XIV. CMAS Uszonyosúszó Világkupa
2019. február 22 - 24.
A XIV. CMAS Uszonyosúszó Világkupa 2019. évi sorozatának első fordulója 2019. február 22 - 24.
között került megrendezésre Egerben. Immáron nyolc éves hagyomány folytatódott, hiszen 2012. óta a
Világkupa versenyszezon nyitófordulójának Eger városa a házigazdája.
A felkészülés hónapokkal korábban elkezdődött, mely során megkaptuk a városi önkormányzat
támogatását és sikeres egyeztetéseket folytattunk a Bitskey Aladár uszoda, az egri úszóklub és
vízilabda klub vezetőségével. A szállást és étkeztetést idén is a Hotel Eger&Park biztosította a
megszokott magas színvonalon illetve transzfert biztosítottunk a résztvevőknek a Budapest Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtér és Eger között.
Idén a csapatok egy része már hétfőn megérkezett, a részvevők többsége csütörtökön illetve pénteken
érkeztek, hétfőn utaztak el. A pénteki regisztráció és felszerelés ellenőrzés 12:00-19:00 estig zajlott az
uszodában kialakított irodában, ahol 17 ország 90 csapatának 486 versenyzője adta le nevezését, az
összlétszám meghaladta a 650 főt, így minden korábbi hazai rendezésű Uszonyosúszó Világkupa
versenyzői és résztvevői számát sikerült felülmúlni.
A versenyre nevezett országok: Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország,
Kolumbia, Németország, Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Oroszország, Spanyolország, Svájc,
Szlovákia, Törökország, Ukrajna, Magyarország.
A nagy részvevői létszám miatt a péntek délutáni edzést egy órával meghosszabbítottuk és a
csapatokat 45 perces etapokra osztottuk be.
A felszerelések ellenőrzése és hitelesítése, a palackok töltése a korábbi évek mintájára folyamatosan
történt a délután folyamán, a hitelesítő matrica hiánya miatt szombat reggel is folytatódott. A
versenybírók és önkéntesek eligazításával párhuzamosan kezdetét vette a versenyhelyszín berendezése
(versenyiroda kialakítása, arculati elemek elhelyezése, díjátadó pódium berendezése, hangosítás, LED
függöny és online közvetítés, panel-időmérő rendszer ellenőrzése és összeállítása)
A szombat délutáni díjátadó ünnepségen a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Dr. Simicskó István és
alelnöke Dr. Nébald György is tiszteletét tette.
A CMAS által bevezetett online regisztrációs rendszer és a versenyiroda hiba nélkül működött együtt.
A medencetérben a LED függöny, LED fal és 7 kamera segítségével történt a verseny közvetítése. A
Világkupa teljes versenyprogramjának idejére élő online közvetítést biztosítottunk, folyamatos
szakértői kommentárral, interjúkkal. A közvetítés éjszaka és a versenyhétvége utáni napon
ismétlésekkel folytatódott, több tízezres megtekintést produkálva.
A versenyzőktől kapott visszajelzések alapján a már jól megszokott színvonalon zajlott le az esemény,
a szálláshely kiváló minőségű és a város ideális helyszínt biztosított a versenyen kívüli idő eltöltésére.
Ezt az is is bizonyítja, hogy a csapatok egy jelentős része meghosszabbította itt tartózkodását, a
szálláshelyet február 21-25. közötti időszakban vették igénybe.
A jövő évi Világkupa megrendezésére a Magyar Búvár Szakszövetség benyújtotta jelentkezését, a
CMAS döntése értelmében a XV. CMAS Uszonyosúszó Világkupa 2020. február 21-23. között kerül
megrendezésre Egerben.

