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Ők lehetnek a Dagály magyar hősei a
2017-es FINA Világbajnokságon
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Már csak 245-et kell aludnunk, és az új Dagály Uszodában megkezdődnek az egyik
leginkább várt sportág, az úszás küzdelmei a hazai rendezésű FINA Világbajnokságon. Július
23-30-ig összesen 42 számban avatnak győztest, és joggal bízhatunk abban, hogy a magyar
himnusz is jó néhány alkalommal felcsendül majd. Az elmúlt időszak nagy világversenyeinek
magyar szereplései alapján megpróbálunk előre utazni az időben, és megnézzük, az egyes
versenynapokon kik lehetnek azok az úszók, akiket reményeink szerint ünnepelhetnek a
szurkolók.
Már csak 245-et kell aludnunk, és az új Dagály Uszodában megkezdődnek az egyik
leginkább várt sportág, az úszás küzdelmei a hazai rendezésű FINA Világbajnokságon. Július
23-30-ig összesen 42 számban avatnak győztest, és joggal bízhatunk abban, hogy a magyar
himnusz is jó néhány alkalommal felcsendül majd. Az elmúlt időszak nagy világversenyeinek
magyar szereplései alapján megpróbálunk előre utazni az időben, és megnézzük, az egyes
versenynapokon kik lehetnek azok az úszók, akiket reményeink szerint ünnepelhetnek a
szurkolók.
Július 23-án, vasárnap négy döntőt rendeznek, melyek közül a leginkább vélhetően a női
400 gyors eseményeire figyelünk, hiszen Kapás Boglárka az idei londoni Európabajnokságon ezen a távon is aranyérmes lett. Könnyen lehet, hogy a még csak 15 éves
Késely Ajna is meglepetést okoz, aki a nyári, hódmezővásárhelyi junior Eb-n, illetve tavaly,
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon sem talált legyőzőre ebben a számban. Férfi 400
gyorson Bernek Péter lehet a mi emberünk, aki rövid pályán vb- és Eb-arannyal is
rendelkezik, a londoni nagymedencés Eb-n pedig harmadik lett.
(DÖNTŐK: Férfi 400 gyors, női 400 gyors, női 4x100-as gyorsváltó, férfi 4x100-as
gyorsváltó)

Július 24-én, hétfőn a királynő, Hosszú Katinka megkezdheti nagy menetelését, hiszen
egyik fő számában, 200 vegyesen ő az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő is egyben,
ráadásul tavaly, a kazanyi vb-n világcsúcsot úszott. Verrasztó Evelyn is számos éremmel
rendelkezik ezen a távon hosszú és rövid pályán is, így ő is beleszólhat az érmes helyezések

sorsába. Az elmúlt években pillangó-specialistává avanzsált Cseh László 50 méteren jó
eséllyel pályázhat éremre legutóbbi vb-bronza és Eb-ezüstje után. Bár egyiküknek sem ez a
fő száma, azért férfi 100 mellen Gyurta Dánielre, női 100 pillangón pedig Szilágyi Liliánára
is érdemes lesz odafigyelni, kérdés persze, hogy előbbi a csalódást keltő riói szereplés és az
edzőváltás, utóbbi pedig az Egyesült Államokba költözés után milyen formában érkezik a vbre.
(DÖNTŐK: Férfi 100 mell, női 100 pillangó, férfi 50 pillangó, női 200 vegyes)

Július 25-én, kedden ismét találkozhatunk Hosszú Katinkával: a bajai klasszis a 100 hát
fináléjában lehet érdekelt, ahol az idei kontinensviadalon még „csak” ezüstérmes lett, utána
viszont az olimpián mindenkit maga mögé utasított! Kapás Boglárka a londoni Eb-arany és a
kazanyi vb-bronz tudatában szintén kellő önbizalommal várhatja az 1500 méteres
gyorsúszást.
(DÖNTŐK: Férfi 200 gyors, női 100 hát, női 1500 gyors, férfi 100 hát, női 100 mell)

Ki ne emlékezne a riói olimpia 200 méteres pillangóúszásának döntőjére? Mi, magyarok
vegyes érzelmekkel figyeltük a versenyt, hiszen Kenderesi Tamás fantasztikus hajrával a
harmadik helyen ért célba (előtte az előfutamban és az elődöntőben is legyőzte a később
azért az aranyat bezsebelő Michael Phelpset), a Brazíliába vb- és Eb-címvédőként érkező
Cseh László viszont hetedikként zárt. Július 26-án, szerdán mindkét magyar főszereplő
lehet, és ki tudja, még az is lehet, hogy Phelpsszel is találkozhatunk, akinél sosem lehet
tudni, mikor jön el a végleges búcsú pillanata. A londoni Eb-n a 4x-100-as mix vegyes
váltónk kellemes meglepetésre bronzérmes lett (akkor Balog Gábor, Financsek Gábor,
Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsa, illetve Földházi Dávid kapott szerepet benne), akár
Budapesten is ott lehetünk a végelszámolásnál.
(DÖNTŐK: Férfi 200 pillangó, női 200 gyors, férfi 50 mell, férfi 800 gyors, 4x100-as
mix vegyes váltó)

