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Ugyan még javában zajlanak az úszók küzdelmei, élesedik a verseny a vízilabdamedencében, az óriás toronyugrás pedig még el sem kezdődött, a Nemzetközi
Úszószövetség máris a jövőre gondol. A Duna Aréban a soron következő FINA
Világbajnokság házigazdája, a dél-koreai Gwangju mutatkozott be.
Dr Julio Maglione - a FINA elnöke:
Egészen lenyűgöző, milyen magas színvonalú világbajnokságot rendezett Budapest, s bár
még a 2017-es megmérettetésnek sincs vége, a FINA zászlaját ezennel jelképesen átadom a
Gwangjunak.
A szövetség már izgatottan várja, hogy megismerhesse a dinamikusan fejlődő és lüktető
várost, semmi kétség afelől, hogy a helyi rendezők kiváló körülményt biztosítanak majd a
sportolók számára. A 2017-es FINA Világbajnokság a jövő referenciája, de biztosak vagyunk
benne, hogy Gwangju is megfelel majd a kihívásoknak.
Dr Young-Teck Cho - a szervezőbizottság alelnöke és főtitkára:
Gwangju a béke és a demokrácia városa, amely értékeket a világbajnokság eszméjébe is
szeretnének beépíteni a szervezők. Mindenkit szeretettel várunk, hogy megmutathassuk
országunk színes kultúráját, valamint a természet és az ember harmoniáját.
Ms Debra Han - nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató:
Fantasztikus létesítményekkel várjuk a sportolókat, az úszás és a műugrás küzdelmeinek
egy 11000 férőhelyes aréna ad majd otthont, ezenkívül még négy, egymáshoz közeli
helyszínen folyik majd a versengés. A sportcsarnokokon kívűl egy 25 épületből álló sportolói
falu is várja majd a résztvevőket. Terveink szerint az óriástoronyugrók a Városháza melleti
téren ideiglenesen felállított emelvényről vethetik majd alá magukat a mélybe.
Ms Eunyoung Lee - promócióért felelős igazgató:
Elkészült a világbajnokság hivatalos logója és a kabalafigurák is, előbbiben a hullám a
kihívást és a versengést, Gwangju jellegzetes hegye pedig az összetartozást és a békét
szimbolizálja. Az úszódresszbe öltöztetett vidrák, Suri és Dari pedig remélhetőleg mind a
sportolók, mind a közönség tetszését elnyerik majd. Ezenkívül örömmel jelentem be, hogy a
mai nappal élesedik az esemény hivatalos honalpja is, így további információkat találhatnak
a fina-gwangju2019.com-on.

Prof. Kwangchul Lew - a szervezőbizottság alelnöke:
Gwangjunál jobb helyszínt aligha találhattunk volna egy ilyen rangos esemény
megrendezésére, a város remek ötvözete a modern és a tradicionális kultúrának, ráadásul
korábban olyan rendezvényeknek adott otthont, mint az Universiade, röplabda világliga,
vagy éppen a 2002-es labdarúgó világbajnokság.

