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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 magyaror-
szági történetét mutatták be, az 
„időutazás” Aquincumnál kez-
dődött, majd a honfoglalás, a re-
neszánsz Buda, Mátyás király 
és a huszárok korszakának fon-
tosabb emlékeivel folytatódott. 
Kodály Zoltán Háry János című 
dalműve 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 vizes 
sportok legsikeresebb magyar 

képviselőinek tiszteletére fel-
csendült a Himnusz. Több olim-
piai bajnok személyesen is 
megjelent, s ott volt az ünnepsé-
gen 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 Magyarország 
nemzeti zászlaja zárta, ame-
lyet Varga Dénes, az olimpiai 
és világbajnok vízilabdázó vitt 
fel a színpadra. Ünnepi beszé-
det mondott Tarlós István, Bu-
dapest főpolgármestere, Julio 
C. Maglione, a nemzetközi, vi-
zes sportokat tömörítő szövet-
ség, a FINA elnöke és Áder János 
köztársasági elnök. A beszédek 
után a sportolók és a bírók eskü-
tétele következett.

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 ci-

ty, majd a Crazy című számát. A 
megnyitóünnepséget színpom-
pás 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 Sport-
arénában július 30-án sorra ke-
rülő záróünnepségre a belépő 
ingyenes lesz, de aki szeretne 
elmenni az eseményre, annak 
előtte regisztrálnia kell.

Látványos megnyitóünnepséggel kezdődött el a vizes-világbajnokság

A legnagyobb magyar sportesemény

Szurkolók fotózkodnak a vizes-világbajnokság kabalafiguráival, Lalival és Lilivel a Duna Aréna mellett 

Rendkívül látványos megnyitóünnepséggel kezdő-

dött meg pénteken késő este hivatalosan Magyar-

ország történetének legnagyobb sporteseménye, 

az úszók, nyíltvízi úszók, műugrók, szinkronúszók 

és vízilabdázók 17. világbajnoksága.

Rasovszky Kristóf a hetedik 
helyen végzett a nyíltvízi úszók 
5 kilométeres versenyében, a 
vizes-világbajnokság első dön-
tőjében, 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 (Fran-

ciaország) 2 óra 00:13.7 perc, 2. 
Samantha Arevalo (Ecuador) 
3,3 másodperc hátrány, 3. Ana 
Marcela Cunha (Brazília) és Ari-
anna Bridi (Olaszország) 3,5-3,5 
mph., ... 8. Olasz Anna 14,7 mph., 
... .27. Sömenek Onon Katalin 
4:27.5 ph.

Az első nyolcban nyíltvízi úszásban

A spanyol Garbine Muguruza 
nyerte meg a 131. wimbledoni te-
niszbajnokságot a nőknél, mivel 
a szombati döntőben két szett-
ben, 1 óra 17 perc alatt legyőz-
te az ötszörös bajnok amerikai 
Venus Williamst. Eredmény, 
női egyes, döntő:  Garbine 
Muguruza (spanyol, 14.)–Venus 
Williams (amerikai, 10.) 7:5, 6:0. 
A venezuelai születésű spanyol 

teniszező pályafutása negyedik 
tornáját nyerte meg, és második 
GS-trófeája mellé 2,2 millió fon-
tot kapott. Román érdekeltsé-
gű döntőt is rendeztek hétvégén 
Wimbledonban, párosban Monica 
Niculescu és a tajvani Hao-Ching 
Chan 6:0-ra vesztettek az esélye-
sebb orosz Jekatyerina Makarova 
és Elena Vesnyina alkotta duóval 
szemben.

A férfiaknál Roger Federer 
nyolcadszor diadalmaskodott. 
Férfi egyes, elődöntő: Cilic 
(horvát, 7.)–Querrey (amerikai, 
24.) 6:7, 6:4, 7:6, 7:5 és Federer 
(svájci, 3.)–Berdych (cseh, 11.) 
7:6, 7:6, 6:4. Döntő:  Federer–
Cilic 6:3, 6:1, 6:4. Federer pálya-
futása 93. tornáját nyerte meg, 
londoni trófeája mellé 2,2 millió 
fontot kapott.

