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Lin Jüe, aki kemény munkával valósította
meg az álmait
2017.05.19. 13:25 CET
A kínai műugrókkal kapcsolatban hozzászokhattunk az elmúlt évtizedekben, hogy
kifogyhatatlanok világklasszisokból, mind a nőknél, mind a férfiaknál. Nyugodtan a sztárok
közé sorolhatjuk azt a Lin Jüét is, aki három világbajnoki és két olimpiai bajnoki címmel a
tarsolyában érkezik majd Budapestre, hogy a 2017-es FINA Vb-n tovább gyarapítsa érmei
számát.
Jüe Lin véres kezű tábornokként vonult be a történelemkönyvekbe, és élete dicstelen véget
ért i.sz. 257-ben: egy titkos levél elfogadása arra sarkallta Zhuge Dant, az egyik rivális
hadvezért, hogy megölje a generálist, aki egész Kínát uralni szerette volna azokban a
kaotikus időkben.
Nos, a majdnem teljesen névrokon Lin Jüe több mint 1700 évvel később békésebb vizekre
evezett – szó szerint -, hiszen nem a hadszíntéren, hanem a műugró medencében szeretett
volna hódítani, jelentjük, egyelőre teljes sikerrel.
Lin – sok társához hasonlóan – tornászként kezdte öt évesen, három év elteltével azonban
egy edző tanácsára váltott, és műugróként folytatta. Nem csoda, mivel Kuangtung
tartomány, ahol élt, a sportág igazi fellegvárának számít.
Tizenöt évesen valósággal berobbant a világ élvonalába, miután a 2006-os csangsui FINA
Világkupán szinkrontoronyugrásban arany-, toronyugrásban pedig ezüstérmet szerzett, míg
a dohai Ázsiai Játékokon mindkét számban az élen végzett.
A 2007-es FINA Világbajnokságra így fiatal kora ellenére már favoritként érkezett, és nem is
okozott csalódást: Melbourne-ben Huo Liang partnereként nem talált legyőzőre
szinkronban, míg egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott.
Úgy tűnt, senki és semmi nem állíthatja meg Lint, aki 2008-ban Huóval előbb a pekingi
Világkupán, majd az olimpián is mindenkit maga mögé utasított, és nem volt ez másként a
2009-es római világbajnokságon sem.
Csakhogy egy sportoló életéhez hozzátartoznak a sérülések is, és a következő években
Linnek alaposan kijutott ezekből. 2009 és 2012 között egyik probléma jött a másik után, ami
az eredményeire is kihatott, amikor pedig úgy tűnt, végre minden adott ahhoz, hogy ismét

régi fényében csillogjon, közvetlenül a 2013-as FINA Vb előtt elvágta a lábát, melyet 11
öltéssel kellett összevarrni…
Sokan ilyen balszerencsés előzmények után bedobnák a törülközőt, voltak, akik le is írták
Lint, mondván soha nem lesz képes újra a legjobbak közé kerülni, ő azonban nem adta fel,
és a 2014-es sanghaji Világkupán szerzett két aranyérmével jelezte: visszatért! A Vk-n a
szintén világklasszis Cao Jüan volt a páros partnere, egy évre rá, a 2015-ös kazanyi
világbajnokságon pedig a lassan ugyancsak élő legendának számító Csen Aj-szen, és vele is
remekül tudott együttműködni, hiszen ott is ők zsebelték be az aranyat.
Miután Lin és Csen a 2016-os riói olimpián is végigverte a világot, nem kérdés, hogy
szinkrontoronyugrásban ők számítanak a nagy favoritnak a budapesti világbajnokságon.
„Dolgozz keményen, és valósítsd meg az álmaidat!” Így szól Lin Jüe mottója, ami nem
hangzik túl bonyolultan, de ismerve a 25 éves sportoló pályafutását biztosak lehetünk
benne, hogy valóban ez vezérelte az elmúlt bő évtizedben.
LIN JÜE
Született: Csaozsu (Kína), 1991. július 24.
Legnagyobb sikerei:
Kétszeres olimpiai bajnok (2008 Peking és 2016 Rio de Janeiro, szinkrontoronyugrás)
Háromszoros világbajnok (2007 Melbourne, 2009 Róma és 2015 Kazany,
szinkrontoronyugrás); világbajnoki bronzérmes (2007 Melbourne, toronyugrás)
FINA Világkupa: négyszeres aranyérmes (2006 Csangsu, 2008 Peking és 2014 Sanghaj,
szinkrontoronyugrás; 2014 Sanghaj, 3 méter szinkron)
Ázsiai Játékok: kétszeres győztes (2006 Doha, toronyugrás és szinkrontoronyugrás)

