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Illusztris vendégei voltak nemrég az újonnan épült Duna Arénának, a Nemzetközi Úszó
Szövetség (FINA) egyik partnerének jóvoltából mostantól három olimpiai és világbajnok
úszó is azon szerencsések közé tartozik, akik jóval vetélytársaik előtt megismerkedhettek a
17. FINA Világbajnokság úszóversenyeinek otthont adó létesítménnyel. Most Adam Peaty-ről
mesélünk egy kicsit.
Tavaly Rióban ő szerezte a britek első aranyérmét 100 méteres mellúszásban, ráadásul 28
év után ő lett az első brit férfi úszó, aki olimpiát nyert. Adam Peaty legnagyobb álma 2016.
augusztus 7-én valóra vált: a világ- és Európa-bajnoki címek után hatalmas világcsúcsot
úszva olimpiai bajnok is lett! „Másnap reggel hatkor felébredtem, bekapcsoltam a
telefonomat, és gyakorlatilag összeomlott, annyi gratuláló üzenetet kaptam otthonról és a
világ összes tájáról” – mesélte a britek büszkesége, aki hazafiságát bizonyítva egy hatalmas
oroszlánt tetováltatott a felkarjára.
Az uttoxeteri uszoda, ahol pályafutása elindult, ma már az ő nevét viseli. Pedig a kezdet nem
volt egyszerű, ugyanis rettegett a víztől.
Ráadásul mostani edzője, Melanie Marshall, amikor meglátta őt tempózni gyorsúszásban,
teljesen lelombozódott, mondván ebből a fiúból nem lesz úszó. Majd amikor átváltott
mellúszásra, azonnal látta, hogy itt valami csoda van születőben.
A hatás, amit az emberekre gyakorol sportpályafutásával, mindig is nagyon fontos volt Adam
számára. Mindent megnyert, amit megnyerhetett, például a tavalyi olimpiai bajnoki címével
elérte a britek szemében oly fontos Grand Slamet 100 méteres mellúszásban: egy éven belül
világ- és Európa-bajnok lett, győzött a Nemzetközösségi Játékokon, majd első lett az
olimpián is. Többszörös világcsúcstartó, jelenleg is övé a legjobb idő 50 és 100 méteres
mellúszásban. Hogy mi hajtja mégis? „A lényeg a győzelem és a határok feszegetése, hogy
megnézzük, hol van az emberi test teljesítőképességének csúcsa. Sportemberként az is a
feladatunk, hogy inspiráljuk a fiatal generációt” – mondta, és ezt a tetteivel is bizonyítja.
Nemrég a brit úszóbajnokságon – hiába úszta a világ idei legjobbját mind 50, mind 100
méteres mellúszásban – a legtöbb címlapra mégis egy különleges és megható cselekedettel
került. Odaadta az aranyérmét egy 10 éves rajongójának.

Hogy a nyáron Budapesten lesz-e ismét egy boldog kisfiú, aki Peaty aranyérmével térhet
haza, attól is függ tehát, hogy a brit kiválóság hány aranyérmet nyer. Az biztos, hogy a
szurkolók buzdítása, az esemény hangulata egyértelműen pozitív hatással van rá, ezért bízik
benne, hogy meglesz az a hiányzó néhány század, amivel például a brit bajnokságon
elmaradt a világcsúcstól. Persze semmit nem bíz a véletlenre, a felkészüléshez nem csak a
medencében végzett munka tartozik, így kihasználva az ittlétét, ő maga is készített
videófelvételeket a Duna Arénáról.
Aki szeretné látni Adam Peaty-t, esetleg pályázik az egyik aranyérmére (feltéve, ha többet
szerez), az látogasson ki a Duna Arénába július 24-én vagy 26-án, amikor a 100, illetve az 50
méteres mellúszás döntőit rendezik.

