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JAKABOS Zsuzsanna, 4:41.40, 12. helyen végzett női 400m vegyesen:
"Úgy éreztem, mintha semmi erő nem lenne a karomban, eléggé elfáradtam, azért
megterhelő volt az elmúlt hét. Tegnap az utolsó számban voltam érdekelt, ma az elsőben,
így nem volt könnyű jól teljesíteni. A váltónak persze szurkolok, bár eddig még nem volt szó
arról, hogy lesz-e csere délutánra, amennyiben bejutnak a lányok a döntőbe, de ha azt
mondják, hogy ugorjak, akkor ugrok. Az viadal egészét tekintve nem lehetek elégedetlen,
nagyon sok váltóban és két egyéni számban is indultam, talán a tegnapi menet sikerült a
legjobban, ahol az országos csúcson belül (53.60) úsztam, ami akkor is nagy eredmény, ha
repülőrajttal történt. A budapesti vilábajnokság egy életre szóló élmény marad, köszönjük
mindenkinek az egész heti fantasztikus szurkolást."
GYURTA Gergely, 4:19.90, 18. helyen végzett férfi 400m vegyesen:
"Nagyon csalódott vagyok, nem így készültem, de ahogy az időeredményeken is látszik, a
végén valami félrement. Ha sikerül megúsznom a legjobbamat, gond nélkül bekerülök a
fináléba. A világbajnokság kapcsán kettős érzelmek kavarognak bennem, a nyílt vízi 25 kmen elért hatodik hely örömteli, itt viszont mindenképp szerettem volna döntőzni. Úgy
éreztem, hogy kipihentem magam, de a gyorsaságomból sokat vesztettem a 25km után, ez
most ki is jött. Sajnálom, hogy így alakult, de vállalom a következményeket, ezt a versenyt
én rontottam el."
VERRASZTÓ Dávid, 4:11.89, középdömtőbe jutott férfi 400m vegyesen:
"300 méterig nagyon jól ment minden, az utolsó 100-at kicsit lassabbnak éreztem. Az én
futamom kicsit lassabb volt, mint az előző, de ez nem baj, délután mindent megteszek majd,
hogy tapadjak az élmezőnyre és jó eredményt érjek el. Most megyek levezetni, és délutánra
próbálom kipihenni magam."
A női 4x100m vegyesváltó:
Burián Kata: "Ezért a váltóért bármire képes vagyok, ha belehalok is egyéni csúcsot
akartam úszni. Nem is álmodtam ilyen időről, mindenki nagyon kiúszta magát. Öröm volt
ebben a váltóban úszni".

Sztankovics Anna: "Csodálatosak a lányok, kicsit jobbat szerettem volna menni, de a
csapat a lényeg. Előzetesen pont azt beszéltük, hogyha 4:03 környéki időt úszunk, akkor
már nagyon elégedettek leszünk. és méltó módon fejezzük be ezt a fantasztikus
világbajnokságot. Ez sikerült, a döntőbe jutás sajnos még így sem".
Molnár Flóra: "Tegnap este tudtam meg hogy ma úszni fogok, igyekeztem a legjobbat
kihozni magamból, sajnos az utolsó 15 méter olyan volt érzésre, mintha megálltam volna."
Szilágyi Liliána: "Lelkileg és testileg is érezzük a világbajnokság végét. Mindent
beleadtunk, úgy gondoltuk, hogy elég is lesz a döntőbe jutáshoz, de mindenki a legjobb
összetételű váltóját szerepeltette már reggel. Nagyon közel jártunk"
A férfi 4x100m vegyesváltó:
Bohus Richárd: "Ott hülyéskedtünk a váltások előtt, abszolút húztuk egymást, igazi
örömúszás volt, nagyon élveztem. Bennem volt még a tegnapi duplaterhelés, de úgy érzem,
van még egy kis tartalékom, ezért a váltóért bármire képes vagyok."
Gyurta Dániel: "Abszolút bennem volt a feszültség a váltásnál, törkedtem rá, hogy
biztonságos legyen a dolog. Az úszásom most nem volt a leggyorsabb, de bőven van még
benne erő, remélem délutánra ezt ki is tudom hozni magamból."
Milák Kristóf: "Bevallom már kezdek kicsit itt is, ott is fájni, ezúttal egyes levegővételekkel
úsztam végig a távot, de így is 52 másodperc alatt maradtam. Gondoltam, hogy nem lesz
kiemelkedő az idő, de nem baj, így is bent vagyunk, ez számít igazán."
Kozma Dominik: "48 alatti százat jöttem, nem volt rossz, ahogy a srácok mondták, ők
előkészítették a terepet, én pedig "lerántottam" a végén még két embert, így meglett a
negyedik hely a futamban. Szűk a mezőny, nagyjából 1-1,5 másodpercre vagyunk a
dobogótól, a döntőben bármi megtörténhet, Kristóf úszik még egy "Milák-csúcsot", és meg is
lesz az érem."

