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Maradéktalanul elégedettek a jövő évi
FINA Világbajnokság külföldi TV
közvetítői
2016.10.20. 17:06 CET
A 2017-es FINA Világbajnokság Nemzetközi Televíziós Közvetítői Találkozójának résztvevői
csütörtökön három leendő versenyszínhelyen tettek látogatást. Elsőként a Városligeti
Műjégpályán ismerkedtek a szinkronúszó versenyeknek otthont adó létesítménnyel, illetve a
közvetítések lehetőségeivel, majd ugyanezt tették a Hajós Alfréd Sportuszodában, a vizes
sportok magyarországi Mekkájában, ahol jövő júliusban a világ legjobb férfi és női
vízilabdázói mérik össze az erejüket. A körút utolsó állomása a Batthyány tér volt, ahol 33
méteres acéltorony magasodik majd, helyszínt biztosítva az idehaza 2017-ben bemutatkozó
óriás-toronyugró versenyeknek.
A találkozónak igen nagy fontosságot tulajdonítva ebből az alkalomból Budapesten járt a
FINA ügyvezető igazgatója, Cornel Marculescu és a világszövetség televíziós és marketingigazgatója, Peter Hall is, akik Gyárfás Tamással, a szervező bizottság társelnökével együtt
találkoztak a világ vezető tévétársaságainak képviselőivel.
A helyszínbejárás ugyanakkor jó alkalmat biztosított arra, hogy a BP2017 Média
munkatársai megismerkedjenek a televíziós szakemberek Budapestről, a létesítményekről,
valamint a szervezésről alkotott véleményével.
Marc Stanislas, az EPC – az EBU produkciós cégének – producere:
„A kijelölt helyszínek egyszerűen csodálatosak. Voltam már jónéhány világeseményen, de a
következő FINA világbajnokságot egyre inkább várom. Szakmai szempontból az egyik
leglátványosabb sporteseményre számítunk, köszönhetően annak, hogy a versenyeket
varázslatos környezetben rendezik meg”.
Jackie Smith, az NBC nemzetközi közvetítésekért felelős igazgatója
„Budapest egy egyedülállóan csodálatos város, nagyon izgatott voltam, hogy végre ide is
eljuthatok. Az épületek, látványtervek az összes helyszínen szemet kápráztatók. Legyen szó
szinkronúszásról, toronyugrásról vagy úszásról, az előadásokban megjelenített
látványelemek azt sugallják, hogy ígéretes és látványos lesz a júliusi világbajnokság.”
Raul Velloso, Globosat, az olimpiai közvetítésekben résztvevő brazil társaság képviselője
„Az olimpiai uszoda nagyobb volt a Dagály Úszó Arénánál, és az ott megrendezett versenyek

rendkívül népszerűek voltak. Ahogy a budapesti építkezés áll, minden esélye megvan a
rendezőknek, hogy a legmagasabb színvonalon teljesítsenek, és akár Riót is felülmúlják.”
Cristina Prencipe, az olasz RAI társaság nemzetközi koordinációért felelős szakembere:
„Csodálatosak a létesítmények, felkészültek és segítőkészek a házigazdák, maradéktalanul
elégedettek vagyunk a látottakkal és a tájékoztatással. Biztosak vagyunk abban, hogy az
együttműködés jövőre is kiválóan fog működni.”

