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Steven LoBue (USA) a harmadik világbajnok férfi óriás toronyugrásban a kolumbiai
Orlando Duque (2013) és az angol Gary Hunt (2015) után.
Lobue szolgáltatta az első világbajnoki érmét az Egyesült Államoknak ebben a
sportágban.
"Ez egy szürreális pillanat, mikor a száz és száz óra gyakorlás összeáll és kifizetődik. Nem is
lehetnék most boldogabb. Most egy hónap pihenés következik a feleségem és lányom
társaságában. Nagyon jó érzés, hogy a versenyzőkkel egy nagy család vagyunk és ez is sokat
segít abban, hogy jobban tudj az ugrásra koncentrálni, ha barátok veszik körbe az embert.
Maga a rendezvény bámulatos volt és áttörést is jelentett a medencés megoldás miatt. Az
elején sokunknak furcsa volt, de az első edzés után rájüttönk mennyire nagyszerű ez a
verzió."

Michal Navratil (CZE, ezüst) és Alessandro De Rose (ITA, bronz) szintén saját
nemzetük első világbajnoki dobogós helyét szerezték meg. Navratil az első férfi
sportoló Csehországban, aki bármely sportágban, Fina vizes világbajnokságon érmet
szerzett.
Fina vizes világbajnokságon legutóbb érmet szerző cseh hölgy Ilona Hlavackova volt,
aki ezüstérmes volt 2003-ban női 50 méteres hátúszásban.
"Még nem tudom feldolgozni a helyezésem. Kazanban nem sikerült az egyik ugrásom, de
most jól sikerült és megszereztem a 2. helyet. Az hogy részese lehetek ennek a kis
csoportnak, amit mi toronyugrók alkotunk nagyon különleges érzés és nagyon
szerencsésnek érzem magam, hogy része lehetek.
Sokat segítünk egymásnak. A város gyönyörű, úgy gondolom nagyon különleges látványban
volt részünk a torony tetején mikor körbenéztünk."

De Rose Olaszország 15. érmét szerezte meg a 17. FINA Világbajnokságon
Budapesten, ezzel új rekordot felállítva egy eseményen szerzett olasz érmekből (2015ben 14 volt).
A kilenc világbajnoki érem közül, amit óriás toronyugrásban kiosztottak, immár ötöt 30
év feletti ugró kaparintott meg (LoBue és Navratil egyaránt 32 éves).
"Rengeteg minden jár most a fejemben. Nem számítottam a 3. helyre, csak a legjobbamat
probáltam adni és bevállt. Bárki aki 27 méterről ugrik tudja hogy mennyire veszélyes ez a
sport, tehát mindig drukkolunk egymásnak, hogy jól sikerüljenek az ugrások. Nagyon
tetszett a szervezése ennek a versenyszámnak, a torony is rendkívül stabil volt és a
medencés verzió is nagyon tetszett."
Eredmények:
1. Steven LoBue (USA) 397.15
2. Michal Navratil (CZE) 390.90

3. Alessandro De Rose (ITA) 379.65

