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Paolo Barelli: „Lenyűgöző világbajnokság
előtt állunk”
2016.11.17. 15:32 CET
A LEN elnöke villámlátogatást tett Budapesten a 2020-as Európa-bajnokság apropóján, de a
Bp2017 Média érdeklődésére beszélt a 17. FINA Világbajnoksággal kapcsolatos
várakozásairól is.
„Nagyon impresszív világbajnokság lesz a budapesti, nemcsak azért, mert egy csodálatos
uszodakomplexum épül, egyébként elképesztő tempóban. Azért is lesz fontos és számunkra
különösen értékes ez a vb, mert az olimpia utáni évben Európában láthatjuk a világ legjobb
versenyzőit” – fogalmazott Paolo Barelli csütörtökön délben, amikor a 17. FINA
Világbajnokságot szervező Budapest 2017 Nkft. székházában fogadta Gyárfás Tamás, a vb
szervező-bizottsága társelnöke.
„És arról már nem is beszélek, hogy a magyar csapat rendkívül erős, a helyszínek kiválóak,
a Margitsziget csodás, a Duna közelsége és szerepe pedig még egyedibbé teszi az egész
rendezvényt” – tette hozzá a LEN elnöke.
Az európai szervezet első embere, a FINA főtitkára, aki azért jött Budapestre, mert
találkozott Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel, a jövő évi vb szervezőbizottságának társelnökével, valamint Kemény Dénessel, a Magyar Vízilabda Szövetség
elnökével, akikkel aláírták a 2020-as budapesti Európa-bajnokság megrendezésére
vonatkozó hivatalos szerződést.
„Európa nagyon erős tagja a FINA-nak, a 2020-as budapesti Eb-re is úgy tekintünk, mint egy
lehetőségre, ahol megmutathatja a kontinens, milyen kiváló sportemberekkel rendelkezik.
Örülünk, hogy rangos eseményeket rendezhetünk, Magyarország pedig mindig kiváló
házigazda, egyfajta főpróbaként tekintünk például a jövő nyár eleji Bajnokok Ligája Final
Sixre is” – beszélt a várakozásairól Paolo Barelli, akit megkérdeztünk arról is, mit vár
honfitársaitól, az olaszoktól a budapesti világbajnokságon.
„Nagyon komoly eredményeink vannak, Rióból mindkét vízilabda-csapatunk éremmel tért
haza, és összesen nyolc érmet szereztünk a hat diszciplinában. Joggal lehetek bizakodó, és
mi mást is tehetnék, mint az Olasz Úszó Szövetség elnöke, ellenkező esetben szétszednének
az újságírók. Mi is nagyon várjuk a világbajnokságot” – így a LEN elnöke.
Gyárfás Tamás, a MÚSZ elnöke megjegyezte: „Paolo Barelli is az ámuldozók sorát

gyarapítja, hiszen itt volt a tavaly májusi alapkőletételnél, és azóta ugyan járt kétszer is az új
uszodában, de még mindig nehezen hiszi, hogy egy ilyen létesítmény ilyen gyorsan épülhet.
Ha pedig kész lesz a komplexum, nagyon fontos, hogy minél több rangos eseményt
rendezzünk itt, ezért is fontosak az Európa-bajnokságok. Büszke vagyok arra, hogy 2004
óta, amikor először a LEN vezetőség tagjává választottak, hat úszó és két vízilabda Európabajnokság rendezési jogát sikerült elnyernünk. Ezek az események a világbajnokságokkal
együtt fantasztikus mértékben segítik a sportágaink fejlődését, népszerűsítését. A célunk
változatlan: Európa legeredményesebb úszónemzete maradni.”
A 2020-as Európa-bajnokság programja:
LEN Európa-bajnokság (úszás, műugrás, szinkronúszás): 2020. május 4-17.
Vízilabda Európa-bajnokság: 2020. január 12-26.
Nyílt vízi Európa-bajnokság: 2020. június 16-21. (Balatonfüred)
Óriástoronyugró Európa-bajnokság: 2020. augusztus 18-20.
Masters Európa-bajnokság: 2020. május 19-24. (nyílt vízi Eb: május 20-21.)

