
A 2017/18-as idénytől Erste 
Ligának hívják a magyar első 
osztályú férfi jégkorongbajnok-
ságot, amelyben két romániai 
és egy osztrák csapat is elindul.

A magyar szövetség (MJSZ) 
múlt csütörtöki sajtóközlemé-
nyében Such György elnök úgy 
fogalmazott, hogy a hároméves 
megállapodás jelentős előrelé-
pés a sportág életében. „Nagyon 
örülök annak, hogy a jégkorong 
mellett hagyományosan elkö-
telezett szponzorral sikerült 
megállapodnunk" – jelentette ki 
Such György, hozzátéve, ez re-
mélhetőleg csak a kezdete egy 
kölcsönösen előnyös, hosszú tá-
vú együttműködésnek.

A sportág korábbi főtámogató-
ja és a liga névadója, a MOL Nyrt. 
szerdán jelentette be, hogy közel 
tíz év után véget ért kapcsolata 
az MJSZ-szel, ezalatt több mint 
egymilliárd forintot költött a ma-
gyar jégkorongsportra. Az MJSZ 
honlapján köszönte meg a támo-
gatást, amelyet „a legnagyobb 
magyar vállalat 2008 óta mind 
anyagilag, mind pedig szakma-
ilag hozzátett a sportág színvo-
nalának növeléséhez". Egyben 
jelezte, hogy 2017 év végéig a 
MOL a magyar válogatott főtá-
mogatója, így az MJSZ továbbra 
is stratégiai partnerként tekint 
a vállalatra.

Jelasity Radován, az Erste 
Bank Hungary Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója kijelentette:„Az 

Erste cégcsoportszinten elkö-
telezett a jégkorong iránt, a ma-
gyar csapatot is felvonultató 
osztrák jékorongligának hosz-
szú évek óta névadó szponzora. 
Úgy gondoljuk, hogy Magyar-
országon is ez az egyik legígé-
retesebben fejlődő sportág. A 
hoki az egyik legösszetettebb 
sport, amely fontos készsége-
ket, villámgyors gondolkodást, 
kitartást és komoly fizikai álló-
képességet igényel. A mostani 
megállapodással két erős már-
ka kötött szövetséget egymás-
sal, ami tovább erősíti mind az 
Erste csoportot, mind a hazai 

jégkorongozást. Szerződésünk 
első körben három évre szól, de 
reméljük, hogy ez csak a kez-
dete egy kölcsönösen előnyös 
hosszú távú együttműködés-
nek" – mondta Jelasity Radován.

Az előző idényben tizenegy 
csapat indult a ligában, a szep-
temberben rajtoló, 2017/18-as 
szezonban kilenc klub vesz 
részt: a Brassói Corona, a Csík-
szeredai Sportklub, a Dunaújvá-
rosi Acélbikák, a Miskolci DVTK 
Jegesmedvék, az EV Vienna 
Capitals, a Fehérvári Titánok, a 
Ferencvárosi Torna Club, a MAC 
Budapest és az Újpesti TE.
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Impozáns fényparádéval és 
összművészeti előadással 
nyitották meg péntek este a 

magyarországi vizes-világbaj-
nokságot a Lánchíd pesti hídfő-
jénél. Az eseményről több mint 
félszáz nemzetközi televíziós 
csatorna tudósított, a CNN on-
line pedig élőben közvetítette a 
látványos műsort.

Ezt követően viszont már a 
sportolók kerültek főszerep-
be, akik közül szombaton a 
Zsen Csüan, Lien Csünk-csie 
kínai vegyespáros ünnepelhe-
tett, amikor közel harmincpon-
tos különbséggel megnyerte a 
szinkrontoronyugrás döntőjét. 
Az első meglepetést viszont a 
női egyméteres műugrás finá-
léja szolgáltatta, ahol az auszt-
rál Maddison Keeney győzött az 
orosz Nagyezsda Bazsina és az 
olasz Elena Bertocchi előtt, és 
így a 2003-as barcelonai vb óta 
most először a kínaiak lema-
radtak a dobogóról. Az ázsiaiak 

hegemóniája 3 méteres szink-
ronműugrásban is megtört: az 
aranyérmet az orosz Ilja Zaharov 
és Jevgenyij Kuznyecov páro-
sa szerezte meg. Orosz sporto-
ló egyébként szinkronúszásban 
is felállhatott a dobogó legfel-
ső fokára, miután Szvetlana 
Kolesznyicsenko megnyerte az 
egyéni technikai versenyt, majd 
pedig Alekszandra Packeviccsel 
párban is aranyérmes lett. Előb-
bi számban a magyarországi 
Kiss Szofi a 13. helyen zárt.

