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Budapest 2017: egyedülálló helyszínek
egy nagyszerű világbajnokságért!
2017.06.01. 12:41 CET

Végre az úszás is főszerephez jutott a budapesti Duna Arénában! A 17. FINA Világbajnokság
2017. július 14-én kezdődik a magyar fővárosban, ám ez a nagyszerű helyszín, amely a FINA
legfőbb eseményén az úszó- és műugróversenyeknek ad otthont, ezekben a napokban
üdvözölheti az első úszókat az 50 méteres versenymedencében. A június 1-4. között
megrendezésre kerülő Budapest Openen, amely a világbajnokság előtt fontos
tesztversenynek számít, 321 úszó indul. A versenyzők többsége természetesen magyar, de
indulnak úszók Ausztriából, Horvátországból, Litvániából, Panamából, Szlovákiából,
Svédországból és Vietnámból.
Ez az első úszóesemény a vadonatúj létesítményben. A Duna Aréna, amelyet hivatalosan
februárban adtak át, A Dagály Strandfürdő északi oldalán található a Duna-folyó keleti
partján, a magyar főváros szívében. A 17. FINA Világbajnokságra két létesítményt egyesít:
egy állandó épületet, amely 6.000 fő befogadására alkalmas, illetve egy ideiglenes részt,
amelyet kizárólag a FINA fő eseményére építettek, és amely további lelátókat tartalmaz (a
vb idején összesen 12.00 fő befogadására alkalmas a létesítmény) és természetesen a
kiszolgáló egységeket. A sportkomplexumban két 50 méteres medence és egy fedett műugró
medence található.
„Ez az egyik legjobb ilyen létesítmény az egész világon! Talán az ikonikus pekingi Vízi
Kockát vagy a dubai helyszínt tudnám még említeni, de több ehhez fogható létesítmény
nincs. A Budapest 2017 szervezőcsapata megérdemli a FINA legmélyebb elismerését és
nagyrabecsülését. Az úszóink és műugróink kiváló körülmények között versenyezhetnek!” –
mondta Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója. Ő vezette a FINA delegációját,
amely ezen a héten a magyar fővárosban járt átbeszélni a 17. FINA Világbajnokság
előkészületeinek utolsó fázisait. „A versenyek mellett a Duna Aréna is csodálatos örökség
marad Budapest városának” – tette hozzá.

Mr. Marculescu hangsúlyozta a további létesítmények minőségét is, amelyeket építenek
vagy átépítenek a világbajnokságra. „Két további ikonikus helyszín lesz a szinkronúszás és
az óriás toronyugrás helyszíne. Mindkettő látványos képeket mutat majd a budapesti
versenyekről!”
A FINA ügyvezető igazgatója utalt a Városligetben épülő különleges helyszínre is. Télen ez a
helyszín felnőttek és gyerekek számára biztosít korcsolyázási lehetőséget. Itt rendezik majd
a szinkronúszó versenyeket (6.000 fő befogadásával), a jég helyett most két ideiglenes
medence lesz ezen a területen. Egyedülálló környezet lesz: rálátással a parkra, a Hősök tere
monumentális szobraira, a Vajdahunyad várára, valamint a Műcsarnok történelmi épületére.
A FINA mottója, a „Víz a mi világunk”, ebben az esetben „A víz a vízen” lesz, hangsúlyozta
Marculescu úr.

A Duna-folyó lesz a főszereplő az óriás toronyugrás esetében is. A budapesti városkép egyik
ikonikus látványa teszi teljessé a varázslatot: az Országház csodálatos épülete tökéletes
hátteret nyújt majd a földkerekség legjobb óriás toronyugróinak teljesítényéhez. A torony
(20 méteres a hölgyek és 27 méteres a férfiak versenyéhez) a Batthyány téren nő majd ki a
Dunából, pontosan az Országházzal szemben.
A vízlabdatornát (8.000 fő befogadásával) az emblematikus Margitszigeten rendezik a Dunafolyó közepén. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda volt Magyarország első fedett uszodája,
a hazai vizes sportok elsőszámú helyszíne. A létesítmény, amellett, hogy mindenféle vizes
sportban – úszás, vízilabda, szinkronúszás, műugrás, búvárkodás, öttusa és triatlon – minden
korosztály számára rendeznek itt versenyeket, a nagyközönség számára is nyitott. A fedett
medencét 1930-ban építették Magyarország első olimpiai bajnokának, Hajós Alfrédnak a
tervei alapján. A nyitott medencét és a műugró helyszínt 1937-ben fejezték be, és azóta
számos alkalommal újjáépítették, bővítették. Jelenleg nyolc nyitott vagy fedett medence,
nemzetközi szintű műugró platformok állnak a profi és szabadidős sportolók, valamint a
nagyközönség rendelkezésére összesen 80 000 m2-en.
„A vízilabda és a Margitsziget mélyen összefonódott. Mindkettő „intézmény”
Magyarországon van, de megítélése és hírneve messze túlmutat a magyar határokon.
Izgalmas vízilabdatorna lesz!” magyarázta Marculescu úr.
Végezetül a nyíltvízi versenyekre Budapesttől 120 km-re kerül sor. A Balaton a nyíltvízi

úszók valódi paradicsoma, több jelentősebb eseményt is rendeztek már itt. A pálya
Balatonfüred fő sétánya mellett helyezkedik el, csodálatos rálátással a Tihanyi-félszigetre. A
Balaton Közép-Európa legnagyobb friss vízű tava, kényelmesen meleg és biztonságos
körülményeket nyújt majd a résztvevők számára. „A balatoni helyszín látványos. A látkép
csodálatos, a térség több jelentős nyíltvízi eseménynek is otthont adott már. Szintén
elsőrangú helyszín lesz, amelyet nagyon fognak élvezni a versenyzőink” fejezte be a FINA
ügyvezető igazgatója.
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