Muguruza a női bajnok Wimbledonban

A Székelyudvarhelyi KC beje-
lentette legújabb igazolását, ez-
úttal a kapuba érkezik erősítés. A 
fehérorosz válogatott Viachaslau 
Saldatsenka a tavaszi szezont a 
világ legerősebb bajnokságában, 
a Bundesligában töltötte.

A 189 cm magas, 84 kg-os fe-
hérorosz hálóőr július 23-án 
tölti be a huszonharmadik élet-
évét. Orsában született, pá-
lyafutását hazájában az SKA 
Minszkben kezdte, ahol 2011-

től 2017 februárjáig hat idényt 
töltött. A legkiemelkedőbb 
eredményt klubcsapatával a 
2012–13-as szezonban érte el, 
amikor a Minszk megnyerte a 
Challenge-kupát. Saldatsenka 
ez év elején a világ legerő-
sebb pontvadászatának tartott 
Bundesligába igazolt, a kiesés 
elől menekülő HBW Balingen-
Weilstettenbe. Csapata a sze-
zon végén búcsúzott a német 
elsőosztálytól. A kapus rendre 

behívót kap hazája válogatott-
jába, eddig két világesemé-
nyen, a 2016-os lengyelországi 
Európa-bajnokságon és a 2017-
es franciaországi világbajnok-
ságon volt a fehérorosz csapat 
tagja. Az SZKC kétéves szerző-
dést kötött a kapussal.

A román férfi kézilabda-
bajnokság 2017/18-as idénye 
szeptember 4-én kezdődik, 
az SZKC hazai pályán a CSM 
Focșani ellen kezd.

Tehetséges kapus érkezik az SZKC-hoz

Tévéközvetítések a vizes-vébéről

A Magyarországon zajló vizes-vb mai eseményei tévéközvetítése-
inek műsora. 11.00 óra: műugrás, női 3 m szinkron, selejtező. 
13.10: férfi vízilabda, Franciaország–Olaszország. 14.00: Műug-
rás, férfi 10 m szinkron, selejtező. 14.30: férfi vízilabda, Spanyol-
ország–Görögország. 17.00: műugrás, női 3 m szinkron, döntő. 
17.30: férfi vízilabda, 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.

Tíz magyar aranyérem kajak-kenuban

Tíz arany-, három ezüst- és három bronzérmet nyertek a magyar 
versenyzők a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokságon, így minden 
idők egyik legjobb szereplésével zárták a kontinensviadalt. Ro-
mánia mérlege: egy második hely. A bulgáriai Európa-bajnokság 
éremtáblázatának élén Magyarország végzett, a további sorrend: 
2. Németország (6, 1, 3), 3. Oroszország (3, 3, 4), 4. Csehország (2, 
1, –), 5. Lengyelország (1, 4, 4), ... 16. Románia (–, 1, –).

Norvégia ellen kezdenek a magyarok

A címvédő és Európa-bajnok Norvégia ellen játssza első mér-
kőzését a magyar női kézilabda-válogatott a decemberi, né-
metországi világbajnokságon. A magyar szövetség tájékozta-
tása szerint a riói olimpián harmadik norvégokkal december 
2-án, szombaton 20.30 órától találkozik Kim Rasmussen szö-
vetségi kapitány együttese. A magyar érdekeltségű B-csoport 
küzdelmeit Bietigheim-Bissingenben, a 4500 néző befoga-
dására alkalmas EgeTrans Arénában rendezik meg. A magyar 
válogatott vb-csoportmérkőzéseinek menetrendje. Decem-
ber 2., szombat: Magyarország – Norvégia (21.30 óra). De-
cember 3., vasárnap: Magyarország–Svédország (19.00). 
December 5., kedd: Magyarország–Argentína (15.00). 
December 7., csütörtök: Magyarország–Lengyelország 
(15.00). December 8., péntek: Magyarország–Csehország 
(19.00). Íme, a további csoportbeosztás. A-csoport: Franciaor-
szág, Románia, Spanyolország, Szlovénia, Angola és Paraguay. 
C-csoport: Dánia, Oroszország, Brazília, Montenegró, Japán és 
Tunézia. D-csoport: Hollandia, Németország, Szerbia, Koreai 
Köztársaság és Kína, Kamerun. A vb-n a hatcsapatos cso-
portok első négy-négy helyezettje jut be a nyolcaddöntőbe, a 
B-csoport továbbjutói az A-csoportból kapnak ellenfelet.
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