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Nyolcszoros Európa-bajnok, van egy olimpiai ezüstérme is, kétszeres címvédő a FINA 10
km-es Nyíltvízi Úszó Világkupán, és nem kétséges, hogy a világ egyik legjobbja. Rachele
Bruninak azonban van egy komoly szívfájdalma: a FINA Világbajnokságok történetében
eddig egyszer sem sikerült felállnia a dobogóra. Lehet, hogy 2017-ben, Balatonfüreden
végre megtörik az átok?
Ha van valaki, aki többszörösen is kellemes emlékeket őriz Magyarországról a 17. FINA
Világbajnokság nyíltvízi résztvevői közül, Rachel Bruni mindenképpen az. Az úszást már öt
éves korában elkezdő olasz sportoló élete első nemzetközi felnőtt versenye (nem egész 16
évesen!) a 2006-os budapesti Európa-bajnokság volt, tavaly pedig megnyerte a FINA/HOSA
10 km-es Nyíltvízi Világkupa balatonfüredi állomását (nem mellesleg az egész sorozatot is).
A két esemény között persze rengeteg minden történt…
Bruni medencében is ért el figyelemre méltó eredményeket pályafutása elején, többször is
olasz bajnok lett a hosszabb gyorsúszó távokon, de hamar kiderült, hogy igazán sikeres nyílt
vízen lesz.
2007-ben bronzérmet szerzett 5 km-en a milánói junior Európa-bajnokságon, egy évvel
később pedig már felnőtt szinten is letette a névjegyét: még mindig nem töltötte be a 17-et,
amikor a dubrovniki Eb-n 5 km-en és a csapatversenyben is aranyéremmel gazdagodott!
A kontinensviadal azóta is az ő terepének számít, szinte mindegyikről éremmel távozott az
elmúlt években. 2010-ben is Budapest rendezte az eseményt, akkor egy csapatezüsttel
gyarapodott a gyűjteménye, 2011-ben, Eilatban viszont kétszer is a dobogó legfelső fokára
állhatott (5 km és csapat), a habot a tortán az olimpiai, 10 km-es távon begyűjtött ezüstje
jelentette.
2012-ben hazai közönség előtt, Piombinóban hozta a „szokásos” két aranyat, egyedül a két
évre rá, Berlinben lebonyolított Eb lóg ki a sorból, ahol nem sikerült dobogós helyen zárnia.
Nem úgy tavaly Hoornban, ahol végre a 10 km aranyérme is összejött neki, ráadásul
csapatban is „aranyos” volt.
Ami az olimpiákat illeti, 2008-ban még nem volt realitása a részvételének (a 10 km-es
verseny akkor debütált az ötkarikás játékokon), 2012-ben pedig nem jött össze neki a

kvalifikáció. Tavaly Rióban végre ott lehetett az indulók között, és meglehetősen érdekes
körülmények között lett ezüstérmes: eredetileg a harmadik helyen ért célba Sharon van
Rouwendaal és Aurélie Muller mögött, de a franciát utólag kizárták, így Bruni végül a
második helynek örülhetett. Az érmet ezt követően párjának, Dilettának dedikálta.
Az olasz klasszis nagy kedvencének számít a FINA/HOSA 10 km-es Nyíltvízi Világkupasorozat, melyet 2015-ben első olasz női versenyzőként nyert meg.
„Büszke vagyok, hogy véghezvittem ezt a történelmi tettet. Ez a siker nagy lendületet adhat
nekem a folytatásra” – nyilatkozta utána a Tuttosport című olasz lapnak.
„Különböző versenyek, különböző helyek és sok-sok remek ember, akikkel találkozhatok. Azt
hiszem, a mi sportágunkban ez a legjobb, nagyon érdekesnek találom!” – mondta szintén a
Világkupával kapcsolatban a FINA hivatalos oldalának adott egyik tavalyi interjújában.
Bruni 2016-ban is jól érezhette magát a Világkupában, ahol megvédte a címét, és az olimpia
is jól sikerült a számára.
Akad azonban egy fájó pont Bruni karrierjében, ez pedig éppen a világbajnokság. Már 2008ban is próbálkozott, amikor még a FINA Vb-től külön, Sevillában rendezték az eseményt a
világ legjobb nyíltvízi úszóinak, és ott volt azt követően a római, a sanghaji, a barcelonai és a
kazanyi FINA Világbajnokságon is, de elképesztő pechszéria kísérte: összesen négy
alkalommal végzett a negyedik helyen (2011-ben 5 km-en és csapatban, míg 2015-ben 10
km-en és csapatban), ám a hőn áhított éremszerzés egyelőre álom maradt.
„Mosolyogj, ha fáradt vagy” – szól Bruni mottója, a kérdés persze az, hogy mennyire lesz oka
a mosolygásra az olasz úszónak a 2017-es FINA Világbajnokságon, melyen a nyíltvízi
versenyszámokat július 15. és 21. között rendezik Balatonfüreden.
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