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A LEN és a FINA szerint is tökéletes volt
a budapesti világbajnokság
2017.07.30. 19:09 CET
Az Európai és a Nemzetközi Úszószövetség is teljes elégedettségének adott hangot a 17.
FINA Világbajnokság zárónapján tartott sajtótájékoztatón.
“Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk! – kezdte beszédét Julio C. Maglione, a
Nemzetközi Úszószövetség (FINA) elnöke. “Egyszerűen minden tökéletes volt, fantasztikus
helyszíneken elképesztő hangulatú világbajnokságot rendeztek egy csodálatos országban.
Biztos vagyok benne, hogy ez a statisztikákban is vissza fog köszönni, a televíziós nézettségi
adatok és az internetes felhasználók száma is megerősíti majd. Ez a világbajnokság egy
újabb előrelépés számunkra és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vizes sportágak
továbbfejlődjenek majd a következő években mind az öt kontinensen!”
“Milyen volt a világbajnokság? Három olyan embert szeretnék idézni, akik nem az első és
nem is az utolsó vb-jükön vettek részt” – mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter, a Szervező Bizottság elnöke. “Adam Peaty brit mellúszó fenomén úgy nyilatkozott,
elképzelni sem tudott jobb helyszínt, mint a Duna Aréna és nagyszerűbb világbajnokságot,
mint amilyen a budapesti volt. Alan Abrahamson, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
médiabizottságának tagja szerint a helyszínektől a szállításig, a wifi-hálózattól a televíziós
közvetítésig mindenben felülmúlta a várakozásait ez az esemény, és kiemelte azt a
földrengéshez hasonlítható ovációhullámot, amely a magyar versenyzők futamait kísérte a
közönség részéről. Végül pedig Jackie Smith-t, az amerikai NBC televíziós csatorna
nmzetközi közvetítésekért felelős igazgatójának véleményét idézném, aki úgy vélte, itt
minden kiváló volt, márpedig a kollégái szerint ő nagyon ritkán használ ilyen szavakat. Ezek
után csak annyit mondanék, visszavárunk mindenkit jövőre a junior szinkronúszó
világbajnokságon, 2019-ben, a junior úszó világbajnokságon és 2024-ben a felnőtt
rövidpályás úszó világbajnokságon. Bár engem a 2019 és 2024 közötti ötéves szünet egy
kicsit zavar, szóval még lehet, hogy egyeztetünk a FINÁ-val arról, hogy akkor is
rendezhessünk valamilyen világeseményt…”
“2015-ben, Kazanyban Gyárfás Tamás feszült volt, mert nem tudta, hogyan lehetne
túlszárnyalni azt a rendezést, mivel az oroszok egy futballstadionban építettek fel egy
medencét. Szerintem sikerült: a nyílt vízi úszásban csodálatos helyszín volt a Balaton, a
szinkronúszásban lélegzetelállító látványt nyújtott háttérben a vár, a Margitsziget
hagyományosan a vízilabda bölcsőjének számít, a Duna Aréna pedig egyszerűen
fantasztikus.”- összegzett Cornel Marculescu FINA-igazgató. “A legnagyobb meglepetést
számomra a nézők okozták, akik akkor is boldogok voltak, ha nyertek a magyar versenyzők,

és akkor is, ha nem, úgyhogy fantasztikus atmoszférát biztosítottak a világbajnokságnak.”
“Számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt részt venni a világbajnokság szervezésében” –
zárta a sajtótájékoztatót Gyárfás Tamás, a FINA elnökségi tagja.

