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A legjobb tíz között zártak a magyar nyílt vízi úszók a hazai rendezésű seregszemlén

Elkezdődött a vizes vb

Impozáns fényparádéval és 
összművészeti előadással nyi-
tották meg péntek este a ma-

gyarországi vizes világbajnok-
ságot a Lánchíd pesti hídfőjé-
nél. Az eseményről több mint fél-
száz nemzetközi televíziós csa-
torna tudósított, a CNN online pe-
dig élőben közvetítette a látványos 
műsort. Ezt követően viszont már 
a sportolók kerültek főszerep-
be, akik közül szombaton a Zsen 
Csüan, Lien Csünk-csie kínai ve-
gyes páros ünnepelhetett, amikor 
közel harminc pontos különbség-
gel megnyerte a szinkrontorony-
ugrás döntőjét. Az első meglepe-
tést viszont a női egyméteres mű-
ugrás fináléja szolgáltatta, ahol az 
ausztrál Maddison Keeney győ-
zött az orosz Nagyezsda Bazsina 

és az olasz Elena Bertocchi előtt, 
és így a 2003-as barcelonai vb óta 
most először a kínaiak lemarad-
tak a dobogóról. Az ázsiak hege-
móniája 3 méteres szinkronmű-
ugrásban is megtört: az arany-
érmet az orosz Ilja Zaharov és 
Jevgenyij Kuznyecov párosa sze-
rezte meg. Orosz sportoló egyéb-
ként szinkronúszásban is feláll-
hatott a dobogó legfelső fokára, mi-
után Szvetlana Kolesznyicsenko 
megnyerte az egyéni technikai 
versenyt, majd pedig Alekszandra 
Packeviccsel párban is aranyér-
mes lett. Előbbi számban a ma-
gyarországi Kiss Szofi a 13. he-
lyen zárt.

A balatonfüredi nyílt ví-
zi úszás hétvégi versenyeiben 
ugyanakkor már a legjobb tíz 

között is végeztek hazai spor-
tolók: a férfiak 5 km-es távján 
Rasovszky Kristóf a hetedik, míg 
a nők 10 km-es távján Olasz An-
na a nyolcadik lett. Utóbbi sze-
rint „nagy dolog” egy ilyen sű-
rű mezőnyben ilyen élen vé-
gezni, így mindenképp elége-
dett és boldog tegnapi teljesít-
ményével. „Nagyon jó formában 
vagyok” – fűzte hozzá a 25 km-
es távra készülő Olasz az MTI-
nek. Rasovszky eközben bán-
kódott amiatt, hogy a végén le-
csúszott a dobogóról, de összes-
ségében nem jelentett számá-
ra csalódást a verseny. Mögötte 
egyébként Papp Márk a 31. he-
lyen végzett szombaton, míg teg-
nap Sömenek Onon Katalin a 27. 
helyen zárt a nők tíz kilométeres 

távján. Ezen a francia Aurélie 
Muller védte meg vb-címét, míg 
a férfimezőnyben honfitársa, 
Marc-Antoine Olivier nyakába 
került az aranyérem.

Tegnap kezdtek a női vízilab-
da-válogatottak is, akik között 
az olimpiai ezüstérmes olaszok 
10-4-re legyőzték Kanadát az 
A csoport rangadóján. A C kvar-
tettben Magyarország – a Hol-
landia–Franciaország összecsa-
pás után – lapzártánk után már-
tózott meg a medencében a japá-
nok ellen, ma pedig Märcz Ta-
más szövetségi kapitány férfi-
alakulata kezd a franciákkal, az 
ausztrálokkal és a vírusos fer-
tőzéssel bajlódó olaszokkal tel-
jes B csoportban. Az első fordu-
lóban az ausztrálok ellen mér-
kőznek meg romániai idő szerint 
21.10-től (M4 Sport). Gór-Nagy 
Miklós, a csapat 2013-ban világ-
bajnoki aranyérmet nyert átlö-
vője optimistán nyilatkozott az 
Vlv.hu-nak a szombati edzésük 
után, bízik abban, hogy összpon-
tosításuk végig kitart majd a tor-
na során. „Szerintem ez egy na-
gyon jó brigád. Rettenetesen jó a 
hangulat, tényleg nagyon jól si-
került összerakni ezt a társa-
ságot. Nagyon jó a kohézió, jó 
az egész szinergia” – jellemezte 
az újabb vb-győzelemre pályá-
zó magyar keretet az internetes 
szaklapnak.

Férfi vízilabdában ma még 
Brazília–Kazahsztán (A csoport), 
Montenegró–Kanada (A), Fran-
ciaország–Olaszország (B), Spa-
nyolország–Görögország (C), 
Szerbia–Dél-Afrika (C), Egye-
sült Államok–Horvátország (D) 
és Japán–Oroszország (D) talál-
kozók lesznek, míg műugrásban 
és műúszásban újabb döntőket 
rendeznek.

