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Az első jegyárakról röviden!
2016.12.01. 16:10 CET
A 17. FINA Világbajnokság első jegyértékesítési fázisában különféle kategóriában lehet
belépőket vásárolni. Fontos, hogy a most értékesítésre bocsátott jegyek csak töredékét
képezik az összes, majdan rendelkezésre álló jegymennyiségnek.
A július 15. és 21. között zajló balatonfüredi nyílt vízi úszás eseményein egyfajta jegykategóriát alakítottak
ki, napijegyet, amely 1500 forint.
Az óriástorony-ugrás helyszínén, a Batthyány téren július 28-30-ig versenyeznek. Az első napon 500, 1000 és
1500 forintos jegyek kaphatók, 29-én és 30-án 1000, 1500 és 3000 forintos jegyek.
A városligeti szinkronúszás eseményein délelőtti és délutáni jegyek kaphatók. Az első napon, július 14-én
500 forint a délelőtti jegy, ezt követően 1500 és 3000 forintos jegyeket lehet igényelni az első
jegyértékesítési fázisban. Július 15-től aztán kizárólag délutáni/esti versenyszámok megtekintésére is lesz
lehetőség, itt az ár 500 forint, a zárónapon – amikor döntők is szerepelnek a délutáni programban – 1500 és
3000 forint.
A vízilabdatornát a Hajós Alfréd Uszodában rendezik meg, a most kibocsájtott jegyek – amelyek
hangsúlyozzuk, csak egy kis szeletét képezik az összesnek – változatos áron érhetők el. A július 16-án
kezdődő női csoportmeccsek délelőtti mérkőzéseit (9.30-14.35) 500, a délutáni mérkőzéseit (17.30-22.35)
1500 forintért lehet megnézni. A férﬁak másnap kezdenek, őket délelőtt (9.30-14.35) 1000, délután
(17.30-22.35) 2000 és 3500 forintért lehet ﬁgyelni, még egyszer kidomborítva, hogy ezek az árak a most
elérhető kontingensre vonatkoznak.
A július 23-án kezdődő egyenes kieséses szakaszban napijegyeket állapítottak meg a december 1-jei, első
értékesítés szakaszban – ezekkel a jegyekkel a nap összes meccsét meg lehet nézni. 23-ára 3500 forint, 24ére 3000, 25-ére 4000, 26-ára és 27-ére 5000 forintba kerülnek ezek az első jegyek, amelyekkel már az
elődöntőre lehet kilátogatni.
A két zárónapon délelőtti és délután/esti jegyeket lehet most venni, 28-án a délelőtt/délután 3000 (női
bronzmeccs is), az esti női ﬁnálé valamint a bilétái 5000 forintos áron érhetők el. Míg a pólótorna utolsó
napjára, 29-ére a délelőtt/délutáni szegmens 4000 forintba kerül (benne a férﬁ bronzmeccsel), estére 3500,
5000, 7500 és 9000 forintos jegyeket lehet venni, utóbbiak a férﬁdöntőre érvényesek.
Ami a műugrást illeti: a Dagály Úszóarénában a délelőtti jegyek 500 forintért megvehetők ebben az
értékesítési szakaszban, az első nap (július 14.) 1000 forintos délutáni jegyek kaphatók, a többi
versenynapon 1500 és 3000 forintért lehet megnézni a ﬁnálékat.
És akkor jöjjenek az úszóversenyek! A jelenlegi első jegyértékesítési szakaszban a délelőtti
versenyszámokért 500, 1000 és 1500 forintos jegyeket lehet venni (érdemes, hiszen ekkor minden számban
legalább két magyarnak szurkolhatunk), a minden nap 17.30-kor kezdődő ﬁnálékra és középdöntőkre 2000,
3000, 4500, 6000, 7500 és 9000 forintos tiketteket vásárolhatók.

FONTOS!
A mostani jegyértékesítési szakaszt követi még több is, hiszen a világbajnokság hosszú, a létesítmények
pedig nagy befogadóképességűek.

A jegyvásárláshoz kattintson ide.
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