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Megnyitották Budapesten a vizes világbajnokságot

A legnagyobb magyar sportesemény
Rendkívül látványos
nyitóünnepséggel
kezdődött meg pénteken este hivatalosan
Magyarország történetének legnagyobb
sporteseménye, az
úszók, nyíltvízi úszók,
műugrók, szinkronúszók és vízilabdázók
17. világbajnoksága.

A

megnyitóünnepség Eötvös
Péter Kossuth-díjas világhírű magyar zeneszerző,
a Duna hangja című kórusművével kezdődött. Ezt követően
a víz és a kultúra találkozásának magyarországi történetét mutatták be, az „időutazás”
Aquincumnál kezdődött, majd
a honfoglalás, a reneszánsz Buda, Mátyás király, s a huszárok
korszakának fontosabb emlékeivel folytatódott. Kodály Zoltán
Háry János című dalműve következett 160 táncos közreműködésével, majd Liszt Ferencről
is megemlékeztek, akinek egyik
kedvelt alkotóhelye a Dunapart volt.

Színpompás megnyitóval vette kezdetét a világbajnokság
A kulturális-történelmi blokkot követően a sport került előtérbe, előbb az első magyar
olimpiai aranyérem tulajdonosát,
az úszólegendát, Hajós Alfrédot
méltatták, majd a vizes sportok
legsikeresebb magyar képviselőinek tiszteletére felcsendült a
Himnusz. Ezután a helyszíneket, majd a vb-n szereplő vizes
sportágakat mutatták be. Felvonultatták a világbajnokságon

részt vevő országok lobogóit, a
sort a házigazda Magyarország
nemzeti zászlaja zárta, amelyet Varga Dénes olimpiai és világbajnok vízilabdázó vitt fel a
színpadra. Ezután következett
Tarlós István főpolgármester,
Julio Maglione, a Nemzetközi
Úszó Szövetség (FINA) elnöke és
Áder János köztársasági elnök
köszöntő beszéde, majd a sportolók és a bírók eskütétele.

A Dinamo fölényesen verte a fővárosi újoncot
A CS U Craiova nyerte a labdarúgó 1. liga új idényének
pénteki, Turnu Severinben lejátszott nyitómérkőzését: a tavalyi
játékoskeretét nagymértékben
megtartó oltyán együttes 2–0-ra
verte a sok külföldi leigazolt játékossal szinte teljesen átalakult
CSM Poli Iași-t. Az élvonalbeli helyét osztályozón megőrző,
megerősödött Temesvári ACS
Poli az első szombati találkozón
egy góllal győzött a Concordia
Chiajna pályáján az előző baj-

nokságban a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok meccsén. A
játéknap másik mérkőzésén a
Ploiești-en házigazdának számító, a másodosztályt megnyerő,
újonc Bukaresti Juventus háromgólos vereséggel mutatkozott be
az élvonalban a favorit Dinamo
ellen, amely emberelőnyét kihasználva a második félidőben
fölényes különbséggel nyert.
Labdarúgó 1. liga, 1. forduló,
péntek: CS U Craiova–CSM Poli
Iași 2–0 (1–0), gólszerzők: Băluță

(42.), Gustavo (50.), szombat:
Concordia Chiajna–Temesvári ACS Poli 0–1 (0–0), gólszerző:
Bîrnoi (50.), Bukaresti Juventus–
Bukaresti Dinamo 0–3 (0–1),
gólszerzők: Rivaldinho (32.),
Nascimento (66.), Nedelcearu
(90+3.) vasárnap, lapzártánk
után: Astra Giurgiu–Sepsiszentgyörgyi 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 labdarúgó NB I. új szezonjában: a hétvégi
nyitófordulóban 2–0-ra múlta felül
a vendég Szombathelyi Haladást.
Ugyancsak a szombati játéknapon a Mezőkövesd Debrecenben
szerezte meg a három pontot,

míg a Paks és az Újpest döntetlent játszottak. Labdarúgó NB
I., 1. forduló, szombat: Budapest
Honvéd–Szombathelyi Haladás
2–0 (1–0), gólszerzők: Bobál (30.),
Lanzafame (89.), Paksi FC–Újpest
FC 2–2 (1–1), gólszerzők: Szakály
(16.), Papp (48.), illetve Pauljevic

(15.), Windecker (68.), Debreceni
VSC–Mezőkövesd FC 1–2 (0–0),
gólszerzők: Ferenczi (76.), illetve
Gohér (63.), Hudák (93.), vasárnap,
lapzártánk után: Vasas FC–Diósgyőri VTK, Videoton FC–Balmazújvárosi Balmaz, Ferencvárosi
TC–Puskás Akadémia.

