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Jegyértékesítés: közel 30 ezer jegy már
gazdára talált
2016.12.19. 14:37 CET
Továbbra is jól fogynak a jegyek a 17. FINA Világbajnokság eseményeire.
Elárulunk egy bizalmas információt: a december 1-jei start óta 29 328 jegyet vásároltak meg
a vizes sportok szerelmesei, a garantáltan csodás budapesti és balatonfüredi világbajnokság
iránt érdeklődő nagyközönség tagjai.
Ez a szám még a vasárnapi adatokat tükrözi, azaz mire megjelenik ez a rövidhír, könnyen
lehet, hogy elérjük a 30 ezres határt is.
Több szempontból is örvendetes ez a szám: egyrészt még csak a rendelkezésre álló
szektorok egy része nyílt meg a jegyértékesítés kezdete óta, és máris hatalmas az
érdeklődés, másrészt a küldetésünk is teljesülni látszik: minél több ember legyen részese a
hazai világbajnokság élményének.
Ezt segítik a kedvező jegyárak, ezért is indult meg a roham a jegyekért, így már sok-sok
karácsonyfa alatt is ott lapulhatnak a vb-tikettek.
A legnagyobb érdeklődés az úszóversenyek iránt mutatkozik, a Dagály Úszóarénában közel
19 ezren foglaltak már helyet maguknak, de a vízilabda eseményei is igen népszerűek, közel
6 és félezren már biztosan ott lesznek a Hajós Alfréd Uszodában. (Apropó vízilabda: sokan
kérdezik, mikor sorsolnak a vízilabdatornára. Nos, még februárban is rendeznek
kontinentális selejtezőt Amerikában, így a résztvevő nemzetek köre csak akkor lesz teljesen
világos, azaz a sorsolás is azt követően lehet esedékes. Ami a magyar válogatottat illeti:
mind a női, mind a férficsapat este szándékozik játszani, de ezt a televíziós közvetítések még
felülírhatják, így ebben a kérdésben egyelőre nem tudunk 100 százalékig biztos választ adni
– érdemes a délutáni jegyekre lecsapni.)
Ugyancsak örömteli, hogy a városligeti tavon felépülő szinkronúszó medencét és az ottan
versenyeket, valamint a Batthyány téri óriástorony-ugrás eseményeit is sokan szeretnék
látni testközelből.
Az eventim.hu oldalt érdemes folyamatosan nyomon követni, hiszen az elkövetkezendő
hónapokban folyamatosan nyílnak majd meg az újabb és újabb szektorok.

Mivel a jegyárak kedvezőek, a szervező bizottság azt ajánlja, azok, akik egy-egy eseményre
vagy esemény-sorozatra mindenképpen el szeretnének menni, foglalják le most a helyeket.
Aggodalomra nincs ok akkor, ha jelenleg nem lehet egy-egy kiemelt eseményre, döntőre
jegyet kapni: a későbbiekben még szabadulnak fel bőven jegyek.
A jegyértékesítés felülete itt érhető el.

