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Cate Campbell: „Élvezem, hogy ezúttal
csak a háttérből figyelem az
eseményeket”
2017.07.27. 10:19 CET
Kevés olyan sikeres sportoló testvérpár van a világon, mint az ausztrál Campbell-nővérek, a
25 éves Cate kétszeres olimpiai-, és kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, míg két
évvel fiatalabb húga, Bronte, ötkarikás játékokon egyszer, FINA Világbajnokságokon három
alkalommal ért fel a csúcsra.
Bronte már a budapesti viadalon is begyűjtött két ezüstöt, az egyiket a női 4x100 méteres
gyors-, míg a másikat a vegyes 4x100 méteres vegyesváltó tagjaként, ám nővére ezúttal
távol maradt a versenyektől, hiszen pillanatnyilag szünetelteti profi pályafutását.
A 17. FINA Világbajnokság első úszó versenynapján új rekordot repesztő svéd Sarah
Sjöström célba csapásáig 100 méter gyorson világcsúcstartó Cate azonban nem hagyta
magára testvérét, bár magán a megmérettetésen nem áll rajthoz, a magyar fővárosba azért
ellátogatott.
Az sportújságírói terveket is dédelgető Cate Cambellel a Duna Aréna médiaközpontjában
beszélgettünk.
Köztudott, hogy nem indulsz a budapesti világbajnokságon. Most, hogy itt vagy, és
körülvesz a felhajtás, nem fáj kicsit a szíved?
„Idefelé jövet láttam, ahogyan mindenki keményen edz, és csak az járt a fejemben, hogy
kifejezetten jó döntést hoztam, nagyon örülök, hogy nem kell medencébe ugranom a
világbajnokságon. A felkészülés borzasztó kemény, és ha valamihez, hát ahhoz egyáltalán
nem lenne most kedvem. Igaz, hogy amikor elsétálok a medence mellett, ami, őszintén,
minden bizonnyal a legpompásabb, amit valaha láttam, talán valahol mélyen picit
összeszorul a szívem, ugyanis olyan őrült csatározásokat látok, amikben az egyik felem
nagyon is részt szeretne venni. Ezzel együtt élvezem, hogy életemben először ezúttal csak a
háttérből figyelem a eseményeket, normál esetben ugyanis kétségkívül a vízben küzdenék.”
Végleges a döntésed, vagy van még remény arra, hogy újfent látunk majd a
medencében tempózni?

„Biztosan visszatérek, a következő szezonban már nagy valószínűséggel ismét versenyzem
majd. Nem hagytam fel teljes mértékben az edzésekkel, bár természetesen korántsem olyan
intenzíven készülök, mint korábban. Igazából egy kis szünetre volt szükségem, amikor nem
kell minden áldott nap megfordulnom az uszodában.”
A húgod, Bronte, viszont az ausztrál csapat tagja, milyen érzés kívül figyelni a
testvéredet?
„Elképesztően jól úszik, volt néhány óriási futama, amit roppant idegölő, már-már sokkoló
kívülről figyelni. Ilyenkor mindig azt kívánom, bárcsak mellette lehetnék, de nélkülem is
remekül végzi a dolgát.”

