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A 17. FINA Világbajnokságon kilenc számban avatnak bajnokot szinkronúszásban. A sportág
legfiatalabb versenyszáma a vegyes páros, amely két éve, Kazanyban debütált a
világbajnokságok programjában, hogy aztán később szerepeljen a 2016-os londoni Európabajnokság műsorán is.
Hasonlóan az egyéni, páros és csapatversenyekhez, a vegyes párosok között is két
versenyszámban osztanak érmeket, rövid és szabad programban. A szabályok sem
különböznek a női párosokra vonatkozó követelményektől, látványvilágát tekintve persze
egészen más kűröknek lehetünk tanúi.
Még szinkronúszó-berkekben is sokakban kételyt ébresztett ennek a versenyszámnak a
létjogosultsága, hiszen a ritmikus gimnasztikához hasonlóan ez is hagyományosan női
sportág. Csupán az ókori kultúrákban művelték férfiak a ,,művészi úszást” az előkelők
szórakoztatására, a szinkronúszást a modern korban már a női esztétikumot hangsúlyozó
versenyszámként ismerhettük meg.
A kezdeményezés – mint oly sok újító szándék – az Egyesült Államokból indult, még a 90-es
években. A sportág legendás alakja, Bill May ugyanis 1998-ban rajthoz áll az amerikai
bajnokságon a párosok versenyében, és azt Christina Lummal az oldalán meg is nyert.
További sikerek is övezték a páros életét, számos nemzetközi versenyen bizonyítottak, azt
viszont nem sikerült kivívni, hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség, a FINA által szervezett
versenyeken férfi is indulhasson. Aztán egyre komolyabb érdeklődés mutatkozott Kanada,
Olaszország és Franciaország részéről, így 2002-től a nemzetközi versenyeken is
engedélyezték a férfiak részvételét.
A nagy áttörés mégis váratott még magára, Bill May így 2008-ban visszavonult a sportágtól.
Nem távolodott el teljesen azért, hiszen a világhírű Cirque de Soleil művésze lett, ahol a vízi
előadások koreografálásában és megvalósításában is nagy szerepet vállalt.
A nemzetközi döntéshozókra a végső nyomást talán a közösségi oldalakon indított kampány
jelenthette, aminek a hatására a 2014-es dohai rövid pályás úszó világbajnokság helyszínén
hozta meg a FINA úttörő döntését. Ennek értelmében a sportág modernizálása és új
horizontok nyitása érdekében mind a kontinensviadalok, mind pedig a világbajnokságok

hivatalos versenyszáma lesz a vegyes párosoké.
Az első hivatalos FINA-világversenyen nagy nevek indultak (Bill May is), akiknek korábban
nem volt meg a lehetőségük arra, hogy a legnagyobb eseményeken képviselhessék
hazájukat. A versenyszám világbajnoki szinten 2015-ben, Kazanyban debütált, ahol olyan
hölgy sportolók is visszatértek, akik korábban már befejezték a pályafutásukat.
Például a francia világbajnok Virginie Dedieu, a spanyol példakép, Gemma Mengual és az
amerikaiak egykori legjobbja, Christina Jones. Csak hab a tortán, hogy a vegyes páros rövid
program volt a legizgalmasabb Kazanyban, már ami az érmekért folyó harcot illeti. A
selejtezőt követően még az oroszok álltak az első helyen, a döntőben azonban olyan kűrt
futott az amerikai Bill May-Christina Jones páros, hogy a bírók nekik ítélték meg az első
helyet. Érdekes, hogy bár az oroszok nem tartoztak abba a körbe, akik támogatták a férfi
szinkronúszást, mégis olyan kettőst indítottak Darina Valitova és Alexandr Maltsev
személyében, akik a szabad programot egyértelmű fölénnyel megnyerték, míg a rövid
programban ezüstérmet szereztek.
A budapesti világbajnokságon a vegyes párosok szabad programjában több páros is
harcolhat a dobogóért, vagy akár az aranyéremért is. Rendkívül látványos előadásokra
számíthatunk, különleges összehangra a páros tagjai között, igazi show-szerű
táncelőadásokra a vízben. Érdemes odafigyelni az orosz és amerikai páros mellett az
olaszokéra is, de a franciák és spanyolok is okozhatnak meglepetést, mint ahogyan az
újoncnak számító japánok is éremért ugranak júliusban a medencébe.
A 2017-es FINA Világbajnokságon a szinkronúszás hét versenynapja alatt kilenc számban
avatnak világbajnokot: szólóban, duóban, csapatban, valamint vegyes párosban kettőtkettőt, a különlegességnek számító, tíztagú formációkat felvonultató kombinációs számban
pedig egyet. A versenyszámoknak egy igazán különleges helyszín ad otthont, a történelmi
szépségű Városligeti-tó, amelynek vizén egy 5000 főt befogadni képes lelátón élvezheti majd
a közönség a világbajnokságot.
A jegyvásárlási felületért és a részletekért ide kell kattintani:
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/17th-fina-world-championships-budapest-budapest-balaton
fuered-167/events.html