A több mint 180 ország mintegy 
kétezer sportolóját felvonultató 
magyarországi vizes vb, mint is-
meretes, július 30-ig tart.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A Viitorul és a FCSB is verhe-
tő ellenfelek ellen debütálhat a 
labdarúgó-Bajnokok Ligája har-
madik selejtezőkörében, miu-
tán a pénteki sorsoláskor előb-
bi mellé a második kör APOEL 
(ciprusi)–Dudelange (luxembur-
gi) párharc továbbjutóját húz-
ták ki a bajnoki ágon, míg utób-
bi a cseh Viktoria Plzent kapta 
a nem bajnoki ágon. Amennyi-
ben a magyar bajnok Honvéd-
nak sikerül fordítania a Hapoel 
Beer-Sheva ellen Izraelben el-
szenvedett 2-1-es vereségén, ak-
kor a folytatásban a Claudiu Ke-
serűt és Cosmin Moț-ot foglal-
koztató bolgár Ludogorec és a 
litván Zalgiris Vilnius csata to-
vábbjutója ellen folytatja. A nem 
bajnoki ágon kezd majd az el-
múlt szezonban döntős Ajax 
a francia Nizza ellen, de Kije-
vi Dinamo–Young Boys, Athé-
ni AEK–Moszkvai CSZKA és 
Bruges–Basaksehir párharcok 
is lesznek. A július 25–26-ai el-
ső mérkőzések után a visszavá-
gót augusztus 1–2-án rendezik.

Amíg a Bajnokok Ligája har-
madik selejtezőkörének sorsolá-
sakor szerencsések voltak a ro-
mániai labdarúgócsapatok, ad-
dig az Európa Ligában érdekelt 
Craiova és a Dinamo nem mond-
hatja el ugyanezt, amióta pénte-
ken kiderült, hogy az AC Milan, 
illetve az Atlethic Bilbao ellen kell 
debütálniuk a klubtornán. Ér-
dekesség, hogy az oltyánoknak 
most épp olasz edzője van Devis 
Mangia személyében, míg a bu-
karesti piros-fehéreket a spa-
nyolországi labdarúgásban jár-
tas Cosmin Contra irányítja. Et-
től függetlenül a papírforma az 
ellenfeleiket tartja esélyesnek a 
továbbjutásra, de nem volt bol-
dog az Astra sem, mert ha kva-
lifikál a második körből, akkor 
azzal az Oleksandriával kell ját-
szania, amelyik közlésük sze-
rint az egyedüli olyan ukrán ala-
kulat, amelyik képes felvenni a 
versenyt a Kijevi Dinamóval és 
a Sahtar Donyeckkel is. „Biztos 
vagyok abban, hogy szoros pár-
harc lesz, ha egymás ellen fo-

gunk játszani” – mondta Edward 
Iordănescu vezetőedző, akinek 
giurgiui legyénysége csütörtök 
este 3-1-re legyőzte hazai pályán 
az FK Zirát a második selejtező-
kör első meccsén. Az azerbaj-
dzsáni visszavágó csütörtökön 20 
órától lesz , és a DigiSport közve-
títi élőben.

Fél lábbal már a harmadik kör-
ben érezheti magát a Videoton is, 
amelyik a Nomme Kalju észtor-
szági pályáján aratott 3-0-s győ-
zelme után a csütörtöki vissza-
vágón biztosíthatja be tovább-
lépését, és készülhet a francia 
Girondins Bordeaux elleni pár-
harcra. A Ferencváros ugyanak-
kor 4-2-re kikapott hazai pályán 
a Midtjyllandtől, ezért kisebb 
bra vúrra lenne szüksége ahhoz, 
hogy a dán rivális helyett ő foly-
tassa a lengyel Arka Gdynia el-
len a harmadik kvalifikációs sza-
kaszban. Annak az első mérkő-
zéseit július 27-én, a visszavágó-
kat augusztus 3-án rendezik.

KRÓNIKA

„Belehúztak” a románok az Európa Ligában
A doppingvétségéért kirótt, egy-
éves nemzetközi eltiltása után 
éremmel tért vissza Romá-
nia felnőtt kajak-kenu váloga-
tottja a hétvégi plovdivi Euró-
pa-bajnokságról, miután Leonid 
Carp és Victor Mihalachi máso-
dikként ért tegnap célba a ke-
nupárosok 500 méteres távján. 
A piros-sárga-kék küldöttség 
több dobogós helyet már nem tu-
dott megszerezni, de a magyar-
országi sportolók mindeközben 
Hüttner Csaba szövetségi kapi-
tány előzetes elvárásainak meg-
felelően „ontották” az érmeket a 
kontinensviadalon.

