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Aurélie Muller: Földön, vízen és
levegőben is szárnyal
2017.01.11. 08:51 CET
Világ- és Európa-bajnok, de a legtöbb szurkolónak a riói olimpia női 10 km-es versenye jut
az eszébe Aurélie Mullerrel kapcsolatban, ami viszont neki fájó emlék: a francia nyíltvízi
úszó ugyanis hiába ért célba a második helyen, utólag kizárták, és megfosztották
ezüstérmétől. Balatonfüreden, a FINA Vb-n azonban címvédésre készül.
„Chase your dreams”, vagyis „Kövesd az álmaidat”! Nem arról van szó, hogy a vizes sportok szerelmeseinek
érzelmeire szeretnénk hatni, a kissé elcsépelt szlogennel csupán az egyik legjobb női nyíltvízi úszó
életfelfogására igyekszünk utalni. Aurélie Muller ugyanis nem csupán a magáénak vallja ezt a mottót, de
magára is tetováltatta. Szó mi szó, néhány nagy álma már valóra vált pályafutása során, de azért
rémálomból is jutott neki.
Kezdjük azonban az elején: ahogy kell, a kis Aurélie is már egészen kis korában megismerkedett a vízzel,
lévén édesanyjával babaúszásra járt. Az iskolai versenyeken aratott sikerek után már egyértelmű volt, hogy
nem akármilyen tehetségről van szó, 2006-ban, 16 évesen pedig már a világ előtt is megmutatta, hogy a
legjobbak között a helye: a riói junior világbajnokságon 1500 gyorson, míg a mallorcai junior Európabajnokságon 400 gyorson diadalmaskodott.
Nyílt vízen 2008 óta láthatjuk a nagyobb világversenyeken, mára pedig a műfaj specialistájává, egyben
ikonikus alakjává vált. Első nagyobb sikerét a 2011-es, sanghaji FINA Világbajnokságon érte el, ahol 5 km-en
ezüstérmes lett, négy tizedmásodperccel lemaradva a svájci Swann Oberson mögött, és egyetlen tizeddel
megelőzve az amerikai Ashley Twichellt. Négy évvel később, Kazanyban aztán meg sem állt az aranyig,
immár 10 km-en, ezzel ő lett az első francia versenyző, aki nyíltvízi úszásban a dobogó legfelső fokára
állhatott egy világbajnokságon. Nem véletlen, hogy 2015-ben az Európai Úszószövetség (LEN) az Év női
nyíltvízi úszójává választotta.
A tavalyi, 2016-os év is pazarra sikeredhetett volna, hiszen 10 km-en a hollandiai Európa-bajnokságon sem
talált legyőzőre, a riói olimpián pedig Sharon van Rouwendaal mögött másodikként csapott a célba. A
Rachele Brunival vívott közelharcban azonban vétkesnek találták, így kizárták, vagyis odalett az érem.
Muller nem csak a vízben érzi otthonosan magát: szárazföldön szinte minden extrém sportra rá lehet
beszélni, emellett nagy szerelme a vitorlázórepülés is. Repülne majd Balatonfüreden is, mondjuk július 16án, vasárnap, amikor a nők 10 km-es viadalát rendezik a 2017-es FINA Világbajnokságon. Természetesen
örömében…
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