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Úszás:”Kevés olyan ország van, ahol
ennyire szeretnék a sportokat és ilyen
komolyan veszik minden kérésünket”
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Egész hetes munkalátogatásra érkeztek Budapestre a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA
sportági technikai bizottságainak képviselői. A helyszínbejárások mellett a nemzetközi
szervezet munkatársai közös munkaértekezleteket tartottak a 17. FINA Világbajnokság
szervező bizottságának tagjaival. A szombati, úszást érintő egyeztetések a korábbiakhoz
hasonlóan pozitív összképpel zárultak.
A FINA sportági technikai bizottságainak látogatás-sorozata az utolsó állomásához érkezett
szombaton. A Nemzetközi Úszószövetség képviselői az utolsó napra is rengeteg kérdéssel
készültek, de mint már annyiszor elmondták, a Duna Aréna egyszerűen lenyűgöző, így pedig
kedvező helyzetből lehet kezdeni egy meetinget.
Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója a következő szavakkal zárta a
tárgyalásdömpinget:
„Magyarország, Budapest és a Szervező Bizottság mindig lenyűgöz. Kevés olyan ország van,
ahol ennyire szeretnék a sportokat, és ilyen szinten komolyan vennék a kéréseinket. Az
utolsó szakaszába lépett a 17. FINA Világbajnokság szervezése és ahogyan most látjuk, az
eddigi legjobb, legnézettebb és sok-sok, rendkívüli újítások sorozatát felsorokoztató vb lesz
a júliusi.”

Dale Neuburger, a FINA Úszás Technikai Bizottságának elnöke is magasztalta az eddigiek
alapján a szervezésben résztvevőket.
„Tizenöt hónappal ezelőtt kevésbé tudtam hinni a magyarok elszántságában a látottak
alapján. Most itt vagyok, ebben a gyönyörű komplexumban, amely méltán viselheti a „világ
legjobb uszodája” címet. Ennek az arénának már csak úszókra, érmekre és világrekordokra
van szüksége."
A FINA amerikai kontinenst képviselő alelnöke egy kis találgatásba is belement:
„Az úszás tekintetében a legsikeresebb sportoló Katie Ledecky lehet
Budapesten. Természetesen Hosszú Katinkáról sem szabad megfeledkezni, hiszen
többszörös olimpiai-, világ- és Európa-bajnokként vehet részt a vb-n.”

A Nemzetközi Úszószövetség Technikai Bizottságainak tagjai elégedetten távoztak az
ötnapos ittlétük után. Az előkészületek az utolsó utáni szakaszukba léptek, de - ahogyan
mindenki elmondta - az elvárások hiába állnak nagyon magasan, a BP2017 NKft. és a
Szervező Bizottság eddig mindig megugrotta ezt az elvárt szintet.

