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Gregorio Paltrinieri: 1500-on
verhetetlen?
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Nagymedencében és rövid pályán is szépen termelte az érmeket az elmúlt években a még
mindig csak 22 esztendős Gregorio Paltrinieri, sőt a hírek szerint előbb-utóbb nyílt vízen is
kipróbálná magát. Ha ez a magyarországi FINA Világbajnokságon még nem is történik meg,
a medencés hosszabb távokon parádés eredményekre számíthatunk a Dagály Úszóarénában
az 1500 méteres gyorsúszás olimpiai és vb-címvédőjétől.
Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Luca Marin vagy éppen a hölgyeknél Federica
Pellegrini: néhány nagy név az elmúlt évtizedekből, a közös bennük, hogy olasz színekben
arattak nagy sikereket a különböző világversenyeken. Nos, Gregorio Paltrinieri méltó utódja
az említett klasszisoknak, hiszen jelenleg vitathatatlanul ő a legjobb 1500-as gyorsúszó a
világon.
A Carpiban született sportoló már egészen kis korában megismerkedett a sportággal, de 12
éves koráig mellúszó specialista volt. Onnantól kezdve aztán a gyorsra állt át, méghozzá a
hosszabb távokon.
A 2011-es belgrádi junior Európa-bajnokságon aratta első nagy nemzetközi sikerét, ahol
1500 méteren arany-, 800-on pedig bronzérmes lett. Ezt a teljesítményét néhány hónappal
később majdnem megismételte a limai junior világbajnokságon, azzal a különbséggel, hogy
ott 1500-on végül meg kellett elégednie a második hellyel.
A 2012-es debreceni Európa-bajnokságon két magyar versenyzőt, Kis Gergőt és Gyurta
Gergelyt megelőzve végzett az élen. Ugyanebben az évben furcsa történet főszereplője lett:
az isztambuli rövid pályás vb-n másodikként csapott a célba kedvenc számában, 1500-on, de
utólag aranyérmessé avanzsált, miután kiderült, hogy a győztes Mads Glæsner pozitív
doppingtesztet produkált. Csakhogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság később
megsemmisítette ezt a döntést, visszaállt tehát az eredeti állapot, így Paltrinieri mégis
ezüstérmes lett.
Első FINA Világbajnoksága a 2013-as barcelonai volt, ahol az akkor 18 éves olasz
fiatalember 1500-on bronzérmesként zárt. 2014-ben nagymedencés Eb- és rövid pályás vbaranyakkal folytatta egyre inkább felfelé ívelő pályafutását, a 2015-ös kazanyi FINA Vb-n
pedig Szun Janggal vívott nagy csatát: 800 gyorson második lett mögötte, 1500-on viszont ő

nyert, de ott már nem kellett összecsapnia a kínaival, aki általános meglepetésre nem állt
rajthoz a döntőben, pedig a második legjobb idővel jutott be oda.
Bár 50 méteres medencében 1500-on Szun Jang tartja a világcsúcsot (a 2012-es olimpia
óta), ezen a távon Paltrinieri 2014 óta majdnem verhetetlennek számít: az említett sikerek
mellett rövid pályán a 2015-ös netanyai Eb-n (ott úszott világrekordja azóta is érvényben
van) sem talált legyőzőre, és a tavalyi évben parádézott nagymedencében is: a londoni
Európa-bajnokság után a riói olimpián is a dobogó legfelső fokára állhatott. A kivételt a
2016-os windsori rövid pályás vb jelentette, ahol kikapott a koreai Pak Te Hvantól.
„A nagymedencés világcsúcs az egyik fő célom a nemrég kezdődött szezonban” – mondta
Paltrinieri a FINA Médiának adott interjújában.
„Hogy ezt mikor tudom megúszni? Azért annyira nem sietek…könnyen lehet, hogy idén, de
az is előfordulhat, hogy majd jövőre…”
Paltrinierivel kapcsolatban a közelmúltban elterjedt, hogy egy másik műfajba is
belekóstolna. „Nagyon szívesen kipróbálnám magam nyílt vízen, 10 km-en is. A 2020-as
tokiói olimpián az 1500 mellett ezen a távon is megmutatnám, mit tudok” – mondta a 22
éves sztár, aki addig is egy tökéletes nyárról álmodozik 2017-ben: kezdetnek kedvenc
focicsapata, a Juventus Bajnokok Ligája-győzelmével, majd Budapesten, a FINA Vb-n
legalább egy újabb aranyéremmel. Nem kérdés, hogy utóbbira azért sokkal nagyobb az
esély…
GREGORIO PALTRINIERI
Született: Carpi (Olaszország), 1994. szeptember 5.
Legnagyobb sikerei:
50 méteres medencében:
Olimpiai bajnok (2016 Rio de Janeiro, 1500 gyors)
Világbajnok (2015 Kazany, 1500 gyors); vb-ezüstérmes (2015 Kazany, 800 gyors); vbbronzérmes (2013 Barcelona, 1500 gyors)
Ötszörös Európa-bajnok (2012 Debrecen, 1500 gyors; 2014 Berlin, 800 és 1500 gyors; 2016
London, 800 és 1500 gyors); Eb-ezüstérmes (2012 Debrecen, 800 gyors)
25 méteres medencében:
Világbajnok (2014 Doha, 1500 gyors); kétszeres vb-ezüstérmes (2012 Isztambul, 1500 gyors;
2016 Windsor, 1500 gyors)
Kétszeres Európa-bajnok (2012 Chartres, 1500 gyors; 2015 Netanya, 1500 gyors)

