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Cesilie Carlton: A világ egyik legjobbja,
pedig fél a magasságtól…
2017.02.23. 15:38 CET
A 17. FINA Világbajnokság egyik leglátványosabb, Magyarországon még kevésbé ismert
sportága lesz az óriás-toronyugrás, melynek küzdelmeit július 28-30-ig rendezik impozáns
környezetben, a Batthyány téri Duna-parton, a Parlamenttel szemben. A női versenyben
nehéz megjósolni az esélyeket, de az eddigi két vb-n egy-egy arany- és ezüstérmet begyűjtő
Cesilie Carltonnal biztosan számolni kell.
A budapesti lesz a harmadik olyan FINA Világbajnokság, ahol a rendkívül látványos óriás-toronyugrás
szerepel a programban, Barcelona és Kazany után a magyar főváros szívében vetik majd magukat a mélybe
a versenyzők, a hölgyek speciel 20 méterről…
Ha a sportág vb-örökranglistáját nézzük, az élen egy mindig mosolygós, elbűvölő San Antonió-i hölgy, Cesilie
Carlton áll. No persze ő sem mindjárt az óriástoronnyal kezdte, sőt eleinte nem is műugró volt: korábban
versenyszerűen úszott és tornázott, aztán egy nap – saját elmondása szerint – ráébredt, hogy a kettőt akár
kombinálhatja is, vagyis akrobatikus mozdulatokkal is landolhat a vízben: így lett belőle műugró, majd
később szikla-, illetve óriás-toronyugró.

2009-ben, 28 évesen váltott, és ahogy mindenki másnak ebben a nem éppen veszélytelen sportágban, neki

is kellett egy kis idő, amíg elsajátította a megfelelő technikát és kellő tapasztalatra tett szert. Ebben persze
komoly segítsége is akadt a rutinos óriás-toronyugró, Jason Carlton személyében, aki történetesen a férje
lett…
„Egyértelműen Jason miatt vágtam bele ebbe a műfajba. Ő már vagy húsz éve foglakozik óriástoronyugrással. Amikor először találkoztam vele, azt hittem, őrült. Amíg nem ismertem, nem is hallottam
erről a sportágról. Elmondta nekem, hogy 27 méterről szokott leugrálni, szerintem azért, hogy ezzel
lenyűgözzön. Sikerült neki… nagyon is!” (scmp.com, 2013. szeptember 1.)
Cesilie Carlton nem csak hogy beleszeretett az óriás-toronyugrásba, hanem a sportág egyik legsikeresebb
női versenyzője lett. 2013-ban Barcelonában, ahol a „high diving” először szerepelt a FINA Világbajnokság
programján, Carlton be is zsebelte a történelmi aranyérmet, majd két évvel később, Kazanyban ezüstérmes
lett honﬁtársnője, Rachelle Simpson mögött.
A férﬁakhoz hasonlóan a műfaj legjelesebb hölgy képviselői a Red Bull Sziklaugró Világbajnoki Sorozatán is
évről évre összemérik tudásukat. A nők először 2014-ben indulhattak ezen a megméretésen, akkor Carlton
hatodikként zárt, 2015-ben és 2016-ban azonban már felfért a dobogóra, mindkétszer bronzérmet szerzett.

Az amerikai sportoló évek óta vesz részt különböző showműsorokban, például a makaói City of Dreams
Casino előadásain, ahol természetesen szédítő magasságból ugrik le több ezer néző előtt. Sokan úgy
gondolják, ezek után hírből sem ismeri a félelmet, pedig…
„Tudom, hogy hihetetlennek tűnik, de be kell vallanom, hogy igenis komoly félelmeim vannak, amikor
felmegyek 20 méter magasra. Sokan mondták már nekem, hogy csak szédülök a nagy magasság miatt, de
nem: egyértelműen félek tőle…”
Nos, ehhez képest, ha valaki megnézi az ugrásait, a félelem szikráját sem fedezheti fel rajta…
Cesilie Carltonnal és a női óriás-toronyugrás résztvevőivel július 28-án, pénteken és 29-én, szombaton
találkozhatnak a szurkolók a Batthyány téren.
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