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Elrajtolt a Liga 1

A CS U Craiova nyerte a labda-
rúgó 1. liga új idényének pénte-
ki, Turnu Severinben lejátszott 
nyitómérkőzését,  2–0-ra ver-
te a szinte teljesen átalakult 
CSM Poli Iași-t. A Temesvári 
ACS Poli az első szombati 
találkozón egy góllal győzött 
a Concordia Chiajna pályáján, 
a játéknap másik mérkőzé-
sén a Ploiești-en házigazdá-
nak számító, újonc Bukaresti 
Juventus háromgólos vereség-
gel mutatkozott be az élvo-
nalban a favorit Dinamo ellen. 
Labdarúgó 1. liga, 1. forduló, 
péntek: CS U Craiova–CSM 
Poli Iași 2–0 (1–0), szombat: 
Concordia Chiajna–Temesvári 
ACS Poli 0–1 (0–0), Bukaresti 
Juventus–Bukaresti Dinamo 
0–3 (0–1), vasárnap, lapzár-
tánk után: Astra Giurgiu–Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK, 
Bukaresti FCSB–FC Voluntari, 
hétfő: 18.30 FC Viitorul–
Medgyesi Gaz Metan, 21.00 FC 
Botoșani–Kolozsvári CFR.

Győzelemmel 
kezdett a Honvéd
A címvédő Budapest Honvéd 
győzelemmel kezdett a lab-
darúgó NB I. új szezonjában: a 
hétvégi nyitófordulóban 2–0-
ra múlta felül a vendég Szom-
bathelyi Haladást. Ugyan-
csak a szombati játéknapon 
a Mezőkövesd Debrecenben 
szerezte meg a három pontot, 
míg a Paks és az Újpest dön-
tetlent játszottak. Labdarúgó 
NB I., 1. forduló, szombat: Bu-
dapest Honvéd–Szombathe-
lyi Haladás 2–0 (1–0), Paksi 
FC–Újpest FC 2–2 (1–1), Deb-
receni VSC–Mezőkövesd FC 
1–2 (0–0), vasárnap, lapzár-
tánk után: Vasas FC–Diósgyő-
ri VTK, Videoton FC–Balmaz-
újvárosi Balmaz, Ferencvárosi 
TC–Puskás Akadémia.

Hamilton nyert 
Silverstoneban
A hazai közönség előtt szerep-
lő Lewis Hamilton, a Mercedes 
háromszoros világbajnok piló-
tája nyerte a vasárnapi Forma-
1-es Brit Nagydíjat, ezzel egy 
pontra csökkentette a hátrá-
nyát a vb-pontversenyben ve-
zető, most hetedikként célba 
érő Sebastian Vettellel szem-
ben. A 32 éves Hamiltonnak 
ez volt az idei negyedik, s 
pályafutása 57. futamgyőzel-
me. Silverstone-ban ötödször 
diadalmaskodott.  Végered-
mény, Brit Nagydíj: 1. Lewis 
Hamilton (brit, Mercedes), 2. 
Valtteri Bottas (finn, Merce-
des), 3. Kimi Räikkönen (finn, 
Ferrari), 4. Max Verstappen 
(holland, Red Bull), 5. Daniel 
Ricciardo (ausztrál, Red Bull), 
6. Nico Hülkenberg (német, 
Renault), 7. Sebastian Vettel 
(német, Ferrari), 8. Esteban 
Ocon (francia, Force India), 9. 
Sergio Perez (mexikói, Force 
India), 10. Felipe Massa (brazil, 
Williams). A vb-pontversenyek 
állása 10 futam után (még 10 
van hátra). 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. Ferrari 275, 3. Red Bull 
174.  A vb két hét múlva (július 
30.) a Hungaroringen, a Ma-
gyar Nagydíjjal folytatódik.

Tévéközvetítések a vizes-vébéről

A Magyarországon zajló vizes-vb mai eseményei tévéközvetítései-
nek műsora. 11.00 óra: műugrás, női 3 m szinkron, selejtező. 13.10: 
férfi vízilabda, Franciaország–Olaszország. 14.00: Műugrás, férfi 10 
m szinkron, selejtező. 14.30: férfi vízilabda, Spanyolország–Görög-
ország. 17.00: műugrás, női 3 m szinkron, döntő. 17.30: férfi vízilab-
da, Szerbia–Dél-Afrika. 19.30: műugrás, férfi 10 m szinkron, döntő. 
21.10: férfi vízilabda, Magyarország–Ausztrália. Az eseményeket az 
M4 Sport és az Eurosport2 közvetíti élőben.
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A megnyitóünnepség Eöt-
vös Péter, Kossuth-díjas 
világhírű magyar zene-

szerző, a Duna hangja című, 12 
éves korában szerzett kórus-
művével kezdődött, amelyhez 
a világbajnokság alkalmából új 
szöveget írt Varró Dániel költő. 

