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Ana Marcela Cunha: Mindig feláll a
padlóról
2017.02.03. 11:15 CET
A hazai rendezésű olimpián nem jött ki a lépés a világ egyik legjobb nyíltvízi úszójának, Ana
Marcela Cunhának, ő azonban nem az a típus, aki a sebeit nyalogatja, épp ellenkezőleg:
sokszor elbánt már vele az élet, de mindig új célokat tűzött ki maga elé, amiket általában
meg is tudott valósítani. A brazil sztár pályafutása során összesen hét érmet szerzett eddig a
FINA Világbajnokságokon, 25 km-en címvédőként érkezhet majd Balatonfüredre.
A sors igazán kegyes volt a sportrajongókhoz: egy takaros kis salvadori iskolában (a brazíliai
Bahia állam fővárosáról van szó) annak idején szerencsére nem ökölvívó ring, hanem uszoda
épült. Elvileg ennek köszönhetjük, hogy a különböző nyíltvízi világversenyeken rendre
megcsodálhatjuk Ana Marcela Cunhát, mert amikor egyszer megkérdezték tőle, miért éppen
úszó lett belőle, azt válaszolta: mert a suliban volt egy uszoda…
Tegyük hozzá: saját bevallása szerint már kétéves korától járt úszni, vagyis a választása nem
volt annyira meglepő. Alig múlt 13 éves (!), amikor nem kis szenzációt keltve második lett
Brazília legnagyobb hagyományokkal bíró nyíltvízi úszóversenyén, a Travessia dos Fortesen,
rá egy évre pedig már nem talált legyőzőre. Éppen hogy betöltötte a 14-et, amikor két
aranyérmet is bezsebelt a Dél-amerikai Játékokon Buenos Airesben, vagyis nagyon hamar
kiderült, hogy egy igazi zseniről van szó.
2008-ban minden idők legfiatalabb nyíltvízi úszó olimpikonjaként vett részt a pekingi
játékokon, az ott elért ötödik hely az akkor 16 éves lánytól bravúrosnak volt mondható. Bár
már ott volt a 2009-es római FINA Világbajnokságon is, az igazi áttörést a 2011-es sanghaji
vb hozta meg a számára, ahol 25 km-en aranyérmes lett. Kifejezetten peches volt
ugyanakkor 10 km-en, ahol 11-ként zárt, ezzel pont lemaradt az olimpiai részvételről.
Később a pótkvalifikációs viadalon még javíthatott volna, de nem indult el rajta, mert inkább
a Világkupa-küzdelmekre szeretett volna koncentrálni.
Ez utóbbi sorozatban egyébként a nőknél Cunha a német Angela Maurerrel holtversenyben
rekordernek számít, hiszen összesen háromszor, 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben végzett az
élen.
Ami a FINA Vb-ket illeti, a sanghaji diadal után 2013-ban, Barcelonában egy-egy ezüst- és
bronzérem került a gyűjteményébe (10 km, illetve csapat), 2015-ben, Kazanyban pedig ismét

legyőzhetetlen volt 25 km-en, emellett 10 km-en harmadik lett. A krónikához tartozik, hogy
2010-ben, amikor külön nyíltvízi világbajnokságot rendeztek Kanadában, szintén szerzett
egy bronzot 5 km-en.
A 2016-os esztendő aztán több szempontból sem úgy alakult Cunha számára, ahogy
elképzelte. A riói olimpia előtt az egyik legnagyobb favoritként tartották számon, de végül
csak a saját elmondása szerint is csalódást keltő tizedik pozícióban ért célba. Mindezt azzal
magyarázta, hogy a verseny közben nem sikerült frissítőhöz jutnia. Októberben el kellett
távolítani a lépét nem sokkal korábban diagnosztizált autoimmun betegsége miatt.
Ennyi megpróbáltatás után mi más is lehetne a brazil sportoló célja, mint az, hogy 2017-ben
talpra álljon, és Balatonfüreden megszerezze pályafutása harmadik vb-aranyát? A helyszín
mindenesetre ismerős lesz neki, és kellemes emlékeket is ébreszt majd benne: többször is
járt már Füreden a Világkupa-sorozat alkalmából, mi több, 2014-ben győzött is a balatoni
viadalon.
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Született: Salvador (Brazília), 1992. március 23.
Legnagyobb sikerei:
Kétszeres világbajnok (2011 Sanghaj, 25 km; 2015 Kazany, 25 km)
Kétszeres vb-ezüstérmes (2013 Barcelona, 10 km; 2015 Kazany, csapat)
Háromszoros vb-bronzérmes (2010 Roberval, 5 km; 2013 Barcelona, 5km; 2015 Kazany, 10
km)
Háromszoros Világkupa-győztes (2010, 2012, 2014)
Négyszeres Dél-amerikai Játékok győztes (2006 Buenos Aires, 5 km és 10 km; 2010 Medellín
5 km; 2014 Santiago, csapat)

