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KALISZ Chase (USA), 1:55.56, világbajnok lett férfi 200m mellen:
"Nagyon örülök, hogy Phelps és Lochte nyomdokaiba léphetek. Miattuk lettem az a
versenyző, aki ma vagyok. A tavalyi év nem volt a legjobb, de most itt vagyok és nyertem.
Képviselni Amerikát és a dobogó tetején állni minden, amit kívánhatok. Ez az első egyéni
aranyérmem. Soha nem hallottam a himnuszunkat még a dobogón. Szóval, amikor meglátom
majd, hogy elkezd felemelkedni a zászló és meghallom, hogy megszólal a himnusz, egy olyan
pillanat lesz, amit soha nem felejtek el."
HAGINO Kosuke (JPN), 1:56.01, ezüstérmet szerzett férfi 200m mellen:
"A tegnapi elődöntőben remek időeredményt értem el, így egyértelműen aranyérmet vártam
magamtól. A döntő mezőnye és irama azonban nagyon erős volt, az utolsó métereken már
nem tudtam kihozni magamból azt, amit szerettem volna. A közönség fanatizmusa feldobott,
plusz energiát kaptam a szurkolóktól, de ezzel együtt rendkívül csalódott vagyok az
ezüstérem miatt."
WANG Shun (CHN), 1:56.28, a dobogó legalsó fokára állhat férfi 200m mellen:
"Nagyon elégedett vagyok a bronz éremmel. A hónap elejéig Amerikában voltam egy
edzőtáborban és utána hazamentem Pekingbe, szóval még mindig szenvedek a jetlag-től."
DRESSEL Caeleb (USA), 47.17, világbajnok lett férfi 100m gyorson:
"Nagyon izgatott vagyok, de ami még fontosabb, hogy amerikai az első és a második is. Ez
az, amit mindig látni szeretnék a kivetítőn. Nagyon örülök az időmnek."
ADRIAN Nathan (USA), 47.87, ezüstérmes lett férfi 100m gyorson:
"Örülök az ezüstnek! Nagyszerű részese lenni ennek az egésznek. Teljesen elégedett vagyok
az időmmel és az egész évvel. Ez az időm nagyon közel van a tavalyihoz, szóval ez nagyon
jó! Azt hiszem soha nem leszek egy ilyen arénában, mint ez. A hangulat és a hazai szurkolók
elképesztőek!"
METELLA Mehdy (FRA), 47.89, harmadikként ért célba férfi 100m gyorson:

"Az utolsó 50 méteren nagyon elfáradtam és elkövettem egy-két hibát. Ezért nem volt
tökéletes a megérkezésem és ezért győzött le Dressel. Nem volt kudarc számomra. Ha
előbbre akarsz jutni, először át kell esned egy-két kudarc élményen."
MEDEIROS Etiene (BRA), 27.14, világbajnok lett női 50m háton:
"Nagyon boldog vagyok. Két évvel ezelőtt második voltam, de most világbajnok lettem, ez
nagyon fontos az életemben. Szeretném megköszönni az edzőmnek. Ez az év más volt
számomra. Most már nyugodt vagyok. A tegnap estém nagyon nehéz volt, mert a döntőn
gondolkodtam. A szurkolók elképesztőek. A magyarok nekem is szurkoltak. Imádom ezt a
várost és az itteni időjárást."
FU Yuanhui (CHN), 27.15, ezüstérmes lett női 50m háton:
"Nagyon szoros befutó volt, de sprintszámban ez teljességgel megszokott. Az
eredményemmel nem vagyok maradéktalanul elégedett, de természetesen örülök az
ezüstéremnek. Sajnos az egyéni legjobbamtól elmaradtam, így van bennem némi
hiányérzet."
HERASIMENIA Aliaksandra (BLR), 27.23, harmadikként ért célbe női 50m háton:
"Bár a szívem mélyén valamivel fényesebb éremre vágytam, történt, ami történt, és
összességében így is boldog lehetek. Sok évvel ezelőtt már sikerült szereznem egy
világbajnoki ezüstöt, ennyi idő után viszont a bronzzal is elégedett vagyok. A legjobb
eredményeimet mindig szélső pályákon értem el, így kimondottan örültem, hogy most is ide
kerültem. Itt mindig kevesebb a stressz és a feszültség, ráadásul kicsit kívül is esik az
esélyesek látószögén, szeretem kihasználni az előnyeit. Már időtlen idők óta versenyzek, így
a rutinosak táborát erősítem, de számomra nem az a lényeges, hogy hány éves vagyok,
hanem hogy mennyinek érzem magam. Jó erőben vagyok, van még bennem tartalék, tudok
még fejlődni is. Harmadszor versenyzek Budapesten, így komfortosan mozgok errefelé,
bíztam is a jó szereplésben, ráadásul ezúttal végre a lenyűgöző várost is meg tudtam nézni."
BELMONTE Mireia (ESP), 2:05.26, világbajnok lett női 200m pillangón:
"Ez a legnagyszerűbb pillanat az életemben. Ez az aranyérem volt az, ami hiányzott még a
karrierem során szerzett érmek sorából. Rio a legjobb pillanat az életemben, de ez a
mostani rendkívül fontos momentum. A kulcs a döntő megnyeréséhez az első 100 méter
volt."
HENTKE Franziska (GER), 2:05.39, ezüstérmet szerzett női 200m pillangón:
"Nem tudom mit kellene mondanom, mit is mondhatnék ebben a pillanatban. Annyira
örülük, hogy hosszú idő után jó formában voltam egy világ eseményen. Amikor láttam, hogy
kik lesznek a döntőben, biztos voltam benne, hogy csak Mireia Belmonte, Hosszú Katinka és
én kaphatunk érmet. Még mindig nem tudom elhinni, hogy ezüstöt kaptam!"
HOSSZÚ Katinka (HUN), 2:06.02, bronzérmes lett női 200m pillangón:

