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Úszó és műugró varázslat a Dagály
Úszóarénában
2016.12.10. 17:49 CET
Budapest új csodája lehet érthetően a legnépszerűbb helyszín a 17. FINA Világbajnokság
alatt, a jegyeket érdemes korán megszerezni.
Water. Wonder. Welcome. A 17. FINA Világbajnokság szlogenje talán a Dagály Úszóaréna
kapcsán a legkifejezőbb. A csúcseseményre megépülő, multifunkcionális, két olimpiai
medencét magában foglaló komplexum fantasztikus adottságokkal várja a világ legjobb
úszóit és műugróit.
A világbajnokság teljes ideje alatt pezsegni fog a víz a létesítményben, hiszen már a vb
megnyitóünnepsége előtt, július 14-én délelőtt lesznek műugró-selejtezők az uszodában.
Méghozzá a férfi 3 méteres és a női 1 méteres versenyszám indulói avatják fel a Dagály
Úszóarénát.
A műugrás július 14-től július 22-ig zajlik a Dagály Úszóarénában, a sportág zárónapján a
mix 3 méteres szinkronugrás és a 10 méteres toronyugrás versenyszámait bonyolítják le.
A televíziók képernyőjén keresztül több milliárd ember figyeli majd a világ egyik
legnépszerűbb sporteseményét, az úszók világbajnokságát. Éppen ezért lehet unikum
nekünk a helyszínen követni az eseményeket, és részévé válni ennek a globális élménynek,
Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményének.
Az úszóprogram a 100 méteres női pillangóúszás selejtezőivel indul július 23-án, az utolsó
versenyszámot július 30-án rendezik, a 4x 100-as gyorsváltók zárják a világbajnokságot.
S akkor jöjjenek a jegyárak:
Ami a műugrást illeti: a Dagály Úszóarénában a délelőtti jegyek 500 forintért megvehetők
ebben az első 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 megjegyezni, hogy egyelőre a jegyértékesítés első szakasza zajlik, számtalan szektor
csak később nyílik meg, ez a bevett gyakorlat a hasonló jellegű sportesemények
jegyértékesítési folyamataiban. Azaz, aki most valamiért nem jutott egy bizonyos versenynap
bizonyos időpontjához jegyhez, ne csüggedjen, erre még bőven lesz lehetősége.
A bérletek értékesítéséről is adunk majd hírt, de ez ügyben még zajlanak az egyeztetések az
illetékes partnerek közreműködésével.
A világbajnokság teljes programját erre a linkre kattintva lehet letölteni.
A jegyvásárlás legfontosabb részleteit és a jegyeket itt találja.
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