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KING Lilly (USA), 29.40, új világrekorddal nyerte a női 50m mellúszást:
"
EFIMOVA Yuliya (RUS), 29.57, második lett női 50m mellen:
"Három érmet szereztem az egyéni versenyekben, minden színűből egyet, úgyhogy nagyon
elégedett vagyok. A váltó eredménye miatt pedig még boldogabb vagyok. Nagyon szeretek
váltóban úszni, ez a kedvenc számom, olyan sok energiát kapok a többiektől, hogy mindig a
tőlem telhető legjobb teljesítményt tudom nyújtani. Oroszországra nézve ez egy rendkívül jó
eredmény. Úgy érzem, hogy most már nagyon közel vagyunk az amerikaiakhoz és
hamarosan le fogjuk tudni győzni őket. Nagyon régóta úszunk együtt ebben az
összeállításban, mindenféle helyezésünk volt már, de most tudtunk először érmet nyerni,
ráadásul rögtön egy ezüstöt. Nagyon jó eredmény ez nekünk. Az egyéniben remek időt
úsztam, de azt hiszem képes vagyok még ennél jobbra is, ráadásul ez a célom. A
világbajnokság alatt, folyamatosan javítottam az eredményeimet, a selejtezők után egyre
jobb időket úsztam, azt hiszem ez nagyon biztató, a jövőbeli fejlődésem tekintetében."
MEILI Katie (USA), 29.99, bronzérmes lett női 50m mellen:
"Egyéni csúcsot úsztam, végre bekerültem 30 másodperc alá, nagyon örülök az időmnek és
a helyezésemnek is. Egy ezüst után egy bronz is összejött a vb-n, ezzel előzetesen is
elégedett lettem volna. Csodálatosan éreztem magam, azt hiszem, Budapest lett a kedvenc
városom!"
KALISZ Chase (USA), 4:05.90, világbajnok lett férfi 400m vegyesben új világbajnoki
rekorddal:
"Jól érzem magam. Három éve, hogy ezen az úton vagyok. Minden egy hatalmas lépés évről
évre számomra. Azt gondolom, sikerült jól haladnom és egy nagy lépést tennem előre, de
rengetg dolgon kell még dolgoznom. Természetesen ez nem egy olyan verseny volt, ahol
technikailag minden tökéletesen ment. Jól úsztam, de azt gondolom sokat kell még
fejlődnöm. Ezután pihenni fogok kicsit. Jó periódusban vagyok épp és sokkal koncetráltabb
és motiváltabb vagyok, mint valaha."

VERRASZTO David (HUN), 4:08.38, ezüstérmes lett férfi 400m vegyesen:
"Kilencven százalékosan úsztam, de boldog vagyok, hiszen életem második legjobb idejét
értem el egy vb-döntőben egy nagyon nehéz év után. Szerettem volna világbajnok lenni, de
Kalisz jobb volt nálam. Az volt a taktikám, hogy a végén lehajrázom, de már 300 méternél
éreztem, hogy ez sok nekem, úgyhogy onnantól arra figyeltem, hogy meglegyen az ezüst. 29
éves vagyok, ha most csak mondjuk hatodik lettem volna, elmegyek egy kávézóba dolgozni,
de úgy látszik, nem csak a fiataloké a jövő, úgyhogy valószínűleg még folytatom, hisz még
sosem nyertem vb-t, van még motivációm."
SETO Daiya (JPN). 4:09.14, harmadikként ért célba férfi 400m vegyesen:
"Nagyon jó formában voltam ezen a világbajnokságon. Ennek ellenére, sajnos a várt
eredményeket nem sikerült hoznom. Az egész vb-ét illetően az volt a benyomásom, hogy a
mezőny egyre jobban erősödik és ezért nekem is keményebben kell edzenem, hogy
tarthassam a lépést velük. Ezúttal nem sikerült aranyat nyernem, nem tudtam triplázni
világbajnokként. Le kell vonnom mindebből a tanulságot és legközelebb jobban oda figyelni.
Ez a legjobb módja annak, hogy feldolgozzam ezt a bronzérmet. A taktikát illetően
igyekeztem már az elején erős tempót diktálni, hogy a mellúszásnál kicsit megnyugodhassak
és a végén a gyorsúszásnál legyen egy jó viadal. Sajnos ez nem jött be, az elején nem
sikerült elszakadnom a mezőnytől és a futam második fele sem úgy alakult, ahogy szerettem
volna. Mindazonáltal megnyugodtam, hogy az érem biztosítva van, reméltem, hogy majd a
gyorssal végül nyerni tudok, és változtattam a taktikámon. Végülis ezzel a bronzzal is
elégedett vagyok."