Olyannyira sikeresek voltak 
ezen a bulgáriai seregszemlén, 
hogy végül tíz arany-, három 
ezüst- és három bronzéremmel 
minden idők egyik legjobb ered-
ményét ünnepelték a megfiatalí-
tott keretükkel, amely az össze-
sített éremtábla élén Németor-
szágot (6 arany, 1 ezüst, 3 bronz) 
és Oroszországot (3-3-4) is ma-
ga mögé utasította. Az egészen 
bravúros sorozatot Bodonyi Dó-

ra, a női kajakpáros (Hagymási 
Réka, Farkasdi Ramóna), a női 
(Lucz Dóra, Med vecz ky Erika, 
Takács Tamara, Vad Ninetta) és 
a férfi kajaknégyes (Nádas Ben-
ce, Tótka Sándor, Molnár Péter, 
Mozgi Milán) – mind 1000 méte-
ren –, valamint a női kenukettes 
(Balla Virág, Devecseriné Ta-
kács Kincső) – 500 méteren – 
győzelmei nyitották meg szom-
baton. Másnap ugyanott foly-
tatták, ahol abbahagyták: a ka-
jakos Takács Tamara 500 mé-
teren, Lucz Dóra 200 méteren, 
Bodonyi Dóra pedig 5000 méte-
ren ért elsőként célba, miköz-
ben a férfi kajakkettesek (Nádas 
Bence, Tótka Sándor – 500 mé-
teren, Balaska Márk, Birkás Ba-
lázs – 200 méteren) ugyancsak 
gyűjtöttek két elsőséget.

Érmeik közül ráadásul nyolcat 
olimpiai számban szereztek, így 
nem véletlen, hogy az MTI által 
idézett sportolók rendre elége-
detten nyilatkoztak sikereikről.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Taroltak a kajak-kenusok

Hamilton nyert 
Silverstone-ban
A hazai közönség előtt szerep-
lő Lewis Hamilton, a Mercedes 
háromszoros világbajnok piló-
tája nyerte tegnap Forma–1-
es Brit Nagydíjat, ezzel egy 
pontra csökkentette a hátrá-
nyát a vb-pontversenyben ve-
zető, most hetedikként célba 
érő Sebastian Vettellel, a Fer-
rari négyszeres vb-győztes né-
met versenyzőjében szemben. 
A 32 éves angol versenyző mö-
gött finn csapattársa, Valtteri 
Bottas végzett a második he-
lyen, míg a dobogó harmadik 
fokáról az ugyancsak finn Kimi 
Räikkönen szerzett pontot a 
konstruktőrök összetettjében 
második Ferrarinak. Mögöttük 
sorrendben Max Verstappen 
(holland, Red Bull), Daniel 
Ricciardo (ausztrál, Red Bull), 
Nico Hülkenberg (német, Re-
nault), Vettel, Esteban Ocon 
(francia, Force India), Sergio 
Perez (mexikói, Force India) és 
Felipe Massa (brazil, Williams) 
szerzett még pontot. A vb két 
hét múlva a magyarországi 
Hungaroringen folytatódik.

Muguruza győzött 
Wimbledonban
Garbine Muguruza nyerte meg 
szombaton egyéniben a wimb-
ledoni nyílt teniszbajnokságot 
a nőknél, miután a döntőben 
7:5, 6:0-ra legyőzte az ameri-
kai Venus Williamset. A vene-
zuelai születésű spanyol spor-
toló legutóbb tavaly nyert 
Grand Slam-tornát Párizsban, 
és bevallása szerint ezek a si-
kerek fontosabbak számá-
ra a világelsőségnél. Női pá-
rosban az orosz Jekatyerina 
Makarova–Elena Vesznina ket-
tőse diadalmaskodott, miután 
a fináléban 6:0, 6:0-val ver-
te a román Monica Niculescu 
és a kínai Chan Ching-Hao al-
kotta duót. A férfiaknál lapzár-
tánk után fejeződött be a Mar-
tin Cilic–Roger Federer dön-
tő. A horvát teniszező az elő-
döntőben az amerikai Sam 
Querrey-t múlta felül, míg a 
korábbi világelső svájci klasz-
szis a luxemburgi Thomas 
Berdychet búcsúztatta.

Látványos megnyitóval adták meg a magyarországi vizes világbajnokság 

alaphangját péntek este Budapesten, hogy másnap már az első érmeket 

is kiosszák a július 30-ig tartó seregszemlén.

Mártózás a Balatonban. Rasovszky Kristóf a hetedik lett az 5 kilométeres távon
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