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Si Ting-mao: A név kötelez!
2017.01.17. 09:39 CET
Talán egy gyerekkori névváltozás eredményezte azt, hogy Si Ting-mao mára minden idők
egyik legsikeresebb műugrója lett. A 25 éves kínai klasszist 3 méteren nagyon nehéz lesz
legyőzni a budapesti FINA Világbajnokságon, hiszen egyéniben és szinkronban is vb-, illetve
olimpiai címvédő.
Nomen est omen, vagyis: a név kötelez, és úgy tűnik, ez a mondás hatványozottan igaz Si
Ting-maóra. Napjaink egyik legjobb női műugróját annak idején Si Ting-ting néven
anyakönyvezték, de kilenc éves volt, amikor édesapja úgy döntött, átkereszteli Ting-maóra.
Az ok prózai volt: a „ting” ugyanis kínaiul stagnálást jelent, a „mao” viszont kemény munkát,
márpedig ha valakiből élsportolót szeretnének faragni, akkor utóbbi elnevezés mégiscsak
előnyösebb…
Sire egyébként még az óvodában figyelt fel egy tornaedző, öt év elteltével azonban váltott,
és végül a Kínában szintén hihetetlen népszerűségnek örvendő műugrás mellett kötött ki.
Nem akárkiket tart a példaképének, a négyszeres olimpiai és tízszeres világbajnok Kuo
Csing-csing és a szintén olimpiai és vb-aranyakkal rendelkező He Zi ugyanis egyaránt
nemzeti hősnek számít az ázsiai országban.
Si első nagy sikerét a 2010-es Ázsiai Játékokon aratta, ahol 1 méteren szinkronban
aranyérmet szerzett. Egy évvel később ő lett az első olyan kínai világbajnok, aki nem a
nemzeti csapat hivatalos edzőprogramja keretében, hanem saját klubjánál készült. Sanghaj
után Barcelonában és Kazanyban is felállhatott a dobogó legfelső fokára a FINA
Világbajnokságon, az orosz városban már nem csak kiváló partnerével, Vu Min-hsziával
szinkronban, hanem egyéniében is ő lett az első 3 méteren.

Si 2016-ban is bombaformában versenyzett, a riói olimpián is tarolt: akárcsak Kazanyban, a
vb-n, az ötkarikás játékokon is bezsebelte a 3 méter egyéni és (Vu párjaként) a szinkron
aranyérmét. Csoda-e, hogy a FINA 2015-ben és 2016-ban is az Év legjobb női műugrójának
választotta? Már csak az a kérdés, hogy 2017 is tökéletes esztendőnek bizonyul-e a
számára…
Aki egyébként személyesen csodálná meg Si Ting-mao ugrásait, július 17-én (női 3 m
szinkron), valamint 19-20-án (női 3 m egyéni) jó eséllyel tetten érheti a Dagály
Úszóarénában.
SI TING-MAO
Született: Csungking (Kína), 1991. augusztus 31.
Legnagyobb sikerei:
Kétszeres olimpiai bajnok (2016 Rio: 3 m szinkron, 3 m egyéni)
Négyszeres világbajnok (2011 Sanghaj: 1 méter egyéni; 2013 Barcelona: 3 m szinkron; 2015
Kazany: 3 m egyéni, 3 m szinkron); világbajnoki bronzérmes (2015 Kazany, 1 méter)
Ázsiai Játékok-győztes (2010 Kanton, 3 m szinkron)
Universiade-győztes (2011 Sencsen, 1 m)