A balatonfüredi  nyí l tv í -
zi úszás hétvégi versenyei-

ben ugyanakkor már a legjobb 
tíz között is végeztek hazai 
sportolók: a férfiak 5 km-es 
távján Rasovszky Kristóf a he-
tedik, míg a nők 10 km-es táv-
ján Olasz Anna a nyolcadik lett. 
Utóbbi szerint „nagy dolog" egy 
ilyen sűrű mezőnyben ilyen 
élen végezni, így mindenképp 
elégedett és boldog teljesít-
ményével. „Nagyon jó formá-
ban vagyok" – fűzte hozzá a 25 
km-es távra készülő Olasz az 
MTI-nek. Rasovszky eközben 
bánkódott amiatt, hogy a vé-
gén lecsúszott a dobogóról, de 

összességében nem jelentett 
számára csalódást a verseny. 
Mögötte egyébként Papp Márk 
a 31. helyen végzett szomba-
ton, míg Sömenek Onon Ka-
talin a 27. helyen zárt a nők 
tíz kilométeres távján. Ezen a 
francia Aurélie Muller védte 
meg vb-címét, míg a férfi me-
zőnyben honfitársa, Marc-An-
toine Olivier nyakába került az 
aranyérem.

Tegnap kezdtek a női vízi-
labda-válogatottak is, akik kö-
zött az olimpiai ezüstérmes 
olaszok 10–4-re legyőzték Ka-

nadát az A csoport rangadóján. 
A C kvartettben Magyarország 
– a Hollandia–Franciaország 
összecsapás után – lapzártánk 
után mártózott meg a meden-
cében a japánok ellen, ma pe-
dig Märcz Tamás szövetségi 
kapitány férfi alakulata kezd a 
franciákkal, az ausztrálokkal 
és a vírusos fertőzéssel bajlódó 
olaszokkal teljes B csoportban. 
Az első fordulóban az ausztrá-
lok ellen mérkőznek meg ro-
mániai idő szerint 21.10-től 
(M4 Sport). Gór-Nagy Miklós, 
a csapat 2013-ban világbajnoki 
aranyérmet nyert átlövője op-
timistán nyilatkozott a Vlv.hu-
nak a szombati edzésük után, 
bízik abban, hogy összpontosí-
tásuk végig kitart majd a torna 
során. „Szerintem ez egy na-
gyon jó brigád. Rettenetesen jó 
a hangulat, tényleg nagyon jól 
sikerült összerakni ezt a tár-
saságot. Nagyon jó a kohézió, 
jó az egész szinergia" – jelle-
mezte az újabb vb-győzelemre 
pályázó magyar keretet az in-
ternetes szaklapnak.

Férfi vízilabdában ma még 
Brazília–Kazahsztán (A cso-
port), Montenegró–Kanada (A), 
Franciaország–Olaszország 
(B), Spanyolország–Görögor-
szág (C), Szerbia–Dél-Afrika 
(C), Egyesült Államok–Horvát-
ország (D) és Japán-Oroszor-
szág (D) találkozók lesznek, 
míg műugrásban és műúszás-
ban újabb döntőket rendeznek.

A több mint 180 ország mint-
egy kétezer sportolóját felvo-
nultató magyarországi vizes-vb 
június 30-ig tart.

A legjobb tíz között zártak a magyar nyíltvízi úszók a hazai rendezésű seregszemlén

Elkezdődött a vizes-vb
Látványos megnyitóval 

adták meg a magyar-

országi vizes-világbaj-

nokság alaphangját 

péntek este Buda-

pesten, hogy másnap 

már az első érmeket is 

kiosszák a július 30-ig 

tartó seregszemlén.

Látványos megnyitóval kezdődött pénteken este a budapesti vizes-vb

Búcsú a MOL Ligától. Ősztől már más szponzor lesz

Hamilton zsinórban negyedszer nyert otthon

A hazai közönség előtt sze-
replő  Lewis  Hamil ton,  a  
Mercedes háromszoros világ-
bajnok pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Brit Nagydíjat, 
ezzel egy pontra csökkentette a 
hátrányát a vb-pontversenyben 
vezető, most hetedikként célba 
érő Sebastian Vettellel, a Fer-
rari négyszeres vb-győztesével 
szemben. A 32 éves Hamilton-
nak ez volt az idei negyedik, s 
pályafutása 57. futamgyőzelme, 
Silverstone-ban ötödször dia-
dalmaskodott. Hamilton mögött 
csapattársa, a kilencedik hely-
ről rajtoló, s kiválóan versenyző 
finn Valtteri Bottas lett a máso-
dik, Kimi Räikkönen, a Ferrari 
finn pilótája pedig a harmadik. 
A leintés előtt két körrel mind-
két Ferrari bal első defektet ka-

pott, előbb Räikkönen, majd 
Vettel autóján „adta meg magát” 
az abroncs, s ezért mindket-
tejüknek a boxba kellett hajta-
nia. Räikkönen még be tudta 
hozni az autót a harmadik he-
lyen, Vettel azonban csupán he-
tedik lett, így szinte semmivé 
vált az eddigi 20 pontos előnye 
Hamiltonnal szemben. A vb két 
hét múlva a Hungaroringen, a 
32. Magyar Nagydíjjal folytató-
dik. A vb-pontversenyek állása 
10 futam után (még 10 van hát-
ra), pilóták: 1. Vettel 177 pont, 
2. Hamilton 176, 3. Bottas 154, 
4. Ricciardo 117, 5. Räikkönen 
98, 6. Verstappen 57. Csapatok: 
1. Mercedes 330 pont, 2. Ferra-
ri 275, 3. Red Bull 174, 4. Force 
India 95, 5. Williams 41, 6. Toro 
Rosso 33.

Erste Ligává alakul a MOL Liga Hamilton egy pontra Vetteltől
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