SJOSTROM Sarah (SWE), 23.69, világbajnok lett női 50m gyorson:
"Jól sikerült ez a világbajnokság, előzetesen is elégedett lettem volna három aranyéremmel,
örülök, hogy a zárónapon ez is összejött, de a női 100 gyors miatt van bennem egy kis
hiányérzet. Ugyanakkor arra nagyon büszke vagyok, hogy két világcsúcsot is tudtam úszni
Budapesten!"
KROMOWIDJOJO Ranomi (NED), 23.85, második lett női 50m gyorson::
"Egyszerűen hihetetlen volt ez a verseny! A célkitűzésem egy érem volt, bármilyen is legyen
az. 50 méteren nagyon sok múlik a rajton, és nekem nem a legjobban sikerült, de mindent
összevetve nagyon boldog vagyok az ezüsttel!"
MANUEL Simone (USA), 23.97, bronzérmet szerzett női 50m gyorson új amerikai
rekordidővel:
"
LACOURT Camille (FRA), 24.35, világbajnok lett férfi 50m háton:
"Nagyon elégedett vagyok a győzelemmel, de leginkább azzal, hogy így fejezhettembe a
karrieremet. Ez volt minden vágyam, dobogóra lépni életem utolsó versenyén, hogy annak a
legmagasabb fokára sikerült, az egyszerűen csodálatos. Sok mindent nem tudok mondani,

érthető módon nagyon sok bennem az érzelem, hiszen ez volt az utolsó versenyem. De
igazából semmit sem csináltam ma másképpen, mint egyébként, egy normális versenynap
volt. Most viszont csak ahhoz van kedvem, hogy a szeretteimmel és a barátaimmal legyek,
és kiélvezzem ezt az utolsó csodálatos pillanatot."
KOGA Junya (JPN), 24.51, ezüstérmes lett férfi 50m háton:
"Nem volt igazán gyors futam, úgyhogy akár nyerhettem is volna, hisz tudok ennél jobb időt
is. Nekem a rajtom erős, ezért hamar el akartam szakadni a mezőnytől és tartva az előnyt
elsőként megérinteni a falat, de az elődöntőhöz képest kicsit besavasodtam, és ezért nem
sikerült a legjobbat kihoznom magamból."
GREVERS Matt (USA), 24.56, bronzérmes lett férfi 50m háton:
"
HOSSZU Katinka (HUN), 4:29.33, világbajnok lett női 400m vegyesen új
világbajnoki rekordidővel:
"Nem volt egyszerű belülről, lehet hogy kívülről úgy nézett ki. Számítottam azért erre, hogy
utolsó nap nehéz lesz négy vegyest leúszni, ugye az elmúlt években mindig az utolsó szám
volt. Az utolsó 100 méteren halottam a szurkolást és akkor már csak próbáltam befejezni, de
az utolsó 25 méter nagyon lassan telt. Szerintem nem sikerülhetett volna jobban ez a vb.
Arra számítottam, hogy nagyszerű lesz hazai közönség előtt úszni, de hogy ennyire, azt nem.
Egész héten próbáltam kihasználni ezt az élmény. "
BELMONTE Mireia (ESP), 4:32.17, második lett női 400m vegyesen:
"Nagyon elégedett vagyok ezzel az ezüstéremmel, nagyon jó, hogy így sikerült zárnom a
világbajnokságot, három éremmel, köztük egy arannyal kihoztam magamból a maximumot.
Hosszú Katinka a kezdettől fogva nagyon gyors volt, lehetett rá számítani, hogy most sem
lehet legyőzni, hiszen az egész vb-n kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott."
