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FINA/NVC Műugró Világszéria – Kína 40
aranyból 37-et nyert
2017.04.24. 14:34 CET
A FINA/NVC Műugró Világszéria idei utolsó, negyedik állomását Windsorban rendezték
április 21. és 23. között. Kína 10 aranyból 8-at nyert Kanadában, csak a brit Jack Laugher és
az orosz páros, Evgenii Kuznetsov és Ilia Zakharov tudta megtörni a dominanciájukat.
A kínai műugrók uralták a sorozat első három versenyét, a lehetséges 30 aranyból 29-et
begyűjtöttek a pekingi, guangzhou-i és kazanyi eseményeken. Egyedül a brit Jack Laugher
törte meg a „Kínai Nagy Falat”. Laugher a 3 méteres számot nyerte meg az ikonikus pekingi
Vizes Kockában még az első viadalon, március 4-én.
Windsorban az első számot, a nők 10 méteres szinkron toronyugrását Qian REN és partnere,
Yajie SI nyerték 336.66 ponttal, legyőzve a maláj és a brit párost. A férfiak hasonló
számában a szintén kínai Hao YANG és Aisen Chen diadalmaskodott 477.84 ponttal a német
és az orosz páros előtt.
A férfiak 3 méteres szinkronszámában az orosz páros, Evgeni KUZNETSOV és Illia
ZAKHAROV, 422.88 pontot szerezve hatalmas meglepetésre diadalmaskodott. Az
ezüstérmet a mexikóiak szerezték meg, míg a kínaiak, Yuan CAO és Siyi XIE, akik az előző
három versenyt megnyerték, most csak a harmadik helyen zártak.
A nők 3 méteres szinkronugrásában a kínai duó, Yani CHANG és Tingmao SHI, 310.80
ponttal múlták felül a hazaiak párosát, Jennifer ABEL és Mélissa CITRINI-BEAULIEU 305.52
pontos teljesítménnyel állhatott fel a dobogóra.
A nők 10 méteres toronyugrásában a kínai Yajie SI kapta a legmagasabb pontot, és ezzel
harmadszor nyert a sorozatban. Az ausztrál Meissa WU lett a második.
A közönségkedvenc brit Jack LAUGHER másodszor tudott diadalmaskodni a férfiak 3
méteres számában.
Laugher az egyetlen nem kínai versenyző, aki egyéni számban aranyérmet nyert a World
Series versenyein. Az első állomáson, Pekingben is ő lett az aranyérmes. A Windsorban
szerzett 567.15 pontja volt a sorozat legmagasabb összpontszáma, így a brit két aranyat és
egy ezüstöt gyűjtött a Világszéria idei versenyein:

„Nagyon jól ment az ugrás Windsorban. Nagyszerűen kezdtem, 108 pontot kaptam a
kedvenc ugrásomra. Új egyéni rekordot értem el, ami majdnem világcsúcs. Fantasztikus volt
az egész verseny. Igazán különleges, hogy két versenyt is tudtam nyerni és én vagyok az
egyetlen nem kínai győztes. Alig várom a budapesti világbajnokságot.”
A kínai Jie LIAN és Junjie LIAN mind a négy versenyt megnyerték a 10 méteres mix szinkron
toronyugrásban, 344.37 pontot szerezve magabiztosan verték a házigazdákat Windsorban.
Kettős kínai győzelem született a nők 3 méteres számában és a férfiak 10 méteres
toronyugrásában is, sőt, a 3 méteres mix szinkronugrásban is kínaiak állhattak fel a dobogó
tetejére.
A Világszéria utolsó eseményének zárónapján a riói olimpiai bajnok Tingmao SHI 17.60
ponttal előzte meg honfitársát, Han WANG-ot a nők 3 méteres számában.
A férfiak 10 méteres toronyugrása hozta a legnagyobb drámát, Hao YANG majdnem
legyőzte az olimpiai bajnok Aisen CHEN-t. Yang vezetett a második, a negyedik és az ötödik
sorozat után is, ám az utolsó ugrása a legrosszabbul sikerült a mezőnyben, és ez nem lett
elég az aranyéremhez. Chen így mind a négy versenyt megnyerte, ő győzött Pekingben,
Guangzhouban, Kazanyban és most Windsorban is:
„A versenyen csak magamra összpontosítok, nincs időm arra, hogy a többieket figyeljem, így
nem tudtam, hogy Yang vezet az ötödik sorozat után” – mondta Chen. „A teljesítményemmel
egyáltalán nem vagyok elégedett, úgy érzem, nem tükrözi azt, amit az edzéseken csinálok.”
Kína a megszerezhető 40 aranyéremből összesen 37-et nyert meg a 2017-es FINA/NVC
Műugró Világszériában.
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