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Szinte hihetetlen, hogy napjaink egyik legnagyobb úszóklasszisa, az amerikai Katie Ledecky
még mindig tinédzser, pedig lassan öt éve, a 2012-es olimpia óta folyamatosan bűvöli el a
szurkolókat. Ötszörös olimpiai és kilencszeres világbajnok, összesen tizenhárom világcsúcs
gazdája, aki várhatóan nagy csatát vív majd Hosszú Katinkával a „budapesti FINA Vb nem
hivatalos úszókirálynője” címért…
Jó másfél évtizeddel ezelőtt a papírforma érvényesült a Ledecky családban: a kis Katie „vizes
sportot” választott, ami tényleg nem jelentett meglepetést. Nagybátyja, Jon Ledecky nagy
jégkorongrajongó volt, nem véletlenül lett a négyszeres Stanley-kupa-győztes New York
Islanders tulajdonosa, de unokahúga végül az „eredeti” halmazállapot mellett tette le a
voksát, vagyis úszó lett, édesanyja, valamint bátyja nyomdokaiba lépve.
Az persze hamar kiderült, hogy a tesónál és a mamánál sokkal több tehetséggel áldotta meg
a sors, a rengeteg korosztályos trófea után középiskolásként már sorra döntögette az
amerikai csúcsokat. 2012-ben, alig 15 évesen aztán már a világ is csak ámult és bámult
rajta: az Omahában rendezett olimpiai válogatón úgy lett első 800 gyorson, hogy több mint
két másodpercet vert az egyébként ötszörös világbajnok Kate Zieglerre, a szám montreali és
a melbourne-i aranyérmesére.
„Tudtam, hogy ha megfelelően rákoncentrálok, megcsinálom. Egyáltalán nem féltem” –
mondta akkor Katie Ledecky, aki 15 évesen, 4 hónaposan és 10 naposan az Egyesült
Államok küldöttségének legfiatalabb tagja volt a londoni ötkarikás játékokon. A brit
fővárosban aztán jött a folytatás: a 800 gyors döntőjében több mint négy másodperccel verte
meg a mezőnyt, és habot is szolgáltatott a tortára: átadta a múltnak a legendás Janet Evans
akkor már 23 éve fennálló amerikai csúcsát!
A Ledecky-féle aranyeső azóta is csak hullik, méghozzá olyan intenzitással, hogy a 20. évét
csak idén márciusban betöltő sportolónak nemhogy egy nagy vitrinre, de inkább egy külön
kis múzeumra lenne szüksége ahhoz, hogy elférjenek benne a medálok. A 2013-as FINA
Világbajnokságon már topfavoritként nyerte meg a 800-at, amit a 400, az 1500 és a 4x200as gyorsváltó első helyével fejelt meg, ráadásul Barcelonában megúszta pályafutása első két
világrekordját is.

Két évvel később, Kazanyban ezt is meg tudta fejelni a cseh felmenőkkel rendelkező úszó,
hiszen az említett négy számon kívül a 200 gyors aranyérmét is bezsebelte, és újabb három
világcsúccsal kápráztatta el a közönséget. Ezt megelőzően senki nem tudott négy egyéni
versenyszámban az élen végezni egy világbajnokságon!
A kérdés már csak az volt, hogy a 2016-os olimpián milyen újabb történelmi tettel rukkol
elő? Nos, a választ megkaptuk augusztusban: négy arany- és egy ezüstérmet szerzett a
játékokon (két világrekorddal megspékelve), ezzel ő lett minden idők legsikeresebb amerikai
női sportolója egy adott olimpián.
Ledecky a különböző világversenyeken begyűjtött érmei mellett megszámlálhatatlan díjban,
illetve elismerésben is részesült, és nem kérdés, hogy a budapesti FINA Világbajnokság
egyik legnagyobb csillaga lehet. Egy másik csillag persze a magyar szurkolók reményei
szerint talán még fényesebben ragyoghat, és ez pikáns külön párharcot ígér a vb-re. A
„másik csillag” a Hosszú Katinka névre hallgat…
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Született: Washington D.C. (Egyesült Államok), 1997. március 17.
Legnagyobb sikerei:
Ötszörös olimpiai bajnok (2012 London, 800 gyors; 2016 Rio de Janeiro, 200, 400 és 800
gyors, 4x200-as gyorsváltó); olimpiai ezüstérmes (2016 Rio de Janeiro, 4x100-as gyorsváltó)
Kilencszeres világbajnok (2013 Barcelona, 400, 800 és 1500 gyors, 4x200-as gyorsváltó;
2015 Kazany, 200, 400, 800 és 1500 gyors, 4x200-as gyorsváltó)
Ötszörös Csendes-óceáni bajnok (2014 Gold Coast, 200, 400, 800 és 1500 gyors, 4x200-as
gyorsváltó)