PICKREM Sydney (CAN), 4:32.88, bronzérmet szerzett női 400m vegyesen:
"Nagyon nehéz verseny volt, elfáradtam. A többieket egyáltalán nem is láttam magam körül,
csak saját magammal voltam elfoglalva. Nagyon elégedett vagyok az eredményemmel ez egy
hosszú hét volt, mindent kiadtam magamból, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Időre van
szükségem, hogy feldolgozzam ami történt velem itt a világbajnokságon. A taktikám igazából
az volt, hogy a végén nagyon megnyomjam, amennyire csak tudom. Szerencsére sikerült"
PALTRINIERI Gregorio (ITA), 14:35.85, világbajnkot lett férfi 1500m gyorson:
"Egyáltalán nem foglalkoztam az idővel, egyszerűen csak nyerni akartam. A nyolcszáz után
csalódott voltam, az rosszul sikerült, mindenképpen javítani szerettem volna itt az
ezerötszázon. Nagyon nehéz volt úgy úszni, hogy folyamatosan a nyakamban volt az ukrán
fiú, de próbáltam tiszta fejjel menni, okosan megoldani a versenyt. Nem taktikáztam, csak
úsztam. Most láttam milyen jó időt úsztam, azt hiszem még fogok tudni ezen is javítani."

ROMANCHUK Mykhailo (UKR), 14:37.14, másodikként ért célba férfi 1500m
gyorson:
"Mindent megtettem, hogy legyőzzem az olimpiai bajnokot, de hát mégiscsak ő a világ
legjobbja...Legközelebb már talán sikerül. Életem legjobbját úsztam, a riói kudarcom után
nagyon sokat készültem erre a vb-re, megérte."
HORTON Mack (AUS), 14:47.70, bronzérmet szerzett férfi 1500m gyorson:
"Átlagos időt úsztam. Keményebben szerettem volna úszni. Kicsit stresszes voltam és
küzdöttem a gyorsaságommal. Nem lesz pihenőnapom, folytatni fogom a gyakorlást. Talán
Európában fogok versenyezni, nehéz ezt most megmondani."
A férfi 4x100m vegyesváltó:
Bohus Richárd:"Óriási országos csúcsot úsztunk, ebben az eredményben aztán nem lehet
kivetnivaló. Azért az mégis érezhető volt, hogy már a nyolcadik napnál járunk, a magam
részéről a végét már tényleg alig bírtam."
Gyurta Dániel: "Szerintem egyikünk sem örül, hogy vége ennek a vb-nek, ilyen fantasztikus
közönség előtt tényleg öröm minden perc. Nagyon boldog vagyok, hogy azért egy döntőt
úszhattam ezen a világbajnokságon, óriási élmény volt, még ha számomra ez nem is volt túl
sikeres vb."
Kozma Dominik: "Van még ebben a váltóban még mindig, hiába úsztunk országos csúcsot.
Milák Kristóf rajtját még azért lehet javítani...Nem véletlenül maradtunk kinn még úgy 5
percig ünnepelni, szerettük volna, ha minden porcikánkba beleivódik ez a hangulat.
Reméljük még lemondja majd valaki a rendezést a következő években és akkor megint
beugorhat Budapest..."
A győztes női 4x100m vegyesváltó:
Simone Manuel: "Nagyszerű volt, vége van, hosszú nyolc nap volt. Nagyon örülök, hogy a
részese lehettem."
Lilly King: "Nagyon jól érzem magam. Az éremátadás után beszélgettünk, hogy
mindannyiunknak van már sok világrekordja, de ez a váltó rekord volt az, amire nagyon
vártunk, Rio óta. Remélem meg tudjuk ismételni a következő alkalommal. Keményen
gyakorlunk majd és évről évre jobbak leszünk."
DRESSLER Caleb (USA), a férfi 4x100m vegyesváltó tagja:
"Nagyon örülök, hogy vége van. Nagyon fáradt vagyok, de ez egy jó szezon, jó év volt és az
elmúlt hét napot nézve nagyon jó érzés is volt. Sokkal több volt, mint amibe belementünk.
Szuper érzés hét aranyérmet kapni. Úgy gondolom, egy-két számban jó esélyeim voltak és a
váltó volt az igazi nyeremény Amerika számára, szóval nagyszerű élmény volt az egész
részesének lenni. 2015 volt a legjobb évünk az úszásban, szóval 2017-ben, Rio után,
csapatként dolgoztunk, mindenkit beleértve, és 18 aranyat, 10 ezüstöt és 10 bronzot

szereztünk, ami önmagáért beszél. A hangulat elképesztő volt. Ilyet nem éreztem soha.
Különösen a magyar úszóknak lehetett nagyon jó. Irigylésre méltó az a tisztelet és energia,
ami a lelátókról érkezett, elképesztő. Nagyon tetszett."

