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Körkép: rekordidők, afgán debütálás
Budapesten, Kínára hangoló mexikóiak
2017.07.12. 17:17 CET
Nemzetközi körkép a világbajnokság nyitánya előtt pár nappal.
Úszás: Detti, Paltrinieri, Pellegrini triumvirátusában bíznak az olaszok
Véglegessé vált a Budapestre érkező olasz úszóválogatott névsora. A korábban már kijelölt
csapatba négy új ember, Matteo Milli, Margherita Panziera, Giorgia Biondani és Erika
Ferraioli került be a Rómában megrendezett, hagyományos Sette Colli kupán nyújtott
teljesítményüknek köszönhetően.
Az olasz keret további tagjai: Ilaria Bianchi, Giacomo Carini, Martina Carraro, Arianna
Castiglioni, Piero Codia, Gabriele Detti, Silvia Di Pietro, Luca Dotto, Filippo Magnini, Nicolò
Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Alice Mizzau, Gregorio Paltrinieri, Federica
Pellegrini, Stefania Pirozzi, Luca Pizzini, Simona Quadarella, Matteo Restivo, Fabio Scozzoli,
Federico Turrini, Ivano Vendrame.
A csapat összetétele nem sokban különbözik a korábbi években megszokottól, a legnagyobb
hangsúlyt ezúttal is az úgymond „szentháromságként” kezelt Gabriele Detti, Gregorio
Paltrinieri, Federica Pellegrini trió szereplése kapja.
Az 1500 méteres gyorsúszás olimpiai bajnoka, Gregorio Paltrinieri a riói ötkarikás játékok
után ugyan több időt szentelt civil elfoglaltságainak, január óta azonban újból gőzerővel
készült. Éppen ezért Olaszországban kevesen hiszik, hogy bárki legyőzhetné kedvencüket a
leghosszabb medencés számban. Az idén úszott 14:37.08-as legjobb idejét kifejezetten
ígéretesnek tartják a szakvezetők. Nem úgy a riói bronzérmes Detti 14:48.21-ét, amivel nem
is sikerült magát kvalifikálnia a világbajnokságra ezen a távon, Paltrinieri tehát csak magára
számíthat majd Budapesten. A rövidebb gyorsúszó számokban persze csillogott Gabriele
Detti. 400 méteren a világ idei második (3:43.36), 800 méteren pedig a világ legjobb
(7:41.64) idejét úszta.
A nagy hármasból Federica Pellegrini vág neki nehezebb helyzetből a világbajnokságnak,
hiszen idei legjobbja (1:55.94) meg sem közelíti a tavalyit (1:54.55), ezért edzőjével Matteo
Giuntával merész lépésre szánták el magukat, és tovább maradtak a magaslati
edzőtáborban. Döntésük helyességére már csak a világbajnokságon kaphatunk választ. Az

olasz úszósport felszálló csillagaként Nicolo Martinenghit emlegetik, ő az 50 és 100 méteres
mellúszásban jeleskedhet. Az élete első nagy felnőtt nemzetközi versenyére készülő úszótól
persze senki sem várja, hogy megverje a címvédő és világcsúcstartó brit Adam Peatyt, de
egy tisztes döntőbeli szereplés mindenképpen benne van a pakliban.
Műugrás: a kínaiak ellen készül Pacheco
A mexikói műugró-válogatott legtapasztaltabb versenyzője, Rommel Pacheco az
aranyéremért jön Budapestre. A 11 versenyzőből álló delegáció legidősebb tagja az
esélyekről nyilatkozva kihangsúlyozta, hogy 3 méteren a kínaiakból készült leginkább, ők az
első számú vetélytársak. Pacheco rangidőshöz méltón sokat foglalkozik a nemzeti
együttesben helyt kapott fiatalokkal, akik szerinte hamarosan jobbak lesznek nála is.
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„A mexikói ugrók ifjú generációja nagyon jó alapokat kapott, s mivel sokan vannak, meg kell
küzdeniük a csapatba kerülésért. Ezért mondom azt, hogy nagyon gyorsan meg fognak
haladni minket az eredményekben. Ha tudok, segítek nekik, a tapasztalataimat örömmel
osztom meg velük, miközben engem is nap mint nap jobb teljesítményre ösztönöznek. Jó
hangulatú, egységes csapattal vágunk neki a világbajnokságnak. Fiatalok és idősebbek,
tizenöttől harmincegy éves korig, vegyesen alkotják a gárdánkat, igazi család vagyunk”
–nyilatkozta Rommel Pacheco a Marca Claro rádiócsatornának.