A Lánchíd lábánál, a Duna Pest 
felőli oldalán felállított óriás-
színpadon a Cantemus gyer-
mekkórus működött közre.

Ezt követően a víz és a kul-
túra találkozásának magyar-
országi történetét mutatták 
be, az „időutazás” Aquincum-
nál kezdődött, majd a hon-
foglalás, a reneszánsz Buda, 
Mátyás király és a huszárok 
korszakának fontosabb em-
lékeivel folytatódott. Kodály 
Zoltán Háry János című dal-
műve következett 160 táncos 
közreműködésével, majd Liszt 
Ferencről is megemlékeztek, 
akinek egyik kedvelt alkotóhe-
lye a Duna-part volt.

A kulturális-történelmi blok-
kot követően a sport került elő-
térbe, előbb az első magyar 
olimpiai aranyérem tulajdo-
nosát, az úszólegendát, Hajós 
Alfrédot méltatták, majd a vi-
zes sportok legsikeresebb 
magyar képviselőinek tiszte-
letére felcsendült a Himnusz. 
Több olimpiai bajnok szemé-
lyesen is megjelent, s ott volt 

az ünnepségen Orbán Viktor 
miniszterelnök is.

Ezt követően a helyszíne-
ket, majd a vb-n szereplő vizes 
sportágakat mutatták be. Fel-
vonultatták a világbajnokságon 
részt vevő országok lobogóit, 
a sort a házigazda Magyaror-
szág nemzeti zászlaja zárta, 
amelyet Varga Dénes, az olim-
piai és világbajnok vízilabdázó 
vitt fel a színpadra.

Ünnepi beszédet mondott 
Tarlós István, Budapest főpol-
gármestere, Julio C. Maglione, a 
nemzetközi, vizes sportokat tö-
mörítő szövetség, a FINA elnö-
ke és Áder János köztársasági 
elnök. A beszédek után a spor-
tolók és a bírók eskütétele kö-
vetkezett.

Új vizes szimbólum

A magyarországi csúcsese-
mény egyik különlegessége-
ként, az olimpia mintájára első 
ízben, a vb jelképe is feltűnt, egy 
vizes szimbólum, amelyet min-
den idők egyik legjobb női úszó-
ja, az ötszörös olimpiai bajnok 
Egerszegi Krisztina indított út-
jára. A Fontanának nevezett 
jelkép (szökőkút) mostantól 

minden hasonló vizes világver-
senyen helyet kap majd. Az ese-
mény zárásaként felcsendült a 
világbajnokság szurkolói dala 
Radics Gigi és Takács Nikolas 
előadásában,  majd CeeLo 
Green háromszoros Grammy-
díjas amerikai énekes adta elő 
előbb a Bright lights bigger city, 
majd a Crazy című számát. 
A megnyitóünnepséget szín-
pompás tűzijáték zárta.

Szigorú biztonsági intézkedések

A világbajnokság alatt min-
den belépő szigorú biztonsá-
gi ellenőrzésen esik majd át, a 
helyszínekre professzionális – 
levehető objektívvel rendelkező 
– fényképezőgépeket, valamint 
videokamerákat tilos bevinni. 
Hátizsákot be lehet vinni, de na-
gyobb sporttáskát például már 
nem. Nem engedik be a lelátóra 
az A3 méretűnél nagyobb cso-
magokat sem.

A Papp László Budapest 
Sportarénában július 30-án 
sorra kerülő záróünnepség-
re a belépő ingyenes lesz, de 
aki szeretne elmenni az ese-
ményre, annak előtte regiszt-
rálnia kell.

Látványos megnyitóünnepséggel rajtolt Magyarország legnagyobb sporteseménye

Elkezdődött a vizes vb

Az első nyolcban nyíltvízi úszásban

Rasovszky Kristóf a hetedik helyen végzett a nyíltvízi úszók 5 
kilométeres versenyében, a vizes-világbajnokság első döntőjé-
ben, Balatonfüreden. A nők 10 km-es versenyében Olasz Anna a 
nyolcadik helyen zárt. Íme, az eredmények. Férfiak, 5 km: 1. Marc-
Antoine Olivier (Franciaország) 54:31.40 perc, 2. Mario Sanzullo 
(Olaszország) 54:32.10, 3. Timothy Shuttleworth (Nagy-Britannia) 
54:42.10, ...7. Rasovszky Kristóf 54:47.60, ...31. Papp Márk 55:28.10. 
Nők, 10 km: 1. Aurélie Muller (Franciaország) 2 óra 00:13.7 perc, 
2. Samantha Arevalo (Ecuador) 3,3 másodperc hátrány, 3. Ana 
Marcela Cunha (Brazília) és Arianna Bridi (Olaszország) 3,5-3,5 
mph., ... 8. Olasz Anna 14,7 mph., ... .27. Sömenek Onon Katalin 
4:27.5 ph.

Szemet gyönyörködtető ünnepséggel kezdődött el a világbajnokság
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