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Műugrás: Kormos Villő komoly vbtervekkel készül
2017.01.25. 15:30 CET
Egyre közelebb kerülünk a 17. FINA Világbajnokság rajtjáig, a rendező ország versenyzői
minden sportágban igyekeznek a lehető legjobb formába lendülni az elkövetkezendő
hónapokban. Van, ahol ez aranyérmet, van, ahol dobogós helyezést vagy pontszerző helyet,
van, ahol tisztes helytállást jelent majd. A műugró Kormos Villő meglepetést szerezne a
Dagály Úszóarénában.
Vele indul a 17. FINA Világbajnokság hivatalos imázsfilmje, midőn a rendező város,
Budapest (és egyben Magyarország) egyik emblematikus építményének, a Lánchídnak a
tetején ugrásra lendül és a mélybe veti magát. A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes
műugró, Kormos Villő számára ilyen előzmény és közreműködés után még nagyobb
motivációt jelent a világbajnoki részvétel.
„Életem egyik legnagyobb élménye, hogy ott állhattam a Lánchíd tetején, igazából olyan
volt, mintha a Duna tetején álltam volna. Nagyon furcsa, de egyben fantasztikus érzés is volt
az egész forgatás” – fogalmazott a 28 éves versenyző, aki természetesen nem ugrott a
Dunába, ellenben a Dagály Úszóarénában elmerül majd a medence vizében.
Pedig nem úgy tűnt, hogy a víz mellett tölti majd ideje nagy részét, hiszen kilencéves koráig
aikido-bajnoknak készült. Aztán végignézett egy műugró-versenyt a televízióban, és döntött,
irány a (világot jelentő) deszka! A sport mellett egy darabig még a néptánc is vonzotta,
később azonban végleg a műugrás mellett tette le voksát, annak ellenére, hogy a sportággal
való első találkozás elég félelmetesre sikeredett az akkor 12 éves lány számára.
„Emlékszem, hogy nagyon féltem, ráadásul tériszonyom is volt… Három méterről is úgy
ugrottam le először, hogy kisétáltam a deszka végére, lenéztem, és kijelentettem: ok, ez
nekem túl magas. Aztán hátranéztem, és úgy tűnt, visszamenni még félelmetesebb lesz, így
nem volt mit tenni, leugrottam” – utalt a kezdetekre a 16 évesen már az athéni olimpián is
részt vevő Kormos Villő.

Az ugrások számát ma már megjósolni sem lehet. Az elmúlt háromévben (összesen
négyszer) az év műugrójának megválasztott Kormos Villő páros toronyugrásban három
Európa-bajnoki bronzéremmel büszkélkedhet, a legutóbbit tavaly májusban a londoni
kontinens-bajnokságon nyerte – mindannyiszor Reisinger Zsófia volt a partnere.
Világbajnokságon 2009-ben indulhatott, de a mai napig felejthetetlen számára a budapesti
Európa-bajnokság. Éppen ezért a nyári világbajnokság újabb lökést adhat pályafutásának is:
„A kilátogató sok néző jelenléte és az a rengeteg buzdítás, amit kapunk, megsokszorozza az
energiánkat, a teljesítményünket. Az pedig, hogy a világ elitje itt lesz Budapesten,
egyenesen fantasztikus.”
Nagyon várja, hogy kipróbálhassa a Dagály Úszóarénát, amit egyébként eddig csak
fényképeken látott:
„Ahogyan hallottam, csodálatos környezetben ugorhatunk majd, remélem, semmi nem zavar
majd bennünket ugrás közben. Tudni kell, hogy egy fedett uszodában nem mindegy, hogy a
fények hogyan jönnek a medencetérbe, mennyire csillan meg a csempe, vagy hogy a fény
mennyire érzékelhető forgás közben. Mi bizonyos ugrásoknál csak a színeket, a
fényfoszlányokat és a plafont látjuk, míg forgás közben fókuszpontokat nézünk.”
Bár a hazai válogatók még tartanak, Kormos Villő reméli, hogy a szokásos két számában
ezúttal is ott lehet a világbajnokságon. (A házigazda nemzet egyébként minden

versenyszámban két sportolót indíthat „alanyi jogon”.)
„Egyik fő számom a 10 méteres toronyugrás, ebben új ugrást is gyakorlok, és ha minden jól
megy, akkor ez egy nagyon erős gyakorlat lehet. Jósolni nem szeretek, de jó lenne döntőbe
kerülni. A nemzetközi mezőnyből az olimpiai után sokan abbahagyják, így nem lehet tudni,
kik jönnek Budapestre. A kínaiak egyeduralma mellett Kanada, Mexikó és az Egyesült
Államok versenyzői szintén az érmesek közé sorolhatók” – mondta a Kazanyban ebben a
számban 30., a riói olimpián 27. helyet szerző magyar élversenyző.
A 3 méteres szinkronugrást kifejezetten szereti, méghozzá Gondos Flórával az oldalán. Ez a
páros igazi kuriózumnak számít idehaza, mert mindketten ugyanannál az edzőnél, Haász
Katalinnál kezdték pályafutásukat, és ma is ő készíti fel őket.
Kormos Villő szerint jól kiegészítik egymást, de most sokat változtatnak majd az ugrásokon:
„A budapesti vizes világbajnokságon teljesen új ugrásokkal készülünk, az eddig ötféléből
mindössze egyet tartunk meg, míg a többi sokkal nehezebb lesz az eddigieknél. Annyit
elárulhatok, hogy ebből három nekifutásból, másik három pedig háttal kiindulásból indul.
Nagyon nagy álom lenne a döntőbe jutás, bár a mezőny egyelőre még ismeretlen. Bárki ellen
is kell megmutatni magunkat, a célunk a döntőbe jutás” – fogalmazott az ebben a számban
2015-ben Universiade-5., Eb-7. helyezett műugró.
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