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Meaghan Benfeito megtréfálná a
kínaiakat a Duna Arénában
2017.04.07. 09:07 CET
A kínaiak által uralt műugrósportban nehéz igazán kiugró eredményt elérni, de Meaghan
Benfeito már több mint fél tucat érmet gyűjtött össze pályafutása során az olimpiákon és a
FINA Világbajnokságokon, a többségét állandó partnerével, egyben jó barátjával, Roseline
Filionnal. A 28 éves kanadai sportoló eltökélt célja, hogy végigcsinálja a következő olimpiai
ciklust, és ebben fontos mérföldkő lehet a nyári, magyarországi FINA Vb.
Eredetileg úszónak készült, később azonban valósággal beleszerelmesedett a műugrásba
Meaghan Benfeito. A kanadai lány azok után döntött a váltás mellett, hogy testközelből látta
edzeni az észak-amerikaiak két kiválóságát, Emilie Heymanst és Alexandre Despatie-t.
2005-ben lett a kanadai válogatott tagja, és azóta versenyez szinkrontoronyugrásban
Roseline Filionnal, akivel még abban az évben, 16 évesen nagy meglepetésre bronzérmet
szereztek a szülővárosában, Montrealban rendezett FINA Világbajnokságon.
Onnantól kezdve elválaszthatatlanok lettek egymástól, és az elmúlt 12 évben sorozatban
szállították a fényesebbnél fényesebb érmeket a különböző világversenyeken. A 2006-os
melbourne-i Nemzetközösségi Játékokon szintén a harmadik helyen zártak, majd a
következő nagy dobásuk az volt, hogy kijutottak a 2008-as pekingi olimpiára – a
kvalifikációban a kanadaiak legendájának számító Heymanst és Marie-Eve Marleau-t
megelőzve.
A kínai városban még nem jött össze az éremszerzés, négy évvel később, a londoni játékokon
azonban igen, ott ugyancsak bronzérmes lett a Benfeito-Filion páros. Érdekesség, hogy a
világbajnokságokat illetően 2005 után nyolc évnek kellett eltelnie az újabb dobogós
szerepléshez, 2013-ban Barcelonában már a második helyet kaparintották meg. Ugyanezt
megismételték két évvel később, Kazanyban is, ahol Benfeito vegyes
szinkrontoronyugrásban is ezüstérmes lett, méghozzá Vincent Riendeau oldalán.
A 2016-os riói olimpián Benfeitoék „megvédték” londoni bronzérmüket, a habot a tortán
pedig az jelentette, hogy a portugál származású klasszis 10 méteren egyéniben is
felállhatott a dobogó harmadik fokára.
Meaghan Benfeito aranyérmet egyelőre csak a 2014-es Nemzetközösségi Játékokon és a
2015-ös Pánamerikai Játékokon szerzett pályafutása során, de még nem mondott le arról,

hogy ez egy vb-n vagy egy olimpián is megadatik neki. Egyik nyilatkozatában kiemelte, hogy
a 2020-es tokiói ötkarikás játékokig mindenképpen kitartana, és az odáig vezető úton
nagyon fontos állomás lehet az idei FINA Világbajnokság.
„A győzelem nem minden, de a vereség elég unalmas…” – mondta még tavaly a lapresse.ca
riporterének, és ebben a mondatban benne van a vágy az előrelépésre.
Benfeito és Filion kettőse megbonthatatlannak tűnik, ezzel kapcsolatban utóbbi már pár
évvel ezelőtt is életre szóló barátságról beszélt. „Egész életünkben ismertük egymást,
nagyon jó a kapcsolatunk, olyanok vagyunk, mint két testvér. Szavak nélkül is megértjük a
másikat”. (CTV Sports, 2012. július 31.)
A 17. FINA Vb-n Meaghan Benfeitóval jó eséllyel találkozhat a közönség a női
szinkrontoronyugrás (július 16.) és a női toronyugrás (július 19.) döntőjében a Duna
Arénában.
MEAGHAN BENFEITO
Született: Montreal (Kanada), 1989. március 2.
Legnagyobb sikerei:
Olimpiai bronzérmes (2012 London: 10 m szinkron; 2016 Rio: 10 m egyéni és 10 m szinkron)
Világbajnoki ezüstérmes (2013 Barcelona: 10 m szinkron; 2015 Kazany: 10 m szinkron és 10
m vegyes szinkron)
Világbajnoki bronzérmes (2005 Montreal: 10 m szinkron)
Nemzetközösségi Játékok-győztes (2014 Glasgow, 10 m egyéni és 10 m szinkron)
Pánamerikai Játékok-győztes (2015 Toronto, 10 m szinkron)

