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Jordan Wilimovsky: Még a hurrikán sem
tudja megállítani!
2017.03.08. 16:19 CET
A lehetetlent nem ismerő amerikai igazi megtestesítője: nem szegte kedvét sem az, hogy
gyermekként nem tudott teljesíteni egy úszótesztet, hogy bekerüljön egy vízimentő táborba,
sem pedig hogy élete első nyíltvízi versenye közben hurrikán söpört végig a viadal
helyszínén. A 10 km vb-címvédője, Jordan Wilimovsky Balatonfüreden, a 17. FINA
Világbajnokságon is nagyot alkotna.
Vajon milyen érzés lehet, ha az embernek komoly vágyai vannak a vízzel kapcsolatban, de 9
évesen megbukik egy úszóteszten? Pontosan ez történt annak idején Jordan Wilimovskyval,
aki nagyon szeretett volna részt venni egy vízimentő-gyermektáborban, ám mivel nem
teljesítette az előírt szintidőt, elutasították. A kis Jordan ekkor megkérte édesanyját, hogy
írassa be őt a helyi úszóklubba, elvégre mégiscsak Malibun, a Föld egyik vízi
paradicsomában élnek, meg kell, hogy tanuljon rendesen úszni!
Nos, megtanult, és ezt későbbi eredményei is fényesen bizonyítják. Először természetesen
az uszodában remekelt, középiskolásként viszont már nyíltvízi versenyeken is elindult. Első
erőpróbája ebben a műfajban azonban elég kalandosra sikeredett: Fort Lauderdale
partjainál, ahol a viadalt rendezték, hurrikán söpört végig, így édesanyja azt hitte, fia soha
nem jön ki a vízből, de az biztos, hogy ha mégis sikerül neki, többé esze ágában sem lesz
nyílt vízen úszni. Ehhez képest két nap múlva már vígan rótta a távot egy újabb versenyen…
Az igazán nagy dobás egy ideig nem akart összejönni Wilimovskynak, mígnem a 2015-ös
kazanyi FINA Világbajnokságon hatalmas meglepetésre aranyérmet szerzett az olimpiai
távnak számító 10 km-en, 12 másodpercet verve a holland Ferry Weertmanra. Ezzel
természetesen kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra.

Nem csoda, hogy 2015-ben számos komoly díjat is besöpört: az Arany Úszószemüveg Gálán
az Év felfedezettjének választották, az Év férfiversenye pedig a kazanyi 10 km lett, amiért
szintén ő kapott elismerést. Az Amerikai Úszószövetség az Év férfi nyíltvízi úszója díjban
részesítette.
A riói játékokat annyira komolyan vette, hogy még tanulmányait is megszakította a
Northwestern Universityn. „Az, hogy az olimpián versenyezhetek, nagyon motiválttá tesz. Ez
egy hatalmas lehetőség a számomra” – mondta akkor az egyetem honlapjának.
A brazil városban aztán történelmi tettet hajtott végre: ő lett az első amerikai úszó, aki nyílt
vízen és medencében egyaránt rajthoz állt egy olimpián. Az éremszerzés – bár közel állt
hozzá – nem jött össze neki: 1500 méteren negyedik, 10 km-en ötödik lett, de így is büszke
lehetett a teljesítményére.
„Nagy megtiszteltetés volt ez nekem. Az Egyesült Államokat képviselni többféle
versenyszámban igazán jó érzés” – nyilatkozta a 22 éves sportoló a Santa Monica Daily
Press című lapnak.
A 17. FINA Világbajnokságon Wilimovsky fő számát, a 10 km-t július 18-án, kedden rendezik
Balatonfüreden.
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