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Szinkronúszás: a BVSC kitüntetett
szerephez jut
2017.01.18. 09:33 CET
A sorozatban harmadszorra is az éves hazai ranglista élén végző egyesület versenyzői
lehetnek az előúszói a 17. FINA Világbajnokság szinkronúszó csapatversenyeinek
selejtezőinek.
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége fontos döntést hozott nemrég, megnevezte azt
a klubot, amelynek versenyzői egészen biztosan szerepet kaphatnak majd a budapesti
világbajnokságon – függetlenül a rajthoz álló magyar versenyzőktől.
A hazai ranglistavezető BVSC-Zugló kapta meg a jogot arra, hogy a csapat- és a kombinációs
versenyszámokat megelőzően közreműködjön és előússzon – a jelölést a nemzetközi
szervezet hagyja majd jóvá. Horváthné Kovács Erika edzőt és szakosztályvezetőt kértük
meg arra, mondja el, mit is jelent ez az előúszás.
„Először is egy megtiszteltetést, egy kitüntetett szerepet és kiváló bemutatkozási
lehetőséget a világbajnokságon. Az előúszást úgy kell elképzelni, mintha a nulladik induló
lenne a klubunk, az általunk bemutatott gyakorlatot a bírók végignézik, és ugyanúgy
pontozzák, mint a versenyző országokét. Ez számunkra is egyfajta mérce, hiszen nemzetközi
mezőnyben, válogatottakkal mérhetjük össze tudásunkat és kűrjeinket, amiket teljes
egészében a saját koreográfiáink mentén adunk elő. Fontos szerepünk van, hiszen nemcsak
a kiinduló pontokat határozzuk mi meg, hanem a mi feladatunk, hogy egy jó alaphangulatot
is teremtsünk az uszodában. Éppen ezért olyan zenéket választottunk kűrjeinkhez, amiket
nemcsak a lányok, de a közönség is élvezni fog” – tudtuk meg a szakvezetőtől, aki elmondta,
hogy a csapatok technikai-, és szabadprogramja, valamint a kombinációs gyakorlat előtt is a
BVSC-s lányokat láthatjuk majd.
Előbbi két kűr során nyolc-nyolc, utóbbiban tíz lány ugrik vízbe, és ezekért a helyekért meg
kell majd küzdenie a BVSC-ben a nagyjából tizenhat junior és felnőttkorú versenyzőnek.
„Óriási motivációt jelent ez a lányoknak, ezt mondanom sem kell, nagy élménnyel
gazdagodhatunk majd. Nagyon várom a világbajnokságot, bár őszintén szólva nehéz lesz a
2006-os vagy a 2010-es Európa-bajnokság miliőjét, atmoszféráját, hangulatát felülmúlni. A
2006-os maga volt a csoda, a közönség fantasztikus volt, amikor a hatalmas viharban sem
mozdult a lelátóról, szívet melengetők az akkori élmények. Nyilván a mostani helyszín, a

Városliget és a világbajnoki mezőny garancia lehet arra, hogy ezúttal is páratlan legyen az
élmény” – tette még hozzá Kovács Erika, aki elárulta, kedvenc csapata Mexikó, a versenyzők
temperamentuma és az elmúlt hat-nyolc évben elvégzett munkája tiszteletet parancsoló.
Jegyvásárlás a szinkronúszás versenyszámaira itt lehetséges.
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