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Egy héten át a Balatonra is figyel majd a
világ
2016.12.07. 11:28 CET
Budapest mellett egy héten át Balatonfüredre is figyel majd a világ jövő nyáron. A 2017-es
FINA Világbajnokság nyíltvízi versenyeit ugyanis a Balaton északi partjának fővárosában
rendezik július 15. és 21. között.

Nem túlzás kijelenteni, hogy Balatonfüred a nyíltvízi úszás központi helyszínének számít
Magyarországon, hiszen ennek a műfajnak komoly hagyományai vannak a városban és
környékén. 1820-ban itt került sor a Wesselényi-féle öbölátúszásra, és ennek emlékére
rendezik meg minden évben a Balaton Öbölátúszást. 1880-ban Szekrényessy Kálmán elúszott
Füredről Siófokra, és sokáig ezen a távon is szerveztek versenyeket. Ami az „újkori”
eseményeket illeti, az elmúlt években az országos bajnokságok mellett Világ- és Európakupa-viadal, valamint junior világbajnokság házigazdája is volt Füred, a koronát persze a jövő
évi FINA Vb jelenti majd.
Július 15-én, szombaton a Tagore sétány előtti területen a férﬁak 5 km-es versenyével indul a
program, másnap, 16-án pedig a nők 10 km-es viadalát láthatja a közönség. Július 17-én,
hétfőn szünnap következik, 18-án, kedden viszont újra a Balatonba csobbannak a
versenyzők, méghozzá a férﬁ 10 km résztvevői. Július 19-én, szerdán a női 5 km, míg 21-én,
pénteken a 25 km küzdelmeire kerül sor mindkét nemnél.
A kérdőjelet egyelőre a július 20-i, csütörtöki nap jelenti, a FINA ugyanis egyelőre nem
döntött arról, hogy ezúttal is a hagyományos csapatversenyt bonyolítja le, vagy az idei junior
vb-n és Eb-n nagy sikert arató, látványos 4x1250 méteres váltó viadalt.
Ami a kvaliﬁkációt illeti, az olimpiára ugyan a FINA által meghatározott kritériumok alapján
juthatnak el a versenyzők, a világbajnokság esetében azonban ez az egyes nemzeti
szövetségek hatásköre. Minden egyéni számban 2-2 úszó indulhat nemzetenként, a
csütörtöki versenynapon pedig értelemszerűen egy-egy csapat állhat rajthoz.
Balatonfüred egyébként teljes gőzzel készül a nagy eseményre, így akik a vb időszakában a
városba látogatnak, nemcsak a világ legjobb nyíltvízi úszóinak szurkolhatnak, hanem
különböző kulturális programokon, koncerteken, kiállításokon is kikapcsolódhatnak.

Jegyeket itt tud vásárolni.
Részletes menetrend letölthető itt.

