http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/417/zsen-csien-a-kinai-csodatini-budapestre-mar-topfavoritkent-erkezik

Zsen Csien: A kínai csodatini Budapestre
már topfavoritként érkezik
2017.04.21. 11:05 CET
Sokszor esett már szó arról, mennyire uralják a kínaiak a műugrósportot, és úgy tűnik, az
ázsiai országban az utánpótlással sincs probléma: a riói olimpián az akkor mindössze 15
éves Zsen Csien szerezte meg az aranyérmet női toronyugrásban, bizonyítva, hogy az egy
évvel korábban, a kazanyi FINA Világbajnokságon szerzett ezüstérme, illetve az azt követő
FINA Világkupa-győzelem nem a véletlen műve volt. A csodatini a budapesti vb-re már
favoritként érkezik.
Akár egy üstökös, úgy tűnt fel a 2010-es évek derekán a műugrás egén egy tizenéves kínai
lány, Zsen Csien, aki magabiztosságával, technikájával alaposan lenyűgözte a közönséget
több rangos nemzetközi versenyen, többek között a 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokságon
is.
A története persze jóval korábban kezdődött. A csengdui leányzó – sok társához hasonlóan –
először tornászni kezdett szülővárosában, és alkata alapján tehetségesnek tartották, miután
azonban hat évesen megismerkedett a műugrással, szülei egyetértésével a váltás mellett
döntött.
2012-ben, 11 évesen már szerepelt a kínai bajnokságon, mi több, alig maradt le a dobogóról,
hiszen a negyedik helyen végzett toronyugrásban. Ennek köszönhetően be is került hazája
válogatottjába.
A fejlődése töretlennek bizonyult, 2014-ben már aranyérmes lett a hazai bajnokságban, sőt a
nemzetközi porondon is letette a névjegyét: a FINA Műugró Grand Prix mexikói állomásán a
torony egyéni és páros első helyét is bezsebelte, és más viadalokon is remekelt. Nem csoda,
hogy Zsu Csi-hong, a kínai nemzeti csapat kapitánya úgy döntött, kiemelt szerepet szán a
szupertehetséges Csiennek a következő években.
2015-ben a kazanyi FINA Vb-re már úgy érkezett Csien, hogy a riválisok számoltak vele, de
azt nem gondolták, hogy két tinédzser között dől el az aranyérem sorsa: a kínai végül a
második helyen zárt a 16 éves észak-koreai Kim Kuk Hjang mögött.
2016 már egyértelműen Csien éve volt, és a még mindig csupán 15 esztendős sportoló
alighanem egy örök életre a szívébe zárta Rio de Janeiro városát: februárban imponáló
versenyzéssel végzett az élen a FINA Világkupán, néhány hónappal később pedig ugyancsak

mindenkit maga mögé utasított az olimpián. A dobogó további két fokára a honfitársnő Sze
Ja-csie és a kanadai Meaghan Benfeito állhatott, de jelentős volt a különbség a győzteshez
képest.
Csien a riói játékok legfiatalabb aranyérmeseként vonult be a történelemkönyvekbe, egyben
ő lett a női toronyugrás negyedik legifjabb nyertese. A hab a tortán az volt, hogy egyedül ő
kapott 90 fölötti pontszámot legalább az egyik ugrására (valójában háromra is) a teljes
műugrómezőnyben.

A kis Csien egyébként nem akármilyen példaképet választott magának: minden idők egyik
legnagyobb műugró klasszisát, Kao Mint, aki összesen két olimpiai és három világbajnoki
címet szerzett a 80-as, 90-es években.
Zsen Csien még nagyon fiatal, a 17. FINA Világbajnokság idején is még csak 16 éves lesz,
így könnyen elképzelhető, hogy Minnél is sikeresebb pályafutást tudhat majd a magénak. A
budapesti vb-n a női toronyugrás selejtezőjét július 18-án, kedden, a döntőt július 19-én,
szerdán rendezik a Duna Arénában.
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