Úszás: 16 fős lett a holland úszócsapat
Véglegessé vált, hogy a következő holland úszók képviselik hazájukat Budapesten, az egyéni
számokban: Femke Heemskerk, Kim Busch, Kira Toussaint, Maaike de Waard, Marjolein
Delno, Maud van der Meer, Ranomi Kromowidjojo, Robin Neumann, Tamara van Vliet, Arno
Kamminga, Ben Schwiertert, Ferry Weertman, Jesse Puts, Kyle Stolk, Maarten Brzokowski
és Mathys Goosen.
A váltószámokban Esmee Vermeulen és Stan Pijnenburg egészítik majd ki a csapatot.
Vízilabda: Sánchez sérülés miatt kimaradt a spanyol csapatból
A spanyol vízilabda-szövetség nyilvánosságra hozta a világbajnokságon résztvevő női és
férfiválogatott végleges összetételét. A tervek szerint a hölgyek 13 fős csapata július 14-én,
a férfiaké pedig 15-én érkezik Budapestre.
A női csapatot az utolsó pillanatban érte érzékeny veszteség. A kapus María Elen Sánchez
az utolsó felkészülési tornán, Olaszország ellen hatalmas ütést kapott a jobb szemére.
Kezdetben nem tűnt veszélyesnek a sérülés, ám visszatérve Barcelonába a játékost
alaposabb vizsgálatoknak vetették alá. A szemészek ekkor kénytelenek voltak egy gyors
lézeres beavatkozást végrehajtani rajta, megelőzendő egy súlyosabb szakadást. A CN
Sabadell kapusa emiatt viszont legalább két hétig nem mehet vízbe, így a világbajnokságra
sem utazhat. A csapat második számú kapusa a 17 éves Sandra Domene lesz Budapesten.
Úszás: vb-premier, úszók Afganisztánból
Történelmi esemény helyszíne lesz az afgán sport számára a budapesti világbajnokság. Az
Afgán Nemzeti Úszószövetség, Mohammad Ebrahim Rajabi és Hamid Rahimi személyében, a
világbajnokságok történetében először indít versenyzőket az úszószámokban. A sportolók
megtiszteltetésnek érzik a lehetőséget és komolyan bíznak abban, hogy a sport fontos
szerepet játszhat a béke megteremtésében országukban.
A szövetség főtitkára, Sayed Sajad Aghazad kiemelte, minden afgán álma volt részt venni
egy úszó világbajnokságon. Szövetségük számára nagy lehetőség egy ilyen nagyszerű és
magas színvonalú világeseményen indulni, versenyzőik számára pedig kiváló alkalom
aktívan bekapcsolódni a világ úszósportjába. Afganisztán kész arra, hogy a jövőben
valamennyi nagy megmérettetésre delegálja legjobb sportolóit.
Az Afgán Nemzeti Úszószövetség hosszú távú céljai között a 2020-as tokiói olimpián való
részvétel prioritásként szerepel, terveik szerint három úszót (két férfi és egy nő) küldenének

a következő ötkarikás játékokra.
Úszás: rekordidőkkel hajráznak a legjobb úszók
A 100 méteres férfi pillangóúszás riói bajnoka, Joseph Schooling a világ idei második legjobb
idejét (50.96) úszta Austinban, a hétvégén. Ebben az évben csak az amerikai Caeleb
Dresselnek sikerült ezen a távon ennél gyorsabban, 50.87 alatt célba érnie. A 22 éves
szingapúri sportoló ezzel jelezte is ellenfeleinek, Budapesten is az aranyért száll harcba. A
harmadik legjobb idővel (51.29) a dél-afrikai Chad Le Clos rendelkezik.
Míg Schooling remek ideje senkit sem lepett meg, a finn Ari-Pekka Liukkonen hétvégi új
egyéni rekordja (21.58) az 50 méteres férfi gyorsúszásban meglehetősen váratlan volt. A
2014-ben még Európa-bajnoki bronzérmes gyorsúszó az utóbbi két esztendőben igen gyenge
formában szerepelt, vasárnapi teljesítménye azonban a szám idei 5. legjobb idejének számít.
A Tamperében mutatott formája alapján úgy tűnik, ismét számolni kell Liukkonennel a
sprinterek között.

