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A műugrás favoritjai - Germán Sánchez:
Jó szeme volt az úszómesternek!
2017.02.01. 12:03 CET
A nagy elődök, Joaquín Capilla és Álvaro Gaxiola nyomában halad a mexikóiak műugró
büszkesége, Germán Sánchez. A 24 éves, Pánamerikai Játékok-győztes, egyben olimpiai és
világbajnoki ezüstérmes klasszis eredetileg szülővárosában, Guadalajarában bizonyíthatott
volna a 2017-es FINA Világbajnokságon, a mexikói város visszalépése után azonban
Budapest lehet az a helyszín, ahol álmai valóra válhatnak.
Kína, Oroszország, Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Olaszország. Néhány azok
közül az országok közül, melyek műugrásban nagyhatalomnak számítanak. Egy
átlagszurkoló számára talán Mexikó neve nem az elsők között ugrana be ezzel kapcsolatban,
pedig bizony a közép-amerikai államban komoly hagyományai vannak a sportágnak.
Joaquín Capilla például minden idők egyik legnagyobb klasszisának számított, három
olimpián is a dobogóra állhatott, az utolsón, 1956-ban annak a legfelső fokára! (Máig ő
számít minden idők legsikeresebb mexikói olimpikonjának.) Említhetnénk akár az 1968-as
ötkarikás játékok ezüstérmesét, Álvaro Gaxiolát is, de hát ne révedjünk annyira a múltba,
hiszen itt van a jelen, és benne Germán Sánchez, a mexikóiak nagy büszkesége!
Sánchez meglehetősen érdekes körülmények között ismerkedett meg a műugrással,
ráadásul úgy, hogy nem is tudott róla: édesapja rendszeresen levitte a helyi uszodába,
amikor kicsi volt, és ahogy egy igazi apukának illik, rendszeresen bedobálta csemetéjét a
vízbe. A kis Germán stílusosan csobbanhatott, mert az úszómester felfigyelt rá, és közölte a
kedves papával, hogy gyermekéből jó műugró lehet. Hogy mennyire igaza volt, azt a
következő évek fényesen bizonyították: idősebb Germán Sánchez szomorúan, de belátta,
hogy fiából nem lesz profi labdarúgó (vele ellentétben, aki többek között a Chivasban és az
Atlantéban is futballozott annak idején), a világ egyik legjobb műugrója viszont annál
inkább.
Sánchez már nagyon fiatalon, 16 évesen olimpikonnak vallhatta magát, a 2008-as pekingi
játékokon komoly tapasztalatokra tett szert. Egy évvel később túl volt élete első felnőtt FINA
Világbajnokságán is, Rómában az azóta is stabil partnerének számító Iván Garcíával az
oldalán az előkelőnek számító nyolcadik helyen zárt szinkrontoronyugrásban.
2010-ben már több rangos világversenyen, így az Ifjúsági Olimpián is érmes volt. 2011-ben

szülő-, egyben lakóvárosában, Guadalajarában aranyérmes lett a Pánamerikai Játékokon, rá
egy évre, a londoni olimpián pedig Garcíával másodikak lettek. Az egyre inkább
összecsiszolódó páros a FINA Műugró Világsorozatban is megkaparintotta a második helyet.
Ez utóbbi szériában a következő években is stabilan hozták a dobogós helyezéseket, sőt a
2013-as Universiadéról is érmekkel a nyakukban távozhattak.
A 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokságon ezüstérmesként végeztek, a 2016-os riói olimpián
pedig Sánchez megmutatta, hogy toronyugrásban egyéniben is képes a kiemelkedő
eredményre: a kínai Csen Aj-szen mögött a második helyet szerezte meg.
A mexikói műugró sikereinek értékét növeli, hogy ún. hipermobilitás szindrómában szenved,
ami rendszeres ízületi problémákat okoz nála.
„Nincs más választásom, együtt kell élnem ezzel, és vigyáznom kell magamra, nemcsak a
vállamra, hanem az egész testemre” – mondta betegségéről az Informador című lapnak
Sánchez.
A szimpatikus versenyzőt a budapesti FINA Vb-n minden bizonnyal láthatjuk majd július 17én, a férfi szinkrontoronyugrás, illetve 22-én, a férfi toronyugrás döntőjében is.
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