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Duna Aréna: ahogy először látták
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A 17. FINA Világbajnokságon induló magyar úszók nagy része rajtkőre állt a Budapest
bajnokság első napján, ahol először tesztelték a Duna Aréna medencéjét és egyéb
helységeit. A magyar válogatott úszók az elején még talán nem is az úszásra, hanem arra
figyeltek, mit hol találnak, és csak utána jött a teszt. Abban mindenki egyetértett, hogy
fantasztikus az uszoda, a medence gyors, a távolságokat még szokni kell, de összességében
óriási élményt ad a világszínvonalú komplexum.
Jakabos Zsuzsanna, Európa-bajnok úszó:
Nagyon tetszik az uszoda, a víz hőmérséklete, jó, hogy ennyire mély a medence és látni a
csempéket alattunk, ezt mindig is szerettem. Van a szélén lábtámasz, padka amire le lehet
állni, ideális és összességében elképesztő az, ami a szemünk elé tárul. Eddig nagyon tetszett
minden, hatalmasnak tűnik az uszoda, de ezért is jó, hogy eljöttünk, megnéztük a lelátót,
utánajártunk, merre kell menni, hogy ne tévedjünk el. Remélem, ki lesz matricázva minden.
Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes úszó:
Pár hónapja már itt edzünk, és nagyon szeretek ide járni. Ezt a medencét még nem
használtam, csak az edzőmedencét, de becsobbantam először a versenymedencébe, és olyan
mintha egy új uszodában lennék. Nagyon jó, hogy ezt az újdonságot meghagytuk mára. Ma
még csak edzettem itt, holnaptól fogom versenyszerűen is kipróbálni a medencét, nagyon
várom már, hogy élesben is kipróbáljam. Most még az alapozásnál tartunk, és egy kicsit
fáradt is vagyok, ezért most jól jön ez az új inger, hogy ebből a kicsit fásultabb érzésből
kizökkentsen.
Grátz Benjamin, ifjúsági olimpiai bajnok:
Most vagyok itt először a Duna Arénában, és valami elképesztő, amit itt látok, csak
kapkodjuk a fejünket. Egyelőre még szokjuk, mi hol van, hova kell menni, hol vannak a
helyiségek, mit és hol találunk. A medence fantasztikus, el sem tudom képzelni, milyen lesz
a hangulat, amikor tele lesz nézőkkel az egész uszoda. Eddig csak képeken láttam,
egyszerűen lenyűgöz a nagysága, el se hiszem, hogy itt fogunk úszni. Először a nagyságát
néztem és a mennyezetet, hogy mihez tudok igazodni. Fantasztikus élmény, olyan, mintha
most indultam volna először versenyen.
Sebestyén Dalma, ifjúsági olimpiai bajnok:

Amikor beléptem, pillangók voltak a gyomromban, annyira gyönyörű ez az uszoda,
fantasztikus hangulatú. Ahogy jöttem, lehetett érzeni a vb-hangulatot, szóval leírhatatlan,
amit itt látunk.
Takács Krisztián, Európa-bajnoki bronzérmes:
Amikor először beléptem, azt hittem, nem is Magyarországon vagyok. A medence nagyon jó,
kicsit mélyebb, nem csak 1.80 méter, mert abban nagyon hullámozna a víz. Nekem 50
gyorson erre is oda kell figyelnem, hisz ha nyolcan beleugrunk, akkor ott azért vannak
hullámok. A mélyebb medencében ez a hullámzás viszont jobban elsimul, ennek örülök, és
remélem, hogy a világbajnokságon 50 gyorson nagyon jó eredményt fogok repeszteni. A cél
nem lehet más, minthogy döntőbe kerüljek. Remélem, sikerül, hiszen a hazai közönség óriási
pluszt fog adni.
Telegdy Ádám, magyar bajnok:
A felkészülésben most ott tartok, hogy rettentően fáradt vagyok, és ennek a versenynek az a
célja, hogy kipróbáljuk, milyen itt a Duna Arénában úszni. A nézők ugyan még hiányoznak,
ám a szervezés nagyon profi, és elmondhatom, hogy nagyon jó itt úszni. Másodszorra vagyok
ebben az uszodában, de most is elképeszt, mekkora. Ahogy belépek, nem is látom a lelátó
tetejét. Az biztos, hogy fantasztikus hangulat lesz itt a világbajnokság alatt. Abszolút
világszínvonalú, a londoni olimpiai uszodához tudnám hasonlítani.
Sós Dávid, junior világbajnoki ezüstérmes:
Nagyon szeretnék kijutni a világbajnokságra, január óta szétszedtem a medencét, hogy ez
meglegyen, most még nem jött össze. Amit elvesztettem az egyik oldalon, azt az élet
visszaadja máshol, nyáron ott leszek az Universiadén, de még most sem veszett el a remény,
hogy indulhatok itt a világbajnokságon. Nagyon pazar az uszoda, jó lenne itt úszni júliusban
is!

