallory
Comerford (100 gyors, 4x200 gyors váltó), Madisyn Cox (200 vegyes), Hali Flickinger (200
fly), Bethany Galat (200 mell), Sarah Gibson (100 pillangó), Lilly King (50 mell, 100 mell,
200 mell) Katie Ledecky (200 gyors, 400 gyors, 800 gyors, 1500 gyors, 4x100 gyors váltó),
Dakota Luther (200 pillangó), Simone Manuel (50 gyors, 100 gyors, 4x200 gyors váltó),
Melanie Margalis (4x200 gyors váltó), Katie Meili (50 mell, 100 mell), Lia Neal (4x100 gyors
váltó), Leah Smith (200 gyors, 400 gyors, 800 gyors, 1500 gyors, 400 vegyes) Regan Smith
(200 hát), Olivia Smoliga (100 hát, 4x100 gyors váltó), Hannah Stevens (50 hát), Kelsi
Worrell (50 pillangó, 100 pillangó, 4x100 gyors váltó), Abbey Weitzeil (50 gyors).

