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A világbajnokság úszóprogramjának szünetében a TV társaságok csapatai mérték össze
erejüket egy különleges mix 4x50 méteres vegyesváltó versenyen. A célja természetesen
inkább a szórakozás, mintsem a versengés volt ,világsztárokban így sem szűkölködött az
Aréna medencéje.
A TV közvetítők jó hangulatú csatáját az óriáskívetítőn is végig követhették a helyszínen
tartózkodó szurkolók, a bevonulástól egészen a futam végéig, ahol még a mért
időeredményeket is megtekinthették. Olyan úszókat is láthatott a publikum mint a France
TV színeiben induló londoni olimpiai bajnok Florent Manaudou-t, vagy a japán Asahi TV
kiválóságait, Takeshi Matsuda-t és a négyszeres olimpiai bajnok Kosuke Kitajima-t.
A BBC is igazán ütős különítménnyel érkezett az Arénába, Rebecca Adlington kétszeres
olimpiai bajnok úszónőn például egyáltalán nem látszott, hogy már négy éve felhagyott az
aktív versenyzéssel. „Más volt így medencébe ugrani, nyilván sokkal nyugodtabb és inkább a
szórakozáson volt a hangsúly. Persze ezúttal nem kellett a Call Roomban várnunk, élveztem
a dolgot, nagyon szép a medence, jó érzés volt benne úszni.” – osztotta meg velünk
gondolatait a 28 éves „nyugdíjas” versenyző. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy
mi a véleménye a magyar közönségről és Budapestről. „Azt kell mondanom, hogy ez az egyik
legjobb szurkolótábor, amelyet valaha hallhattam életemben, egyszerűen fantasztikusak. Az
Aréna mellett Budapest is csodálatos, ez a harmadik alkalom, hogy itt lehetek, le vagyok
nyűgözve a látottaktól és nagyon örülök, hogy újra itt vagyok.”
A szintén BBC-s visszavonult úszőnő, Karen Pickering is remekül érezte magát:
“Nagyon élveztük ezt a versenyt, és az is vicces, hogy mennyire könnyen előbújik újra a
sportoló belőlünk. Egyikünk se versenyezni állt oda a rajtkőhöz, hanem a szórakozás
kedvéért, de egy pillanat alatt átszellemültünk. Több mint 15 éve tudósítok, és hasonlót már
csináltunk világeseményeken, de itt Budapesten volt először, hogy váltóban mérkőztünk
meg a többi közvetítővel és egyértelműen ez volt a legjobb.”-mesélte mosolyogva a
világbajnok gyorsúszó. A játékos verseny részletei mellett, neki is meg van a véleménye a
Duna Arénáról, illetve közönségéről. “Már többször beszéltünk róla, még adásban is, hogy
mennyire jó munkát végeznek a szervezők. A helyszín, a fények és a hang közel tökéletes, a
közönség pedig leírhatatlan! Csodálatos, amikor magyar úszó is van a medencében,
mekkora hangorkánnal támogatja a közönség, elképesztő az atmoszféra.”
A hatodik versenynap szünetében az önkénteseknek rendeznek hasonló baráti versengést,

de előfordulhat, hogy a nagy igényre való tekintettel, az újságírók is csobbanhatnak egyet a
Duna Aréna vizében.

