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Kim Kuk Hjang bizonyítaná, hogy a
kazanyi arany nem kifutott eredmény volt
2017.06.07. 09:53 CET
Két évvel ezelőtt, a kazanyi FINA Világbajnokságon valósággal sokkolta a közvéleményt egy
mindössze 16 esztendős észak-koreai lány, aki az ismeretlenség homályából előlépve, a kínai
favoritokat megfricskázva megnyerte a női toronyugrást. Kim Kuk Hjang számára aztán a
riói olimpia nem úgy sikerült, ahogy eltervezte, de a magyarországi vb-n megmutatná, hogy
nem a véletlen műve volt a 2015-ös produkció.
A címvédő Sze Ja-csie ? Netán Zsen Csien? Esetleg valaki a nem kínaiak közül, mondjuk
Melissa Wu vagy Pandelela Rinong? A szakemberek és a szurkolók nagyjából ezeket a
neveket említhették, amikor a 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokság női toronyugró számát
megelőzően latolgatták az esélyeket, erre mi történt: egy alig 16 éves észak-koreai lány, Kim
Kuk Hjung hatalmas szenzációt keltve elhalászta az aranyérmet a favoritok elől!
Mint általában az észak-koreai sportolókról, Kimről sem lehetett sok mindent tudni (ez azóta
sem sokat változott). Meglehetősen későn, 12 éves korában kezdett el műugrással
foglalkozni, ami annak fényében különösen meglepő, hogy a kínai versenyzőknél nem ritka
az sem, ha négy-öt évesen már javában ismerkednek a sportággal.
Kim mindenesetre parádés munkát végezhetett az ezt követő években, melyekről utólag sem
áll rendelkezésre érdemi információ, első nemzetközi erőpróbája a kazanyi vb volt. Ott
igazából senki nem számolt komolyan vele, a döntő utolsó körében azonban káprázatos
ugrást produkált, ezzel megelőzte az addig előtte álló és a tét nagysága miatt hibázó kínai
riválisokat, és az első helyen végzett!
„A döntő minden pillanatát nagyon élveztem. Napi öt órát edzettem az elmúlt években, egyegy foglalkozáson úgy 40 ugrást szoktam megcsinálni. A fő célom az volt, hogy kvalifikáljam
magam a riói olimpiára, és hogy kihozzam magamból a legjobbamat, mindezt úgy, hogy
ráadásul példaképem, Csen Zso-lin ellen versenyezhettem” – mondta a diadalt követően Kim
a FINA hivatalos honlapjának.
Nos, a kvalifikáció így nem is lehetett kérdéses, és a sikeren felbuzdulva az észak-koreai
lány nem is titkolta, hogy Rióban újabb aranyérmet nyerne. Szokás szerint „eldugták” őt a
vetélytársak elől az ötkarikás játékokig, ahol a torony egyéni mellett
szinkrontoronyugrásban, Kim Mi Rae oldalán is elindult. Utóbbi szám nem is sikerült rosszul

a számukra, éppen csak hogy lecsúsztak a dobogóról (4. hely), egyéniben viszont nem hogy
nem volt esélye az aranyra, de még a döntőtől is nagyon messze volt, a 28 fős mezőnyben
25. lett.
Mielőtt azonban bárki végleg leírná Kimet, mondván, a kazanyi elsőség csak kicsúszott
eredmény volt, érdemes egy pillantást vetnie a FINA Műugró Világsorozat idei versenyeire:
torony egyéniben Kuangcsuban bronzérmet szerzett, míg szinkronban Mi Rae párjaként
ezüstöt, amit megfejelt egy újabb bronzzal a pekingi viadalon.
Ezek után csúcsfavoritnak ugyan nem tekinthetjük a 2017-es FINA Világbajnokságon, de
biztos, hogy számolni kell majd vele. A Duna Arénában a szinkrontoronyugrás döntőjét július
16-án, vasárnap, a 10 m egyéni fináléját július 19-én, szerdán rendezik – mindkét számban jó
eséllyel láthatjuk a még mindig csak 18 éves Kim Kuk Hjangot.
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