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A nyíltvízi úszás favoritjai: Simone
Ruffini, a szívember
2017.01.26. 10:55 CET
Fantasztikus küzdő, aki igazi hőstettet hajtott végre a 2015-ös FINA Világbajnokságon,
Kazanyban: a nyíltvízi úszók 25 km-es versenyében hosszú ideig hányinger gyötörte, de ezen
felülemelkedve is meg tudta szerezni az aranyérmet: Simone Ruffini Balatonfüreden is az
esélyesek között lesz.
Vannak úszók, akik sikert sikerre halmoznak pályafutásuk során, és nem győzik hangoztatni, hogy szinte a
vízbe születtek, és az anyatejjel szívták magukba a sportág szeretetét. Nos, Simone Ruﬃni nem tartozik
közéjük, mert kisgyerekként kifejezetten idegenkedett az uszodai közegtől, de édesanyja ragaszkodott
hozzá, hogy úszni járjon. Milyen igaza lett!
Miután a kis Simone szép lassan megbarátkozott a vízzel, egyre jobb eredményeket ért el a különböző
iskolai, majd korosztályos olasz versenyeken, és már példaképe is volt a kétszeres nagymedencés és
kétszeres rövid pályás világbajnok, összesen 17-szeres Európa-bajnok Filippo Magnini személyében.
Első komolyabb nemzetközi sikerét 2008-ban aratta, amikor bronzérmes lett a franciaországi Sète-ben
rendezett ifjúsági Európa-bajnokság csapatversenyében. A következő nagy dobás helyszíne Balatonfüred
volt: a 2010-es Európa-bajnokságon csapatban második, egyéniben 5 km-en pedig harmadik lett, méghozzá
holtversenyben, hiszen hajszálra azonos idővel csapott a célba a görög Szpiridon Janniotisszal.
„Szeretem Balatonfüredet. A város nagyon közel áll a szívemhez, köszönhetően annak, hogy ott nyertem
pályafutásom első érmét felnőtt nemzetközi versenyen” – elevenítette fel a szép emlékeket a Bp2017
Médiának adott interjújában Ruﬃni, akinek nem ez volt az utolsó szép élménye a Balatonnal kapcsolatban.
2011-ben, a sencseni Universiadén már aranyérem került az olasz sportoló nyakába, miután 10 km-en nem
talált legyőzőre. Ezt követően sokáig nem jött össze neki a dobogó a különböző világversenyeken, mígnem
elérkezett a 2015-ös FINA Világbajnokság, ahol a nyíltvízi úszás történetének egyik leghősiesebb győzelmét
aratta. Az amúgy is embert próbáló, 25 km-es távon jó darabig kínzó émelygés gyötörte, kétszer hányt is a
Kazanyka folyó vizébe.
„Már a második ellenőrzőpontnál jeleztem az edzőmnek, hogy nem érzem jól magam. Szédültem, kétszer is
hánytam, de miután megnyugodtam, próbáltam rutinszerűen folytatni a versenyt, egyik kört teljesítve a
másik után” – nyilatkozta Ruﬃni a viadal után a Guardian újságírójának. A „rutinszerű” versenyzés pedig
végül csodálatos sikert eredményezett.
A 2016-os olimpián, ahol csak a 10 km szerepelt a programban, a rendkívül erős mezőnyben Ruﬃni hatodik
lett, viszont a szezon végén az élen zárt a FINA/HOSA Világkupa-sorozat összetett pontversenyében, többek
között a balatonfüredi állomáson is diadalmaskodva. Ezek után az ember azt gondolná, hogy az idei
világbajnokságra „Ide nekem az oroszlánt!” szlogennel érkezik, ehhez képest…

„Semmiféle komoly elvárásom nincs a vb-vel kapcsolatban. Azért utazom majd Balatonfüredre, hogy a
legjobbamat nyújtsam. Remélem, 10 és 25 km-en is úszhatok, mert mindkét számot szeretem” – mondta a
rendkívül óvatos olasz klasszis.
SIMONE RUFFINI
Született: Tolentino (Olaszország), 1989. december 7.
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