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13 évesen már Európa-, 14 évesen pedig világbajnoki aranyérmet akasztottak a nyakába. A
britek nagy-nagy közönségkedvence, aki mára legendává vált, pedig van még egy nagy
álma: két vb- és négy Eb-aranya mellé Tokióban egy olimpiai bajnoki címet is begyűjtene.
Előtte persze a 2017-es FINA Vb-n is a csúcsot célozza meg. Bemutatjuk Tom Daleyt!
1994. május 21-én látta meg a napvilágot egy plymouth-i fiú, akiről akkor még senki sem
gondolta, hogy alig néhány év múlva már az egyik legnagyobb műugró tehetségként fogják
számon tartani. Pedig Tom Daley eleinte az úszással próbálkozott, de saját bevallása szerint
unalmasnak találta a medencében való körözést, nagyobb kihívásra vágyott. Aztán egyszer
csak megismerkedett a műugrással, és nagyon hamar kiderült, hogy abban sikeres
pályafutás várhat rá.
2008-ban, mindössze 13 évesen előbb minden idők legfiatalabb brit bajnoka, majd a sportág
történetének legifjabb Európa-bajnoka lett, miután az eindhoveni kontinensviadalon
aranyérmet szerzett toronyugrásban. Szinte hihetetlen, de tagja volt a brit csapatnak a
pekingi olimpián is, nemcsak hazája Benjáminjaként, hanem a legfiatalabb döntős
szereplőként valamennyi sportágat beleszámítva.
2009-ben, a római FINA Világbajnokságon is alig 15 esztendős volt, de így is ő nyerte a
toronyugrást, Nagy-Britannia első műugró vb-aranyát szerezve, megfejelve azzal, hogy
olimpiai sportágban az ország legifjabb világbajnoka is lett egyben.
Egy évvel később a Delhiben rendezett Nemzetközösségi Játékokon az egyéni mellett
szinkrontoronyugrásban is bezsebelte az aranyérmet, és sokatmondó tény, hogy 2012-ben,
amikor még junior-vb-induló (és „természetesen” kétszeres győztes) volt, már dobogóra
állhatott az olimpián: torony egyéniben lett bronzérmes.
A következő években is sorra jöttek a nagy sikerek: aranyérem a 2014-es glasgow-i
Nemzetközösségi Játékokon, a 2015-ös kazanyi FINA Világbajnokság csapatversenyében, a
2016-os londoni, vagyis hazai Európa-bajnokságon (kettő is!), illetve bronz a riói olimpián
szinkrontoronyugrásban, Daniel Goodfellow oldalán. Ez utóbbi azt is jelentette egyben, hogy
első brit műugróként tudott két ötkarikás érmet nyerni.
Daley pályafutását több komoly sérülés is nehezítette, köztük a 2010-es budapesti Európabajnokságon verseny közben történt peches mozdulat, melynek következtében a
tricepszizma meghúzódott, így vissza kellett lépnie, ráadásul az az évi, szingapúri Ifjúsági

Olimpián sem tudott részt venni. Remélhetőleg azért nem rossz ómenként gondol a magyar
fővárosra…
Daley nagy népszerűségnek örvend a szurkolók és az újságírók körében is, mivel egyrészt
mindig történik vele valami érdekes, másrészt rendkívül aktív a közösségi médiában. Az
egyik videomegosztó portálon jelentette be, hogy szerelmi szálak fűzik Dustin Lance Black
amerikai forgatókönyvíróhoz, akivel később össze is házasodott.
Az ő nevén fut a londoni Tom Daley Műugró Akadémia, és kevesen tudják róla, de a junior
korosztályban a műugrás mellett versenyszerűen cselgáncsozott is, Devon megye csapatát
képviselve.
„Jobban kell akarnod bármi másnál. Minden mást háttérbe kell helyezned, ez kell, hogy
legyen a legfontosabb dolog az életedben” – mondta egyszer a Guardian riporterének a
sportággal alkotott filozófiájával kapcsolatban.
A műugrás ikonikus alakját, Tom Daleyt július 16-án, vasárnap a szinkrontoronyugrás, 22én, szombaton pedig a toronyugrás fináléjában bizonyosan láthatja a Duna Aréna közönsége.
TOM DALEY
Született: Plymouth (Nagy-Britannia), 1994.május 21.
Legnagyobb sikerei:
Kétszeres világbajnok (2009 Róma, toronyugrás; 2015 Kazany, csapatverseny); világbajnoki
bronzérmes (2015 Kazany, toronyugrás)
Kétszeres olimpiai bronzérmes (2012 London, toronyugrás; 2016 Rio de Janeiro,
szinkrontoronyugrás)
Négyszeres Európa-bajnok (2008 Eindhoven, toronyugrás; 2012 Eindhoven, toronyugrás;
2016 London, toronyugrás és 3 méter vegyes)
Háromszoros Nemzetközösségi Játékok-győztes (2010 Delhi, toronyugrás és
szinkrontoronyugrás; 2014 Glasgow, toronyugrás)

