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Gary Hunt: Fantasztikus lesz Budapest
szívében a mélybe ugrani!
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Gary Huntot nyugodtan hívhatjuk az óriás-toronyugrás királyának. Ő a címvédő ebben a
számban a FINA Világbajnokságon, hiszen Kazanyban nem talált legyőzőre, és összesen
ötször nyerte meg a Red Bull Sziklaugró Világbajnoki Sorozat küzdelmeit. Nem kétséges,
hogy a jövő évi budapesti FINA Vb-n is ő lesz a csúcsfavorit.
Gary Huntot nyugodtan hívhatjuk az óriás-toronyugrás királyának. Ő a címvédő ebben a
számban a FINA Világbajnokságon, hiszen Kazanyban nem talált legyőzőre, és összesen
ötször nyerte meg a Red Bull Sziklaugró Világbajnoki Sorozat küzdelmeit. Nem kétséges,
hogy a jövő évi budapesti FINA Vb-n is ő lesz a csúcsfavorit.
„Fantasztikus lesz Budapest szívében ugrani, már alig várom. Megvédeni mindig nehezebb
egy címet, mint megnyerni. Tisztában vagyok vele, hogy sokan szeretnék elhódítani tőlem az
aranyat, a feladatom az, hogy még határozottabb legyek, és még keményebben dolgozzak” –
mondta a 32 éves brit sztár a Bp2017 Mediának adott exkluzív interjújában.
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Sok ’normál’ műugró, akik 1, 3 vagy 10 méteren versenyeznek, fél az óriás-toronyugrástól és
a sziklaugrástól, és úgy tartja, hogy lényegében egy másik sportágról van szó.
„Szerintem viszont ha elhagyjuk az ’óriás’ és a ’szikla’ szavakat, máris a műugrás világába
jutunk. Az alapok ugyanazok, kizárólag a magasság és a kiinduló pont különbözik. Az persze
normális dolog, ha egy 10 méterhez szokott műugró fél a 27 méteres magasságtól. Ahhoz is
évek kellenek, hogy valaki magabiztos legyen a toronyugrásban, 10 méteren, ugyanez
érvényes az óriástoronyra is, minden idő kérdése.”
Hunt igazi maximalista, aki tudatosan készült a sportolói pályára, és ez már gyerekkorában
is látszott.
„Amikor fiatal voltam, minden létező elemet meg akartam csinálni. Köztük sok olyan ugrást,
amikor talpra érkezem, ezeket különösen szerettem. Miután elkezdtem foglalkozni az óriástoronyugrással, azt tapasztaltam, hogy a lehetőségek határtalanok. Teljesen új világba

csöppentem, és onnantól kezdve már nem néztem vissza.”
„Az, hogy egy óriás-toronyugró fél, természetes, az különbözteti meg a fiúkat a férfiaktól,
hogy utóbbiak meg tudnak küzdeni ezzel a félelemmel. Nem találkoztam még olyan
versenyzővel ebből a sportágból, akivel ne történt volna valami kis ’üzemi’ baleset korábban.
Ha a határaidat feszegeted, és új elemeket gyakorolsz, elkerülhetetlen, hogy ez
bekövetkezzen” – tette hozzá a sportoló.

(Fotó: Predrag Vuckovic)
Hunt szinte mindent megnyert az elmúlt években, amit lehetett. A kérdés az, hogy mi
motiválja még ezek után, de a jelek szerint ugyanolyan elszánt és lelkes, mint pályafutása
elején volt.
„Amíg azt érzem, hogy tudok fejlődni, tanulni, addig mindenképpen szeretném folytatni.
Nem az érmek motiválnak, hanem a lehetőség, hogy valami jobbat csinálhatok. Még mindig
vannak olyan elemek, amelyeket elsajátítanék, a következő években elég erős és magabiztos
akarok lenni ahhoz, hogy ezeket meg tudjam csinálni.”
Hunt szinte az egész világot bejárta, de azért van még olyan hely, ahol szívesen
versenyezne.
„Minden egyes helyszínnek megvan a maga különlegessége. A Yucatán-félsziget
karsztvidékén, a cenotékon ugrani például lebilincselő élmény. Az óriás-toronyugrásnak
köszönhetően hála Istennek a legtöbb kontinensre eljutottam, Afrikába azonban még nem…”

A Red Bull Sziklaugró Világbajnoki Sorozat igazi sikertörténet, de vajon miért? Mi a titka
ennek az eseménynek?
„Szerintem azért olyan izgalmasak ezek a versenyek, mert az emberek többsége már próbált
valamilyen szikláról vízbe ugrani. Egyesek néhány méterről, mások akár 20 méteres
magasságból. Aki persze lát minket, hogy 27 méterről ugrándozunk, nem nagyon akar hinni
a szemének…”
Az óriás-toronyugrás egyelőre nem része az olimpiai programnak, de Hunt szerint ez csak
idő kérdése.
„Ez egy kifejezetten közönségvonzó sportág, és a tendencia az, hogy egyre több extrém
sport kerül be a játékok programjába.”
Ami a jövőt illeti, a rendkívül sokoldalú sportembernek igencsak speciális tervei vannak, így
nagy valószínűséggel aktív sportolói pályafutása befejezése után sem fog unatkozni.
„Nagyon szeretek szerepelni, úgyhogy remélem, a showbizniszben tevékenykedhetek majd.
Hat éve bűvészkedem, és nagyon érdekelnek a burleszkfilmek. Charlie Chaplin és Buster

Keaton is a példaképem. Egy nap talán nekem is lesz egy saját showműsorom, melyet az
évek alatt elsajátított tudás alapján építhetek fel” – vázolta távolabbi terveit Gary Hunt.

