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„Centenáriumi” útvonalat terveztek a jövő héten kezdődő Román Kerékpáros Körversenyre

Húsz csapat indul a körversenyen

Rekordnak számító öt hazai 
csapattal a mezőnyben rajtol 
el szeptember 19-én Románia 

Kerékpáros Körversenye, amely a 
sportág országos szervezetét elnök-
lő Novák Károly Eduárd szerint meg-
határozó eseménye lesz a romániai 
kerékpározásnak. „Kevés verseny 
jut el az 51. kiírásig, és én nagyon 
örülök, hogy a sportminisztérium-
mal és az olimpiai bizottsággal kö-
zösen újraéleszthettük” – mondta 
a sportvezető az öt év szünet után 

„visszatérő” viadalt beharangozó 
pénteki sajtótájékoztatóján. Kiemel-
te, hogy idén négyre nőtt a Románi-
ában rendezett hivatalos nemzetközi 
kerékpárversenyek száma, amivel 
a Balkán térség legaktívabb orszá-
gává váltak. Már Oroszországon is 
túlnőttek, ezért szerinte Kelet-Eu-
rópa meghatározó szereplői lettek a 
kerékpársportban. A pénteki sajtó-
tájékoztatóról beszámoló Agerpres 
hírügynökség alapján Mihai Covaliu, 
Románia Olimpiai és Sportbizottsá-

gának (COSR) elnöke az ötkarikás 
játékokra való kvalifikációk „beme-
legítéseként” jellemezte a jövő hé-
ten rendezendő román körversenyt, 
és biztos abban, hogy évről évre nő-
ni fog a színvonala. Novák hozzátette, 
hogy az idei viadal útvonaltervezé-
sekor nem a nehézségre helyezték 
a hangsúlyt – ezért is maradt ki a 
Transzfogaras és a Transzalpina –, 
hanem arra, hogy a centenáriumi év-
ben minden régiót érintsenek. Ezért 
is lesz a rajt szeptember 19-én Gyu-
lafehérváron, hogy onnan Szeben fe-
lé vegyék az irányt. Másnap Brassó, 
majd Focșani, Buzău és Târgoviște 
lesznek a főbb állomások, hogy aztán 
a szeptember 23-ai zárónapon Buka-
restbe haladjon a mezőny.

A román körversenyre tizenegy 
kontinentális, öt válogatott és négy 
klubcsapat nevezett be. A hazai 
együttesek sportolói mellett többek 
között Magyarországról, az Egye-
sült Államokból, Olaszországból, 
Hollandiából és Kuvaitból is érkez-
nek kerékpárosok. A mintegy 120 
induló között szerepel majd Eduard 
Grosu és Serghei Țvetcov is, ugyan-
akkor a válogatott nagyváradi Ra-
ul Sînza versenyzése még kérdéses, 
mivel épp pénteken szenvedett bal-
esetet, amikor a bihari megyeszék-
helyen kerékpárján szabályosan 
haladva elütötte egy parkolóból ki-
hajtó autó.
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Húsz csapat nevezett be Románia Kerékpáros Kör-

versenyére. Az öt év kihagyás után idén újjáélesztett 

nemzetközi viadal jövő héten kezdődik.

Japánokkal erősített
a Nagyváradi VSK
Két japán válogatott vízilabdázó-
val erősített a Nagyváradi VSK: 
a hazai bajnokságban ezüstér-
mes Körös-parti együttes Seiya 
Adachit és Yusuke Inabát szer-
ződtette le a 2018–2019-es sze-
zonra. A véglegesített keretben 
így összesen öt légiós szerepel 
majd, a két ázsiai sportoló mellett 
két szerb és egy brazil pólós dol-
gozik majd Dorin Costrăș edző 17 
fős együttesében.

Dobogóra úszott 
Hosszú Katinka
Hosszú Katinka hat érmet – három 
aranyat, egy ezüstöt és két bronzot 
– szerzett hétvégén az úszók idei 
világkupa-sorozatának nyitóállo-
másán, az oroszországi Kazany-
ban zajló viadal második napján. 
A háromszoros olimpiai bajnok 
Tatárföld fővárosában – a pénzdí-
jas verseny honlapja szerint – 400 
méter vegyesen, 400 gyorson és 
200 pillangón győzött, 100 háton a 
második lett, míg 200 gyorson és 
a 4 × 100-as vegyes gyorsváltóval 
a harmadik helyen ért célba. Érde-
kelt volt még az 50 méter pillangó 
döntőjében is, de ott a nyolcadik 
lett. Az idei vk-sorozat negyedik ál-
lomása Budapest, a tavalyi vizes vi-
lágbajnokságnak otthont adó Duna 
Aréna lesz október 4. és 6. között. A 
hét versenyből álló széria második 
viadalát a jövő héten, csütörtöktől 
szombatig Dohában rendezik.

