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Úszás, 4. nap, nyilatkozatok-délelőtt
2017.07.26. 09:35 CET

JOÓ Sára (HUN), 28.91,a 33. helyen végzett, egyénics csúcsot úszva női 50m
hátúszásban:
"Nagyon boldog vagyok, hogy délelőtt képes voltam egyéni csúcsot úszni, ez volt a legfőbb
célom. Erre az évre sikerült összeszednem magam, ez meg is látszott most a
teljesítményemen. Úsztam már korábban hazai közönség előtt az Európa-bajnokságokon
kétszer is, de azért ez egészen más hangulatú esemény, fantasztikus volt a családom, a
barátaim előtt versenyezni egy világbajnokságon."
BOHUS Richárd (HUN), 48.87, 18. helyen zárta a férfi 100m gyorsúszást:
"Jó lett volna ez, csak azzal a vb harmadik hellyel nem számoltunk, talán kiúsztuk magunkat.
Nagyon elfáradtam, hiszen beleadtam mindent, ez most sajnos ennyire volt elég"
KOZMA Dominik (HUN), 48.89, a 21. helyen végzett férfi 100m gyorson:
"Nem volt ez annyira rossz úszás, de gyengébb idő lett, mint amire számítottam. Egyszerűen
még nem tudtam átállni a 200-as ritmusról a 100-asra, nem tudtam felgyorsulni
kellőképpen. De legalább most lesz másfél nap szünetem, megpróbálom kipihenni magam és
lesz mit helyrehoznom..."
SZILÁGYI Liliána (HUN), 2:07.73, az ötödik helyen jutott a női 200m pillangó
döntőjébe:
"Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült az úszás, mert a 100 méter után egy új technikát
álmodtam meg, és azt próbáltam ki, láthatóan sikeresen. Az időeredménynel is teljesen meg
vagyok elégedve, ez egy jó idő, főleg reggel. Élveztem a futamot, izgalmas középdöntőt
várok. "
SÓS Dániel (HUN), 2:01.54, 22. helyen végzett férfi 200m vegyesben:
“Délelőtt még nem úsztam ennél jobban, úgyhogy akár elégedett is lehetnék, de mégsem
vagyok az, mert ez az idő mégsem tükrözi eléggé az elvégzett edzésmunkát, ezért vagyok
csalódott. Érettségi mellett is 110 százalékot tudtam dolgozni, ez most nem jött ki.
Szerettem volna menni egy kört, de nem jött össze. Talán a gyorsúszáson múlt leginkább,

mert a junior mezőnyben nagyon tartottak az ellenfelek a hajrámtól, de most hiányzott a
frissesség, nem tudtam újítani.”
WORRELL Kelsi (USA), 3:40.28, új világrekordot állítottak fel a mix 4x100m vegyes
váltóval:
"Nem mondom, hogy világrekordot vártunk, de nagyon reméltük, hogy az lesz. Nagyon
örülök, hogy össze tudtuk hozni és nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel,
természetesen. Csodálatos érzés így befejezni a délelőttöt az amerikai csapat számára."
COMERFORD Mallory (USA), 3:40.28, új világrekordot állítottak fel a mix 4x100m
vegyes váltóval:
"Számomra nagyon izgalmas, hogy egy váltóban úszhattam ezekkel a srácokkal. Nagyon jól
éreztem magam és természetesen mindig nagyszerű érzés az amerikai csapatot képviselni"
GYURTA Dániel (HUN), diszkvalifikálva lett a mix 4x100m vegyes csapat:
"Nagyon sajnálom, hogy kizártak bennünket, pedig nagyon örültünk, hogy sikerült döntőt
érő időt úszni. Most tőletek hallom először, hogy mi váltottunk rosszul Gáborral és ezért
nem lehetünk ott a döntőben. Tegnap nagyon sokat gyakoroltuk a váltást, nagyon jól
sikerült, ezek szerint most mégsem."