Július 27-én, csütörtökön kerül sor a férfi 200 vegyes fináléjára. Ebben a számban a
korábbi években Cseh László rengeteg érmet gyűjtött olimpiákon, világ- és Európabajnokságokon egyaránt, de tavaly óta egyértelműen a pillangóra koncentrál. Női 200
pillangón Szilágyi Liliána a dobogó második fokára állhatott a londoni Eb-n, két éve a
nankingi ifjúsági olimpián aranyérmes volt, a kérdés vele kapcsolatban változatlan: milyen
hatással lesz a formájára és a hangulatára a környezetváltozás. A női 4x200-as gyorsváltó is
érdekes lehet a számunkra, hiszen az Európa-bajnokságon csapatunk (Jakabos Zsuzsanna,
Verrasztó Evelyn, Kapás Boglárka, Hosszú Katinka, illetve Késely Ajna részvételével) az élen
zárt.
(DÖNTŐK: Férfi 200 vegyes, férfi 100 gyors, női 200 pillangó, női 50 hát, női 4x200-

as gyorsváltó)

Július 28-án, pénteken a mellúszásra fókuszálnak majd a magyar drukkerek, a 200
méteres távon ugyanis ezen a napon rendezik a döntőket. A férfiaknál az olimpiai,
háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok Gyurta Dániel a kazanyi vb-n bronzérmet
szerzett, a riói olimpia viszont balul sikerült a számára: címvédőként a legjobb 16 közé sem
jutott be. A képességeit ismerve ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy Budapesten újra
a csúcsra tör.
(DÖNTŐK: Női 100 gyors, férfi 200 hát, női 200 mell, férfi 200 mell, férfi 4x200-as
gyorsváltó)

Július 29-én, szombaton akár három is lehet a magyar igazság: Hosszú Katinka ugyan
Rióban drámai hajrá után – minimális különbséggel elmaradva Maya DiRado mögött –
második lett 200 háton, de így is a szám egyik favoritja lehet a 2017-es vb-n. Ugyanez
vonatkozik férfi 100 pillangón Cseh Lászlóra, aki a londoni Eb-n arany-, a kazanyi vb-n és a
riói olimpián pedig ezüstérmesként ért célba, illetve női 800 gyorson Rió bronz-, illetve a
londoni Eb aranyérmesére, Kapás Boglárkára.
(DÖNTŐK: Női 50 pillangó, férfi 50 gyors, női 200 hát, férfi 100 pillangó, női 800
gyors, 4x100-as mix gyorsváltó)

A világbajnokság zárónapján, július 30-án, vasárnap nyolc fináléval búcsúzik a Dagály a
közönségtől, újabb magyar éremesélyekkel. Női 400 vegyesen Hosszú Katinka felteheti a
koronát addigi – remélhetőleg – kiváló szereplésére, annál is inkább, mert ezt a
versenyszámot a kazanyi vb-n, a londoni Eb-n és a riói olimpián is magabiztosan nyerte meg.
Mellette Jakabos Zsuzsanna is a dobogóért harcolhat. A férfi 400 vegyes Verrasztó Dávid fő
száma, ő az Európa-bajnoki címvédő, Kazanyban pedig második lett, így itt is számíthatunk
magyar sikerre, főleg ha Dávid jó napot fog ki. Férfi 50 háton az Eb-ezüstérmes Bohus
Richárd szerezhet kellemes pillanatokat a hazai szurkolóknak, de elképzelhető, hogy a 2012ben Eb-bronzérmet szerző Gyurta Gergellyel (férfi 1500 gyors), a nankingi ifjúsági olimpián
harmadik Sztankovics Annával (női 50 mell) és a 2016-os kontinensversenyen (Balog
Gáborral, Financsek Gáborral, Cseh Lászlóval és Bohus Richárddal) a harmadik helyen záró
férfi 4x100-as vegyes váltónkkal is számolhatunk.
(DÖNTŐK: Férfi 50 hát, női 50 mell, férfi 400 vegyes, női 50 gyors, férfi 1500 gyors,
női 400 vegyes, férfi 4x100-as vegyes váltó, női 4x100-as vegyes váltó)
Fontos persze leszögezni, hogy jövő július még nagyon messze van, nem tudhatjuk, ki,
milyen számokban indul és milyen formában lesz, és az is benne van a pakliban, hogy valaki
olyan látványos fejlődésen megy keresztül a következő 8-9 hónapban, hogy valósággal
berobban az élmezőnybe. A magyar úszósport továbbra is bővelkedik tehetségekben, így

abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy a Dagályban sok-sok hazai sikernek
örülhetünk 2017 nyarán.

