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A 28 éves súlylökő Magyarország második érmét szerezte a londoni vb-n

„Ezüstdobás” Márton Anitától
Világbajnoki ezüst-

érmet hozott Márton 

Anitának a súlylökés 

döntőjének utolsó so-

rozata. Az atléták lon-

doni seregszemléje va-

sárnap este zárul.

Ezüstérmes lett Márton Ani-
ta súlylökésben a London-
ban zajló atlétikai világbaj-

nokság szerda esti döntőjében. 
Az olimpiai bronzérmes magyar 
sportoló a selejtezőben már az 
első kísérletre elérte a kvalifiká-
ciós mércét, a fináléban viszont 
szakadó eső és hideg nehezítet-
te a feladatát, így az utolsó so-
rozatig izgalmas csatát vívott 
társaival. Az M4 Sport kamerái 
előtt meg is jegyezte, hogy „na-
gyon össze kellett szednie ma-
gát”, mert a golyó csúszott, és 
a második sorozat után a tech-
nikája elmaradt saját elvárása-
itól. „Tudtam, hogy képes va-
gyok 19 méter felett lökni, jó for-
mában jöttem Londonba. Utolsó-
ra, a »híres«, szokásos utolsóra 
mindent beleadtam, nem volt ve-
szíteni valóm, 3 cm-rel vezetett 
előttem a jamaicai lány” – ecse-
telte. Az említett karibi atléta, 
Danniel Thomas-Dodd 18.91 mé-
terrel végül le is csúszott a ne-
gyedik helyre, miközben Már-
ton az amerikai Michael Carter 
19.14-es dobását is túlszárnyal-
ta az utolsóra mért 19.49 méteré-
vel, és így a végig 19 méter felet-
ti eredményeket elérő, 19.94-el 
győző kínai Lijiao Gong mellé, 
a dobogó második fokára állha-
tott fel. „Talán nem nagyképű-
ség, büszke vagyok arra, hogy 
sikerült összeszedni magam 
megint, és ilyen nehéz verseny-
körülmények között sikerült ja-
vítani utolsóra. Ez volt az egyet-

len hiányzó világversenyérmem 
a kollekciómból” – mosolygott a 
28 éves, fedett pályás Európa-
bajnok súlylökő.

A gátfutó Baji Balázs sport-
történelmi bronzérme után ez 
lett a magyar küldöttség máso-
dik érme a londoni seregszem-
lén. A 2012-ben épp Londonban 
olimpiai bajnok Pars Kriszti-
ántól ugyanakkor már nem le-
het újabb dobogós helyet remél-
ni, mivel a 35 éves versenyzőnek 
szerda este nem sikerült meg-
dobnia a kvalifikációs mércét, 
74.08 méteres eredményével le-
maradt a döntőről – ahol az idei 
U23-as Európa-bajnok Halász 
Bence egyedül képviseli Ma-
gyarországot. „Öt évvel ezelőtt 
nagyon jó volt itt a dobókör, de 
idénre kicserélték, és nagyon fo-
gott, ami szerintem még baleset-
veszélyes is. Szerencse, hogy 
esett az eső, mert egy kicsit csú-
szott. Olyan hetvennyolc méter 
körüli dobást éreztem magam-
ban, nem is értem, miért nem jött 

ki, picit meghúztam a bal melliz-
momat. Technikailag szétestem, 
így tizennegyedik lettem” – érté-
kelt Pars.

A 400 méteres férfi gáton 
meglepetésre a 21 éves nor-
vég Karsten Warholm nyert, női 
400 méteres síkfutásban pedig 
az amerikai Phyllis Francis ért 
fel a dobogó legfelső fokára. Ér-
dekességet még a 200 méteres 
síkfutás elődöntője jelentett, 
ahonnan a 400 méter fináléjá-
ról noro-vírus-fertőzés gyanúja 
miatt lemaradt botswanai Isaac 
Makwala úgy jutott tovább, hogy 
előtte a világszervezet engedé-
lyezte neki, hogy egyedül lefus-
sa az előfutamot.

Ugyanaznap jutott döntőbe a 
román távolugró, Alina Rotaru, 
aki ugyan egyéni legjobbjától el-
maradva nem ugrotta meg a kva-
lifikációs szintet – ahogyan ez 
senkinek sem sikerült aznap –, 
de második próbálkozásra 6.50 
métert jegyzett, ami elegendő volt 
ahhoz, hogy a selejtezőben a leg-

jobb tizenkettő között végezzen. 
A mezőny másik románjának, 
Angela Moroșanunak viszont ez 
nem sikerült: mindhárom ugrá-
sa hat méter alatti volt, ezért nem 
léphet pályára a péntek esti fi-
náléban.