"Nagyon elégedett vagyok a bronz éremmel. Ez egy nagyon jó versenyzés volt. Biztató volt
az idő. Elképesztő érzés ilyen közönség előtt döntőt úszni. Hallatszik a szurkolás belülről,
sőt még a vízből is."
SZILÁGYI Liliána (HUN), 2:07.58, hetedikként zárt női 200m pillangón:
"Igyekeztem az eltervezett taktika szerint menni, amíg tudtam, haladtam az esélyesekkel,
kiadtam magamból, amit tudtam. Érdekes volt az 1-es pálya, soha ilyen rangos eseményen
nem tempóztam a szélen. Nagyon örülök, hogy magyar közönség előtt úszhattam
világbajnoki döntőt, maga a futam ugyan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de a
szerzett tapasztalatot mindenképpen szeretném hasznosítani, minden egyes versennyel több
leszek. Sokkal több volt, sokkal több van bennem, viszont azt érzem, hogy végre elindultam
egy jó úton, akik mellettem vannak, azok tisztában is vannak ezzel."
BERNEK Péter (HUN),1:55.79. döntőbe jutott a 7. legjobb idővel férfi 200m háton:
"Boldog vagyok, hogy megvan a döntő, annak pedig külön örülök, hogy nem kellett végül
szétúsznom Iriével. Végre megvan az az idő is, amit öt éve kergetek, igaz picit jobbat
szerettem volna, úgy érzem, maradt még bennem. Reggel nagyon erős futamot mentem, az
valamennyit kivett azért belőlem. Ezzel együtt igazi "have fun" úszás volt a mostani.
Borzalmasan erős a mezőny, az esélyesek 1:53-at tudnak, ha be tudnék jönni 1:55 alá, a
helyezésszám sem érdekelne. Remélem holnap délután kétszer is úszom majd, ami az
jelentené, hogy a váltónk is finalista. Nehéz év van mögöttem, főleg a sérülés hátráltatta a
felkészülésemet, s bár még nem mondanám magam százszázalékosnak, az edzőimnek és az
orvosaimnak rengeteg munkája van abban, hogy egyáltalán itt lehetek, amiért óriási hálával
tartozom nekik."
TELEGDY Ádám (HUN), 1:56.69, kilencedikként zárta a férfi 200m hát számát:
"Fél másodperccel maradtam le a döntőről, ez azért sok. Nem is számítottam arra, hogy 9.nek bejöhetek. Inkább most pozitívan csalódtam. Máshogy építettem fel ezt az úszást, mint
délelőtt. Gyengébben kezdtem egy kicsit, a második fele jobb volt és az utolsó 50-en tudtam
egy nagyot hajrázni, sajnos nem annyit, hogy elég legyen a döntőre, de az egyéni csúcsra
igen. A közönségre nincsenek szavak, ez valami fantasztikus."
LEDECKY Katie (USA), 7:43.39, a női 4x200m gyors győztes csapatának tagja:
"Ez egy hatalmas győzelem volt a számunkra és nagyon boldogok vagyunk ma! Nem vagyok
már frusztrált a tegnappal kapcsolatban. A verseny sokáig nagyon szoros volt, de bíztam a
csapattársaimban, hogy együtt meg tudjuk csinálni."
WILSON Madison (AUS), 7:48.51, a női 4x200m gyors bronzérmes csapatának
tagja:
"Azt gondolom elég jók voltunk. Nem jelentett volna semmit ez a lányok nélkül. Az, hogy itt
lehettünk, volt a legélvezetesebb része az egész világbajnokságnak. Egy különleges pillanat
volt, amikor Annie hazajöt, az oroszok előtt, én csak sikítottam és lehetett hallani a
dobogóról. Hihetetlen volt."

A női 4x200m gyorsúszás döntőjében 6. helyen zárt magyar csapat tagjainak
nyilatkozatai:
JAKABOS Zsuzsanna (HUN):" Örülünk, hogy négy másodpercet tudtunk faragni a délelőtti
időből, bár tény, hogy közben kiegészültünk Katinkával, ami egyáltalán nem elhanyagolható
tény. Óriási élmény volt döntőt úszni a hazai közönség előtt, a pontszerző hellyel úgy
gondolom, elégedettek lehetünk. A váltásokon még sokat kell csiszolni, de igyekszünk ebben
is fejlődni."
KÉSELY Ajna (HUN): "Jó volt látni a medencéből, ahogy buzdítanak minket és szurkolnak,
fantasztikus érzéssel tölt el minket ez a szeretet. Holnap 800-on megpróbálok ismét
döntőzni, hogy újfent átélhessem ezt az élményt."

Hosszú Katinka:(HUN): "Bőven van még potenciál ebben a váltóban, a lányoknak még
szokniuk kell kicsit a döntős légkört, a váltásokon is van még mit finomítani, ha ezekben
tudunk javulni, Tokióra akár érem is lehet a dologból."