Összecsapnak a román 
és a magyar ifik
Magyarország U17-es labdarú-
gó-válogatottja 0-0-s döntetlen 
után büntetőpárbajban alulma-
radt Portugáliával szemben, majd 
4-0-ra legyőzte Norvégia korosz-
tályos együttesét a lengyelországi 
Syrenka-kupán. Legközelebb ked-
den délben lép ismét pályára, épp 
Románia együttese ellen. Ez a talál-
kozó az ötödik hely sorsáról dönt. 
Eközben Románia U21-es csapata 
hétvégén 2-1-re legyőzte idegenben 
Portugáliát az Európa-bajnoki se-
lejtezőmérkőzésen, kedden pedig 
a csoportban listavezető Bosznia-
Hercegovina együttesét fogadja.

Rasovszky hengerelt 
az Európa-kupában
Rasovszky Kristóf idén negyedik al-
kalommal diadalmaskodott a nyílt 
vízi Európa-kupában, zsinórban 
már nyolc sikernél jár a sorozat-
ban. A magyar szövetség beszá-
molója emlékeztetett, Rasovszky 
– aki augusztusban két arany- és 
egy ezüstérmet nyert a glasgow-i 
Európa-bajnokságon – Eilat, Barce-
lona és Koppenhága után tegnap 
Bledben szállt vízbe a sorozatban, 
és ezúttal sem talált legyőzőre. A 21 
esztendős úszó tavaly szintén mind 
a négy alkalommal nyert, amikor 
indult a sorozatban, így zsinórban 
nyolcadik EK-versenyét nyerte. 
„Koppenhága azért nem esett jól, 
mert az Eb után visszavettünk a 
tempóból, és így tudtam pihenni, 
aztán megint kezdtünk felpörögni 
picit, így a mostanin sokkal jobban 
éreztem magam” – idézte a köz-
lemény Rasovszkyt. Hozzátette, 
maga a verseny is könnyebb volt, 
mint a két héttel korábbi, ráadásul 
szép környezetben is úszhattak. 
„Az elején az egyik olasz srác meg-
próbált ellépni, de miután fokoztuk 
a tempót, könnyen utolértük. Tiszta 
verseny volt, csak úszás, semmi 
más” – idézte a sportolót a szerve-
zet hivatalos honlapja.

A Nagyváradi Luceafărul vendége-
ként nyert hétvégén 1-0-ra az UTA 
labdarúgócsapata a másodosztályos 
bajnokság hatodik fordulójában, és 
így sorozatban harmadjára hagyta 
el győztesen a pályát az idei szezon-
ban. Az aradiakat edző Ionuț Popa 
ugyanakkor nem volt maradéktala-
nul elégedetlen a látottakkal, a lefú-
jás után ugyanis kiemelte, hogy az 
első félidőben a házigazdák irányítot-
ták a meccset. „A második félidőben 
már jobban játszottunk, és végül is 
az a fontos, hogy nyertünk” – mond-
ta. Csapatából különben Matei a 75. 
percben szerezte meg a három pon-
tot érő találatot, a váradiak pedig a 

ráadáspercekben emberhátrány-
ba kerültek. Edzőjük, Cristian Lupuț 
szerint a játékvezető két jogos tizen-
egyest nem adott meg nekik, amivel 
befolyásolta a végeredményt. „Nem 
mondom, hogy az UTA nem érde-
melte meg a győzelmet, gratulálok 
nekik, de nem hagyhatom szó nél-
kül azt, ami itt történt. Én soha nem 
szoktam a játékvezetést bírálni, de 
mi is cinkosok vagyunk abban, ami 
a romániai labdarúgásban történik, 
márpedig egy ilyen bíráskodás égbe-
kiáltó” – fogalmazott a sajtótájékoz-
tatón. A Luceafărul eddig mindössze 
csak öt pontot gyűjtött az idei sze-
zonban, ezért visszacsúszott az 15. 

helyre, miközben 13 pontjával az ara-
diak továbbra is dobogón állnak a Li-
ga 2-es tabellán.

Az élmezőnyből egyébként a 
Târgoviște botlott meg ebben a ha-
todik fordulóban – 2-0-ra kiakpott 
otthon a Mioveni-től –, de a Snagov 
is csak 1-1-es döntetlent ért el ott-
hon a Temesvári Ripensia ellen. A 
Béga-parti csapatok közül az ACS 
Poli 1-0-ra kikapott a Cliceni vendé-
geként, míg az ASU Poli lapzártánk 
után fogadta az Argeș FC-t. Előtte a 
Balotești–Brăila 2-2-vel, a Bukaresti 
Metaloglobus–Daco-Getica 2-3-mal, 
az Energeticianul–Ploiești-i Petrolul 
0-3-mal, a Târgu Jiu-i Pandurii–

Konstancai Farul pedig 5-3-ra végző-
dött. A Kolozsvári Universitatea ma 
18.30-kor fogadja a Bákót.