Hétvégére különben felgyorsul-
nak az események, hiszen a lon-
doni seregszemle vasárnap be-
fejeződik. Pénteken még férfi ka-
lapácsvetésben, női 200 méteren 
és 3000 méteres akadályfutás-
ban is bajnokot avatnak. Másnap 
a női mezőny magasugrásban, 
100 m gátfutásban és a 4 x 100-as 
váltóban, míg a férfiak gerelyhají-
tásban, 5000 méteren és a 4 x 100-
as stafétában döntőznek. A záró-
napon már kizárólag csak finá-
lék lesznek: a 20 és 50 km-es gya-
loglás mellett este férfi magasug-
rást és 1500 métert, női diszkosz-
vetést, 5000 és 800 méteres síkfu-
tást, valamint a két nem 4 x 400-as 
váltófutását rendezik. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Botlott az FCSB labdarúgócsapa-
ta a Liga 1 ötödik fordulójában: 
a bukaresti piros-kékek 1-1-es 
döntetlent játszottak otthon a Iași 
együttesével, ezért két pontra le-
szakadtak a 13 ponttal listavezető 
Botoșani-tól. A szerdai játéknap 
másik két találkozója már nem 
okozott meglepetést: Giurgiui 
Astra–Chiajna 1-0, Bukaresti 
Juventus–Craiova 0-1. Estére 
egyébként az is kiderült, hogy az 

FCSB 2,7 millió eurót fizetett a 
bajnoki címvédő Viitorulnak a 20 
éves Dragoș Nedelcu és a 25 éves 
Romario Benzar átigazolásáért, 
és Gheorghe Hagi alakulata to-
vábbi 20 százalékot kap a fiata-
lok esetleges eladásából szárma-
zó összegből – amennyiben kül-
földre szerződnek. Mindketten öt 
évre szóló megállapodást kötöt-
tek a bukaresti piros-kékekkel, 
de Benzar kivásárlási ára 10 mil-

lió euró, míg Nedeclué a Dennis 
Manéhoz hasonlóan országos re-
kordnak számító 50 millió euró-
ra rúg.

Az Astra is szerda este mutatta 
be új szerzeményét, mert bár el-
búcsúzott a nemzetközi szerep-
léstől, mégis újabb légióssal erő-
sített a keretén: a 21 éves után-
pótlás-válogatott kameruni csa-
tár, Bertrand Anatole Abang az 
észak-amerikai New York Red 
Bullstól érkezett kölcsönbe.

A Liga 1 csütörtöki mérkő-
zéseit lapzártánk után rendez-
ték, hétvégén pedig már a hato-
dik fordulóban lépnek pályára a 
csapatok, a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK pedig épp a Kolozs-
vári CFR-t fogadja majd. A páro-
sítás, péntek: Temesvári ACS 
Poli–Viitorul (21 óra); szombat: 
Chiajna–Juventus (18.30), FCSB–
Astra (21); vasárnap: Craiova–
Botoșani (17.30), Iași–Dinamo 
(20); hétfő:  Voluntari–Medgyes 
(18.30), Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–Kolozsvári CFR (21).  

V. NY. R.

Leszakadt a listavezető mögül az FCSB

Pervesztés 
alapfokon
Alapfokon pert veszített a sep-
siszentgyörgyi önkormányzat 
a helyi Sepsi-SIC sportklub-
jának finanszírozása miatt. A 
város fellebbezni fog, a csü-
törtöki rendkívüli ülésen pe-
dig megszavazták, egy köz-
igazgatási jogban jártas ügy-
védi irodát bíznak meg, hogy 
képviselje ügyüket a brassói 
táblabíróságon. Miklós Zoltán 
RMDSZ-frakcióvezető elmond-
ta: a prefektúra egy feljelentés 
alapján kezdeményezte a bíró-
ságon, hogy nyilvánítsák sem-
misnek a Sepsi-SIC-nek 2015 
második felében és 2016 el-
ső felében nyújtott támoga-
tásról szóló tanácsi határoza-
tokat, mert a feljelentő sze-
rint azokat olyan tanácsta gok 
is megszavazták, akik eseté-
ben fennáll az összeférhetet-
lenség gyanúja. Debreczeni 
László ügyét már alapfokon 
ejtette a bíróság, mert bebizo-
nyosodott, hogy nem az ő cé-
ge könyvel a klubnak. Sztakics 
Éva alpolgármester esetében 
ugyanakkor a perefektúrának 
adtak igazat, mivel a tanács-
határozatok megszavazá-
sa előtt a klub egy ideig a 
családja tulajdonában levő 
vendéglátóipari egységben ét-
keztette – szerződés alapján 
– két kézilabdázóját. Miklós 
hangsúlyozta, az alpolgármes-
ter ügyében már volt hason-
ló eljárás, de eddig mindig fel-
mentették az összeférhetet-
lenség vádja alól, mivel nem 
ő a fő hitelutalványozó. A vá-
rosvezetés abban bízik, hogy 
a táblabíróság helyt ad a fel-
lebbezésüknek, és nem nyil-
vánítja semmisnek a két ta-
nácshatározatot. A frakcióve-
zető hangsúlyozta, nem tud-
ják, jogilag milyen következ-
ményekkel jár, ha mégis veszí-
tenek, hiszen a sportklub a tá-
mogatást már elköltötte, és el 
is számolta. Korábban, mint 
ismeretes, Antal Árpád pol-
gármester úgy fogalmazott: a 
prefektus megpróbálja ellehe-
tetleníteni a sepsiszentgyörgyi 
sportéletet. 