Muguruza a női bajnok Wimbledonban
A spanyol Garbine Muguruza
(a csütörtöki elődöntőben a
szlovák Magdalena Rybarikovát
győzte le) nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokságot a nők
egyéni versenyében, miután a
szombati döntőben két szettben, 7:5, 6:0 legyőzte az ötszörös bajnok amerikai Venus
Williamst (a legjobb négy között
a brit Konta Johannát búcsúztatta). Sikerével a világrang-

listán a top 5 környékére jutott
Muguruza pályafutása negyedik tornagyőzelmét szerezte, egyben második Grand
Slam-trófeáját gyűjtötte be. A
férfiak egyes döntőjét tegnap
lapzártánk után játszották a
svájci Roger Federer (a pénteki elődöntőben a cseh Tomas
Berdych ellen nyert) és a horvát Marin Cilic (az amerikai
Sam Querrey-t ejtette ki) között.

Román érdekeltségű döntőt is
rendeztek hétvégén Wimbledonban, párosban Monica
Niculescu a tajvani Csan HaoCsing oldalán Grand-Slam bajnok lehetett volna, azonban a
szombati fináléban egyértelműen, egy játékot sem nyerve 6:0,
6:0-ra vesztettek az esélyesebb
Jekatyerina Makarova és Elena
Vesnyina alkotta orosz duóval
szemben.

A magyarországi csúcsesemény egyik különlegességeként, az olimpia mintájára első
ízben, a vb jelképe is feltűnt,
egy vizes szimbólum, amelyet
minden idők egyik legjobb női
úszója, az ötszörös olimpiai
bajnok Egerszegi Krisztina indította útjára. A Fontanának
nevezett jelkép (szökőkút) mostantól minden hasonló vizes világversenyen helyet kap majd.

Az esemény z ár ásaként
felcsendült a világbajnokság
szurkolói dala Radics Gigi és
Takács Nikolas előadásában,
majd CeeLo Green háromszoros
Grammy-díjas amerikai énekes
adta elő két számát. A megnyitóünnepséget színpompás tűzijáték zárta. A július 30-ig tartó
világeseményen hat szakágban
több mint 180 ország mintegy
2000 versenyzője vesz részt.

Duplázott az angol korosztályos futball
Anglia nyerte meg a Grúziában megrendezett, nyolc válogatottat
felvonultató U19-es korosztályos labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a hétvégi döntőben 2–1-re (0–0) legyőzte Portugáliát. Ezzel az angol korosztályos labdarúgás idén nagyszerű
eredményekkel büszkélkedhet, ugyanis júniusban az U20-as
dél-koreai világbajnokságot is megnyerték (a döntőben 1–0-ra
győztek Venezuela ellen).

Froome visszavette a sárga trikót
A francia Romain Bardet, honfitársa Warren Barguil és az ausztrál Michael Matthews nyerték a Tour de France országúti kerékpáros körverseny csütörtöki 12., pénteki 13., és szombati 14. szakaszát. A címvédő brit Chris Froome összetettben visszavette
a vezetést az olasz Fabio Arutól, aki még csütörtökön került az
élre. A mezőny tegnap lapzártánk után a 15. szakaszt teljesítette,
ma pedig pihenőnap következik. A versenyből még egy hét maradt hátra, a július 23-i párizsi befutóig.

Sportesemények a televízióban
14.00 Tenisz, WTA-torna, Bucharest
Open, Románia, 1. nap
(Digi Sport 2)
18.30 Labdarúgás, 1. liga,
1. forduló: FC Viitorul–
Medgyesi Gaz Metan
(Digi Sport 1, Dolce Sport 1,
Look TV)
19.00 Női labdarúgás,
Európa-bajnokság,
Hollandia, B csoport,
1. forduló: Olaszország–
Oroszország
(Eurosport 2)
21.00 Labdarúgás, 1. liga,
1. forduló: FC Botoșani–
Kolozsvári CFR
(Digi Sport 1, Dolce Sport 1,
Look TV)
21.45 Női labdarúgás,
Európa-bajnokság, Hollandia,
B csoport, 1. forduló:
Németország–Svédország
(Eurosport 2)

Vizes Világbajnokság, Budapest,
Magyarország:
11.00 Műugrás, női 3 m szinkron,
selejtező (M4 Sport,
Eurosport 2)
13.10 Férfi vízilabda, B csoport,
1. forduló: Franciaország–
Olaszország (M4 Sport)
14.00 Műugrás, férfi 10 m szinkron
torony, selejtező (Eurosport 2)
14.30 Férfi vízilabda, C csoport,
1. forduló: Spanyolország–
Görögország (M4 Sport)
17.00 Műugrás, női 3 m szinkron,
döntő (M4 Sport, Eurosport 2)
14.30 Férfi vízilabda, C csoport,
1. forduló: Szerbia–Dél-Afrika
(M4 Sport)
19.30 Műugrás, férfi 10 m
szinkron torony, döntő
(M4 Sport, Eurosport 2)
21.10 Férfi vízilabda, B csoport,
1. forduló: Ausztrália–
Magyarország (M4 Sport)

