
  
 

 

 

 

Kedves Úszóklubok, Egyesületek! 
 

 
A 17. FINA Világbajnokság Budapesten és Balatonfüreden kerül 
megrendezésre 2017. július 14-e és július 30-a között. 

 

A Vizes Világbajnokságon öt helyszínen, hat sportágban (úszás, vízilabda, szinkronúszás, műugrás, óriás 
toronyugrás és nyíltvízi úszás) 207 ország közel 5000 versenyzője vesz részt. 

 

A statisztikák szerint, az Olimpia és a FIFA Labdarúgó Világbajnokság után a világ  harmadik 
legnagyobb sporteseménye a FINA Világbajnokság. A televíziók előtt várhatóan 
hárommilliárd ember követi majd figyelemmel és izgalommal a versenyeket. Hatalmas 
lehetőség Magyarországnak bemutatkozni és hatalmas élmény a versenyeken részt venni, 
szurkolni. 

 
Az Európa Szívében Alapítványt, mint a világbajnokságot szervező BP2017 Nkft. hivatalos szerződött 
partnerét érte a megtiszteltetés, hogy a délelőtti versenyekre 6 és 18 éves kor közötti fiataloknak és kísérőknek 
biztosíthat életre szóló személyes élményt a versenyhelyszínekre történő ingyenes belépés 
biztosításával. 

 
A nemzetközi és hazai szokások és tapasztalatok alapján a délelőtti versenyekre diákoknak és fiatal 
sportolóknak biztosítunk jegyet. 14 év alatt 8 gyerek 1 kísérővel, 14 év felett kísérő nélkül, valamint 4 gyerek  
2 kísérővel (az utóbbi esetben csak az alapítványtól lehet e-mailben igényelni). 

 

A regisztráltak egy teljes napi programon vehetnek részt, mely során a délelőtti versenyek megtekintését 
követően a délután folyamán ellátogathatnak a Market Streetekre, ahol a vizes sportokhoz kapcsolódó 
kiállításokon, rendezvényeken, eseményeken vehetnek részt. Célunk, hogy belföldről és határainkon túlról is 
szervezzünk fiatalokat Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményére. 

 

Akinek felkeltettük az érdeklődését, annyi csak a feladata, hogy a www.vizesvb.europasziveben.hu oldalon 
regisztrálnak (2017. június 1.-től) és a kiválasztott helyszín és időpont után a visszaigazoló levél  segítségével 
elutaznak a választott helyszínre (Budapestre, vagy Balatonfüredre), és a helyszínen átveszik a jegyüket és 
már nézhetik is a világsztárokat. 

 
Kérdéseiket a +36302101371–es és +36305634823 telefonszámon, vagy a vizesvb@europasziveben.hu e- 
mail címen tehetik fel. Megtalálnak minket a facebook-on is a 
https://www.facebook.com/EuropaSzivebenAlapitvany/ címen, melyet megoszthatnak ismerőseikkel, 
barátaikkal. 

 
Jelentkezésükre számítva, üdvözlettel: 

Budapest, 2017. június 1. 

               Czene Attila Szentandrási Flóra Katalin 

Program védnöke Kuratóriumi elnök 
Olimpiai bajnok úszó 
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