A Liga 2-ben szereplő csapatok 
közül többen, mint ismeretes, a hé-
ten a Román Kupa negyedik körében 
lépnek pályára. A váradiak kedden 
utaznak az Arad megyei Csermőre, 
másnap az UTA–ACS Poli és Temes-
vári Ripensia–Temesvári ASU Poli 
rangadók lesznek a slágermeccek, 
míg csütörtökön Lénárdfalva–Ko-
lozsvári U és Csíkszeredai FK–Bákó 
párosítás szerint lépnek pályára 
16.30-tól.
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Győzelmi sorozat: zsinórban harmadszor nyert az UTA a Liga 2-ben

Naomi Osaka nyerte meg az idei 
amerikai nyílt teniszbajnokságot 
a női mezőnyben, miután a szom-
bati döntőben 6:2, 6:4-re legyőz-
te a 23-szoros Grand Slam-bajnok 
Serena Williamset. A 20 éves ja-
pán sportoló remekül kezdett, ma-
gabiztosan gyűjtögette a pontokat 
világklasszis ellenfelével szem-
ben. Serena Williams ugyanakkor 
sokat hibázott, és bár a második 
játszmára némiképp feljavult a já-
téka, egy elbukott szervája miatt 
mérgében összetörte az ütőjét. Mi-
vel előtte egy tiltott edzői tanács-
adás miatt már figyelmeztették, 
ezért a kirohanásáért büntetőpon-
tot kapott. Az amerikai össze is ve-
szett a székbíróval, akit „tolvajnak” 
nevezett. Az MTI beszámolója alap-
ján az indulatok csak fokozódtak, 
amikor térfélcserénél a játékveze-
tő megsértéséért Williams újabb in-
tést kapott. A pályán megjelent a 
tornaigazgató is, a heves vitát köve-
tően pedig Oszaka büntetőgémmel 
került 5-3-as előnybe, hogy onnan 
magabiztosan nyerje el pályafutása 
első Grand Slam-serlegét.

A közönség eközben tiszteletle-
nül adott hangot nemtetszésének, 
végül még Serena Williams is arra 
kérte a közönséget, hogy fejezzék 
be a pfújolást. „Nem szeretnék illet-
len lenni, nem akarok több kérdést 
feltenni. Naomi remekül játszott, ez 
élete első Grand Slam-győzelme. 
Tudom, hogy nekem szurkoltatok, 
de próbáljuk meg kihozni a legtöb-
bet ebből a helyzetből. Mindenkinek 
adjuk meg az elismerést, amit meg-
érdemel, ne pfújoljatok többet. Gra-
tulálok Naominak, a csapatomnak 
pedig mindent köszönök” – nyilat-

kozta a másodiknak járó trófea átvé-
tele után. Osaka szerényen mondott 
köszönetet a közönségnek, amiért 
megnézték a mérkőzést. „Tudom, 
hogy mindenki Serenának szurkolt, 
sajnálom, hogy így kellett végződnie 
a döntőnek. Mindig az volt az álmom, 
hogy Serena ellen lépjek pályára a 
US Open fináléjában, boldoggá tesz, 
hogy sikerült” – mondta a pályafutá-
sa második tornagyőzelmét ünneplő 
japán teniszező.

A meccs utáni sajtótájékoztatón 
természetesen még szó esett Serena 
Williams kirohanásáról, az amerikai 
szerint ugyanis a játékvezetők szigo-
rúbbak a nőkkel, mint a férfiakkal. 
„Láttam, hogy a férfiakkal máshogy 
viselkednek. De itt vagyok, és to-
vább fogok harcolni a nők jogaiért, 
a női egyenjogúságért. A mai naptól 
fogva többet megengedhetünk ma-
gunknak. Nekem ez nem sikerült, de 
a következőnek már sikerülni fog” 

– mondta a székbírót „szexistának” 
tartó egykori világelső.

Az US Open férfidöntőjét egyéb-
ként lapzártánk után Novak Djokovic 
vívta Juan Martin del Potro ellen, a 
női párosban pedig a magyarországi 
Babos Tímea volt érdekelt – Kristina 
Mladenovic oldalán adogatott az 
Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe al-
kotta duó ellen.
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US Open: Naomi Osaka legyőzte a „háborgó” Serena Williamset

Fiatal bajnok. A 20 éves Naomi Osaka először nyert Grand Slam-tornát
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