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A múlt héten Rio de Janeiróban rendezték meg a hagyományos Maria Lenk Úszókupát,
amely egyben selejtezőnek is számított a budapesti világbajnokságra. A legnagyobb
meglepetést a brazil úszósport kiemelkedő veteránja, Nicholas Santos okozta, 50 méter
pillangón úszott 22.61-es idejével. Nemhogy idén nem volt még senki ilyen gyors ezen a
számon, de az időeredmények tekintetében ez minden idők második legjobb teljesítménye a
világon ezen a távon. A brazil szövetség nem sokkal később kihirdette a világbajnoki
úszókeretet.
A Sao Paolóban született, 37 éves sprinter fő száma az 50 méteres pillangóúszás, de a
rövidebb gyorsúszó számokban (50 és 100 méter) is képes jó eredményekre. Olyannyira,
hogy pályafutása első világbajnokságára, 2001-ben még 50 méter gyorson kvalifikálta
magát, s bár egy évvel később 50 méter pillangón 23.82-vel megdöntötte a dél-amerikai
rövid pályás csúcsot, évekig maradt még a másik úszásnemnél és 2004-ben 50 gyorson
(21.32) döntötte meg a dél-amerikai rekordot, igencsak megközelítve Frédérick Bousquet
akkor érvényes 21.10-es világrekordját. Ugyanebben az évben, a rövid pályás
világbajnokságon, Indianapolisban nyerte meg pályafutása első egyéni érmét, harmadikként
érve célba 50 méter gyorson. A brazil 4x100-as gyorsváltóval ezüstérmes lett.
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Ezt követően éveken át a világ legjobbjai között úszott ugyan, de az igazi nagy
eredményekre 2009 őszéig kellett várnia. Ekkor 22.87-tel megdöntötte az amerikai csúcsot
50 méter pillangón, majd két hónappal később, egy rövid pályás versenyen 20.90-et úszott
50 méter gyorson, ezzel ő lett az első dél-amerikai úszó, aki ezt a távolságot 21
másodpercnél gyorsabban teljesítette. Még ugyanebben a hónapban, 2009 novemberében a
FINA Világkupa-sorozat szingapúri állomásán az egész világot maga mögé utasította, mind
gyorson, mind pillangón az ő nyakába akasztották 50 méteren az aranyérmet. Eközben
többször is javított a rövid pályás dél-amerikai legjobb időn, pillangón először 22.17-et, majd
22.16-ot, gyorson pedig 20.74-et úszva.
Következő kiemelkedő eredményét 2012-ben, immár 32 évesen könyvelhette el, amikor az
isztambuli rövid pályás világbajnokságon 22.22-vel lett aranyérmes 50 méter pillangón.
Ebben a számban egy évvel később, a FINA Világkupa-sorozat pekingi állomásán újból javít
saját rövid pályás dél-amerikai csúcsán, amely onnantól kezdve 22.13 volt. 2014-ben,
Dohában, a rövid pályás világbajnokságon kedvenc számában az akkor csúcsformában úszó
olimpiai és világbajnok Chad le Clos ellenében próbálta megvédeni bajnoki címét. Hiába
úszott 22.08-cal ismét rekordidőt, dél-afrikai ellenfele még nála is jobbnak bizonyult, 21.95tel.
Élete legfontosabb érmét azonban alighanem 2015-ben, immáron 35 évesen, a kazanyi
világbajnokságon szerezte meg. Kedvenc számában, az 50 méteres pillangóúszásban
második helyen végzett és ezzel a világbajnokságok történetének legidősebb érmese lett.
Az egyéni számokban elért nagyszerű eredményei mellett persze Nicholas Santos a sikeres

brazil váltóknak is rendre tagja volt, a 4x50 méteres vegyes váltóval például világrekorddal
szereztek világbajnoki címet 2014-ben, Dohában, rövid pályán.
A budapesti világbajnokság előtt Santos mostani nagyszerű eredménye több mint biztató.
Különösen annak fényében, hogy Rafa Munoz 2009 áprilisában – még a szuperdresszek
idejében – úszott világrekordját az utóbbi időben senki sem közelítette meg ennyire.
„Az én igazi motivációm az, hogy megdöntsem korábbi rekordjaimat. Ez tart még ma is a
medencében. Amikor még csak 22.80-at úsztam, nagyon messze voltam a világcsúcstól, de
most nagyon közel kerültem hozzá. Néhány finomítás még hátravan, aztán meglátjuk.
Nagyon sokat köszönhetek új edzőmnek, Felipe Dominguesnek” – nyilatkozta kiváló
időeredményével kapcsolatban.
Az 50 méteres férfi pillangóúszás öt legjobb időeredménye (50 méteres
medencében):
1. Rafael Munoz, 22.43 (2009)
2. Nicholas Santos 22.61 (2017)
3. Milorad Cavic, 22.67 (2009)
4. Andriy Govorov,22.69 (2016)
5. Matt Target, 22.73 (2009)
(Roland Schoeman 22.57-es időeredményével szerepel ugyan a FINA összesítésekben, de
idejét nem hivatalos eseményen érte el, ezért csak személyes legjobbként tartják számon.)
A brazil szövetség május 11-én aztán kijelölte a budapesti világbajnokságra utazó
úszókeretet.
Férfiak:
Felipe Lima – 100 mell
Gabriel Santos – 100 gyors
João Gomes Junior – 100 mell
Thiago Simon – 200 mell
Leonardo de Deus – 200 pillangó
Marcelo Chierighini – 100 gyors
Henrique Martins – 100 pillangó
Guilherme Guido – 100 hát
Brandonn Almeida – 400 vegyes
Bruno Fratus – 50 gyors
Guilherme Costa – 1500 gyors
Etiene Medeiros – 50 gyors
Cesar Cielo – 50 gyors
Nicholas Santos – 50 pillangó
Nők:
Manuella Lyrio – 200 gyors

Joanna Maranhão – 400 vegyes

