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Pandelela Rinong: Aranyérem és
Gangnam Style?
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Bár a nagy álom, az aranyérem egyelőre sem olimpián, sem világbajnokságon nem jött még
össze neki, a K-pop zenei műfajért rajongó Pandelela Rinong így is valóságos nemzeti
hősnek számít Malajziában. A 24 éves műugró eddig három bronzéremmel büszkélkedhet a
FINA Vb-ken, és tekintve, hogy a 2020-as olimpián az aranyat tűzte ki célul, biztosak
lehetünk benne, hogy a Duna Arénában is mindent megtesz majd a győzelemért.
Épp csak elkezdte annak idején az általános iskolát Pandelela Rinong, egy úszóedző máris
beválasztotta a csapatába, így a sarawaki lány viszonylag hamar megismerkedett az uszodák
világával. Mivel hamar kiderült, hogy bátrabb az átlagnál, és szemrebbenés nélkül le mert
ugrani a 3 méteres deszkáról, már terelték is tovább a műugrás felé, és rövidesen
egyértelművé vált, hogy a továbbiakban ezzel a sportággal kell foglalkoznia.
Mindössze 14 éves volt, amikor máris komoly nemzetközi sikert ért el: Cheong Jun Hoong
partnereként aranyérmet szerzett szinkrontoronyugrásban a Thaiföldön rendezett Délkeletázsiai Játékokon. Két évvel később, a laoszi viadalon - immár Leong Mun Yee oldalán megismételte ezt az eredményt, sőt egyéniben is az első helyen végzett 10 méteren.
Ugyancsak 2009-ben, alig 16 évesen nem csak hogy részt vett élete első FINA
Világbajnokságán, de Rómában rögtön a dobogóra állhatott Yee-vel: a páros bronzérmesként
zárt. Ez történelmi tett volt a részükről, hiszen Malajzia első FINA Vb-érmét szerezték.
Rinong egyéniben ötödik lett, minden idők legfiatalabb maláj döntős szereplőjeként.
2010-ben sem tétlenkedett: Új-Delhiben hazája első aranyérmét zsebelte be a
Nemzetközösségi Játékok történetében bármilyen vizes sportot tekintve, de szerzett három
érmet az Ázsiai Játékokon, és további kettőt az ifjúsági olimpián is.
Nem lehetett megállítani: 2011-ben újabb arany a Délkelet-ázsiai Játékokon, ezüst és bronz
az Universiadén, majd 2012-ben már az olimpián is nagyot alkotott: Londonban – azok után,
hogy ő vitte a maláj zászlót a nyitóünnepségen – első maláj női sportolóként állhatott fel a
dobogóra, miután harmadikként zárt toronyugrásban. Azt megelőzően egyébként Malajzia
kizárólag tollaslabdában szerzett érmet az ötkarikás játékokon.
Rinong az olimpia után Sarawak állam legrangosabb kitüntetésében részesült, sportoló
korábban nem kapta meg ezt az elismerést.

Bár pályafutását többször is komoly sérülések nehezítették, így is folyamatosan szállította az
eredményeket, és nem csak regionális szinten: a 2013-as barcelonai világbajnokságon
párosban harmadik lett, amit 2015-ben megfejelt egy egyéni bronzzal, és ezzel is úttörőnek
számított: egyéni számban övé lett a FINA Vb-k történetének első maláj medálja.
A 2016-os riói olimpián ismét korábbi partnerével, Cheong Jun Hoonggal szerepelt
szinkrontoronyugrásban, méghozzá nem is akárhogy: a kínaiak szuperklasszis kettőse, Csen
Zso-lin és Liu Huj-hszia mögött a második helyet szerezték meg, és ez sem maradt
„következmény” nélkül: róla nevezték el a Petra Jayában található, immár Pandelela Rinong
Aquatic Centre-nek hívott uszodát.
Mottója nem éppen eredeti („Soha ne add fel, a végsőkig küzdj!”), de amúgy egy jó kedélyű,
színes egyéniségről van szó, aki szereti az animéket (speciális japán rajzfilmek) és a K-pop
zenei műfajt (legismertebb képviselője minden bizonnyal a Magyarországon is közkedvelt
énekes, Psy). Bár hosszú távú célja a 2020-as olimpia megnyerése, azért elképzelhető, hogy
akkor is eltáncolja a Gangnam Style-t, ha már Budapesten, a vb-n felállhat a dobogó legfelső
fokára…
A 17. FINA Világbajnokság női szinkrontoronyugró számának döntőjét július 16-án, a női
toronyugrás fináléját július 19-én rendezik a Duna Arénában.
PANDELELA RINONG
Született: Kampung Jugan (Malajzia), 1993. március 2.
Legnagyobb sikerei:
Olimpiai ezüstérmes (2016 Rio de Janeiro, 10 m szinkron); bronzérmes (2012 London, 10 m
egyéni)
Háromszoros világbajnoki bronzérmes (2009 Róma, 10 m szinkron; 2013 Barcelona, 10 m
szinkron; 2015 Kazany, 10 m egyéni)
Nemzetközösségi Játékok-győztes (2010 Új-Delhi, 10 m egyéni)
Hatszoros Délkelet-ázsiai Játékok-győztes (2007 Nakhon Ratchasima, 10 m szinkron; 2009
Vientiane, 10 m egyéni és szinkron; 2011 Palembang, 10 m egyéni; 2013 Naypyidaw, 10 m
egyéni; 2015 Szingapúr, 10 m egyéni)