BÍRÓ BLANKA

Belelendült. Vb-ezüstérmet ért Márton Anita utolsó dobása a londoni esőben

A csíkszeredai Tusnád Drag 
Cycling Team moldovai verseny-
zője, Nicolae Tanovițchii nyerte 
meg a 11. Székelyföld Kerékpá-
ros Körversenye szerda esti, 5,3 
kilométeres nyitószakaszát a ko-
rábban ugyancsak hargitai szí-
neket képviselő, jelenleg a Bu-
karesti Steaua csapatát erősí-
tő resicabányai Daniel Crista és 
a német Florian Bissinger (WSA 
Greenlife) előtt. A viadal történe-
tében premiernek számító sep-
siszentgyörgyi prológot követő-
en, csütörtökön már a Kastély ne-
vet viselő első etapon tekertek 
Kovásznáról Székelyudvarhelyre 
– Kézdivásárhely, Sepsiszent-
györgy és Barót érintésével –, 
hogy a 159,3 km-es táv megtéte-
le után Christian Mager érjen el-
sőként célba. Közvetlenül mögöt-
te viszont Tanovițchii lett a má-
sodik, így továbbra is vezeti az 
egyéni pontversenyt. „Nagyon ne-
héz napon vagyunk túl. Millimé-
tereken múlt a siker, de nagyon 
örülök a második helynek is, és 
már bízom a végső sikerben” – 
nyilatkozta a moldvai sportoló.

A verseny hivatalos Facebook-
oldalán közölt beszámoló alap-
ján az úton tátongó óriási gödrök 
több áldozatot is szedtek a reg-
gel elrajtolt 83 versenyző között: 
Filutás Viktor, a Kőbánya kereke-
se kulcscsonttörést szenvedett, 
míg Florian Bissinger a kezén, lá-
bán és fején szenvedett sérülések 
miatt szintén feladni kényszerült 
a viadalt.

A Kastély szakasz után Mager 
vezet a sprinterek között, az oszt-
rák Stefan Pöll a hegyimenők ösz-
szetettjének az élén áll, a leg-
jobb romániai továbbra is Daniel 
Crista, míg a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség által a legjobb ma-
gyarnak felajánlott zöld mezt Val-
ter Attila viselheti.

A mezőny pénteken 11 órakor 
rajtol el Udvarhelyről Csíkszere-
da felé a 169,5 km-es királyetapon, 
majd a szombat délelőtti egyéni 
időfutam után délután a hargitai 
megyeszékhely környékén ren-
dezendő 125,4 km-es táv megté-
tele után ér véget a verseny.  

KRÓNIKA

Élre tekert a csíkiak bringása

Udvarhely kiesett a Román Kupából

Már az első körben búcsúzott a Székelyudvarhelyi FC harmad-
osztályos labdarúgócsapata a Román Kupa 2017–2018-as sze-
zonjától, ráadásul egy negyedik ligás Kovászna megyei együttes, 
a Papolc győzte le 4-2-re, hazai pályán. Az erdélyi alakulatok kö-
zül továbbjutott még a Kolozsvári Universitatea a Várhelyen ara-
tott 7-0-s győzelmével, de a Bihardiószeg is folytathatja, miután 
szerda délután 2-0-ra felülmúlta idegenben az Újtelep együtte-
sét. Ugyanaznap pihenhetett a Székelykeresztúri Egyesülés, mert 
a Marosvásárhelyi Juvenes visszalépése miatt játék nélkül jutott 
tovább az augusztus 23-ai második körbe. Akkor már a többi har-
madosztályos csapat is csatlakozik a mezőnyhöz, és a párhar cok 
továbbra is egyenes kieséses rendszerben, egyetlen mérkőzésen 
dőlnek el.




