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Úszás: akikre érdemes odafigyelni – Női
100 méteres mellúszás
2017.03.26. 16:59 CET
Javában zajlik a versenyzők felkészülése a 17. FINA Világbajnokságra. Az olimpia utáni első
világbajnokság mindig tartogat meglepetéseket, ezért senki sem veheti félvállról az
eseményt. Az egyes versenyszámok esélyeseit bemutató sorozat harmadik részében a női
100 méteres mellúszás klasszisairól lesz szó.
Olimpiai és világbajnokok csapnak majd össze a Duna Arénában, íme, a várható főszereplők
listája – szigorúan a számok és a közelmúlt eredményei alapján.
A sorozat korábbi részeit itt tudja elolvasni: első rész, második rész, harmadik rész,
negyedik rész.

Ruta Meilutyte
A litván születésű Ruta Meiluyte az egyetlen úszó a történelem során, aki az összes jegyzett
korosztályban nyert címeket. 2010-ben, 13 évesen például már megdöntötte a litván
rekordot 50 és 100 méteres mellúszásban is.
Ruta 7 éves korában kezdett el úszni és már korán látszott rajta, hogy szuper adottságai
vannak hozzá. Bár nem mondható kimondottam magasnak (173cm), mégis 43-as cipőt
hordott tizenhárom évesen. Végül 44-re állt be a lába.
A 2010-es országos rekorddöntésének köszönhetően a londoni olimpiára már a válogatott
tagja volt, mindössze 15 évesen. A játékok aztán hatalmas meglepetésre európai és litván
csúcsot döntve olimpiai bajnok lett 100 méter mellen.

2013-ban, Barcelonában esélyesként érkezve nem rogyott össze a teher alatt. Több rekordot
megdöntve lett világbajnok 100 méteres mellúszásban, és 50 méteres is ezüstérmet szerzett.
Ami a 100 métert illeti, 2015-ben volt az utolsó nemzetközi eredménye. A kazanyi vb-n
második helyezett lett.
A riói olimpiára kijutott ugyan, de nem sikerült a dobogó közelébe férkőznie. Mondjuk már
az is csoda volt, hogy el tudott menni, ugyanis 2015 szeptemberében elesett a biciklijével és
eltörött a könyöke, amit műteni kellett és az „utolsó percekben” drótozták csak össze.
A sérülése után a vb lesz az első világeseménye, amire 100%-os állapotban készülhet, most
már új edzővel, Paulius Andrijauskasszal.

Alia Atkinson
A fiatal litvánt a rutinjával tudja majd megfogni a jamaikai Atkinson, aki már 4 olimpián is
részt vett. A jamaikai úszóvilágban hatalmas szerepet játszik és szeretné, ha országa
felkerülne az úszótérképre, és ezáltal növekednének a beruházások szeretett sportága felé.

Első olimpiai pontszerzésére egészen 2012-ig kellett várni, de az emlékezetesre sikerült. A
100 méteres mellúszás elődöntőjében a 8. legjobb időt úszta, de nem egyedül, ugyanis a
kanadai Tera van Beilen neve mellett is ugyanaz a számsor állt, így szétúszás következett.
Atkinson jobban bírta idegekkel, így kvalifikálta magát a döntőbe, ahol meg sem állt a 4.
helyig.
A 2015-ös kazanyi vb-n még erre is rá tudott pakolni. Az elődöntők során itt most nem bízta
a véletlenre és jamaikai csúcsot úszva jutott tovább 100 mellen. A döntőben egy
elképesztően gyors 50 méter után a harmadik helyen végzett. Ezzel ő lett az első jamaikai
úszó, aki érmet nyert egy világversenyen.

Lilly King
A szám legnagyobb esélyeséről, a 2016-ban a világ élvonalába csak úgy berobbanó Lilly
Kingről itt olvashat többet.

A sprinttávoknál – mint például a 100 méteres mellúszás-, nagyon nehéz megjósolni ki érhet
a csúcsra. Egyedül talán King emelkedik ki a mezőnyből, de a teljesség igénye nélkül
mindenképpen meg kell még említeni a felsorolásban a Rióban ezüstérmet szerző Yulya
Efimovát, vagy a harmadik helyezett Catherine Meilit.

