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„Mindenkit biztatok, nem kell félni 
a verseny nehézségétől, érdemes 
kipróbálni. Akinek van egy jobb ke-
rékpárja, és hetente egyszer-kétszer 
elő is veszi, az is simán teljesíteni 
tudja az amatőröknek kijelölt 30 
kilométeres távot” – hívta fel a fi -
gyelmet Vakaria Edit, aki párjával, 
Keresztes Zsolttal a verseny létreho-
zója és a kezdetektől társszervezője.

Az amatőröknek szóló üzenet 
ugyanakkor nem kell távolmara-
dásra késztesse azokat, akiknek 
keményebb kihívásra van szüksé-
gük. Az 50 kilométeres táv a güdüci 
Vakaria tanyától a Pricske tetejére, 
1554 méteres magasságba vezet, és 
összeadva ez több mint ezer mé-
teres emelkedőt jelent. A korábbi 
években ezt már teljesítők közül 
vannak, akik azt mondják, hogy 
ez a legnehezebb táv az országban 
rendezett viadalokon.

Az amatőrként indulóknak a 
szervező még megjegyezte: nem 
kell attól sem félni, ha nem bírja 
valaki a tempót, és csak hosszabb 
idő után tud célba érni. Nem is le-
het mindenki számára cél a győze-
lem vagy a dobogós helyezés. Az 
ilyen versenyek mezőnyében 20–25 
induló profi nak számít, aki ebből 
él, és van kétszáz másik, aki kedv-
telésből ül fel a biciklire. Nekik ez 
kirándulást, természetjárást, ki-
kapcsolódást jelent, amit kár lenne 
kihagyni.

Létezik emellett egy gyerekes csa-
ládok számára kijelölt pálya is, ami 
mindössze 6 kilométer hosszú, mi-
nimális emelkedővel. Ennek célja az, 
hogy a legkisebbek is találkozhassa-
nak a hegyikerékpár-versenyek han-
gulatával, láthassák a felnőtteket, és 
kedvet kapjanak ehhez a sportághoz 
– folytatta Vakaria Edit. Akik pedig 
ezt a sportágat választják és ered-
ményeket szeretnének elérni, azokat 
segíteni fogják karrierjük elindításá-
ban – tette hozzá.

Szombaton terepszemle, 
vasárnap verseny

A Güdüc MTB 2019-es kiadásának 
első napján, szombaton 12 órától 
lesz lehetőség a pálya megismeré-
sére, ami edzésnek is tekinthető, 
és vasárnap délelőtt indul a ver-
seny. Reggel 8 és 9.30 között zaj-
lik a benevezés, majd a technikai 
eligazítást követően 10 órakor in-

dulnak az 50 km-es táv részvevői. 
10.30-kor a 30 km-es táv és 11-kor 
a 6 km-es táv mezőnye vág neki az 
útnak. Várhatóan 16.30-kor kezdő-
dik a díjkiosztó. Mindhárom távon 
díjazzák a legjobbakat, korosztá-
lyok szerint is.

Fontos tudnivaló, hogy a 18 év 
alatti részvevők benevezése a szü-
lők írásbeli beleegyezésével lehet-
séges. A védősisak viselete kötelező, 

enélkül nem állhat rajthoz a ver-
senyző. A versenytáv megtételére 
szánt maximális idő 5 óra a rövidebb 
és 6,5 óra a hosszabb táv esetében. 
Ennek túllépése esetén a versenyzőt 
visszaszállítják a célvonalhoz. A pá-
lyán kötelező ellenőrzőpontok van-
nak, minden ott áthaladó versenyző 
rajtszámát feljegyezik a pályabírók. 
Az ellenőrzőpontokon kötelező az 
áthaladás.

A jövőre is gondolnak
Vasárnap rendezik a güdüci hegyikerékpár-versenyt
• A Güdüc MTB hegyikerékpár-versenynek 
már komoly rangja van a sportág hazai kedve-
lői között, évről évre nő a részvevők száma. A 
rendezvény idei kiadására több mint kétszáz 
versenyzőt várnak. A profik számára is komoly 
kihívás lesz, de az amatőröknek is jó élményt 
biztosít a vasárnap sorra kerülő sportesemény. 
Ugyanakkor a legkisebbekkel is szeretnék meg-
kedveltetni a sportolást.

A z indulók és a résztvevő orszá-
gok számát tekintve is rekordot 

dönt a hétfőn kezdődő budapesti 
olimpiai kvalifi kációs vívó-világbaj-
nokság. A magyar szövetség honlap-
jának összegzése szerint 115 ország 
1068 vívója lép pástra a BOK csar-
nokban.

„Az eddigi csúcsot az előző, 2015-
ös moszkvai olimpiai kvalifi kációs 
vb tartotta 899 vívóval és 100 körüli 
nemzettel” – írja a hunfencing.hu, 
amely kiemeli, hogy a nevezési ha-

táridő lezárult, a szabályok alapján 
ugyan apró módosulások még le-
hetnek, de ezektől függetlenül nagy 
csúcsdöntés születik.

A szövetség honlapja kifejti, 
hogy a résztvevő országok számá-
nak növekedésében komoly szerepe 
van a nemzetközi szövetség (FIE) 
elnökének, az orosz Aliser Uszma-
novnak, aki saját alapítványából 
támogatja a vívás fejlődő országait, 
egyebek mellett azzal, hogy ezek-
nél egy-egy versenyző költségeit 

fedezi a világbajnokságra. Való-
színűleg ennek is köszönhető, hogy 
Arubából, Makaóból, Botswaná-
ból, Maliból, Nicaraguából, a Do-
minikai Közösségből, Bruneiből, 
Ecuadorból, a Virgin-szigetekről, 
Kamerunból és Togóból is érkezik 
vívó Budapestre.

Ami a fegyvernemeket illeti, a 
várakozásnak megfelelően a leg-
nagyobb létszám férfi  párbajtőrben 
lesz: egyéniben 229-en neveztek be, 
csapatban 43 válogatott indul.

Rekordok dőlnek meg a budapesti vívó-vébén

A z első helyen kiemelt Babos 
Tímea–Kristina Mladenovic 

kettős bejutott a legjobb négy közé 
a wimbledoni teniszbajnokság női 
páros versenyében. Eredmény, női 
páros, negyeddöntő: Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic (magyar, fran-
cia, 1.)–Nicole Melichar, Kveta Pesch-
ke (amerikai, cseh, 7.) 2:6, 6:2, 9:7.

Bejutott a legjobb négy közé Si-
mona Halep is, a női egyéni verseny 

negyeddöntőjében két játszmában, 
7:6, 6:1 arányban múlta felül a kínai 
Shuaj Zhangot. Halep ellenfele a ma 
délutáni elődöntőben az ukrán Eli-
na Szvitolina lesz. A másik ágon az 
amerikai Serena Williams és a cseh 
Barbora Strycova találkozik. Simona 
Halep pályafutása során másodszor 
játszik elődöntőt Wimbledonban, 
először még 2014-ben volt a döntő ka-
pujában, akkor két szettben kikapott 

a belga Eugenie Bouchardtól. A férfi -
ak versenyében tegnap lapzárta után 
játszották a negyeddöntőket.

Női egyes, negyeddöntő: S. Wil-
liams (amerikai, 11.)–Riske (ameri-
kai) 6:4, 4:6, 6:3; Halep (román, 7.)–
Csang Suaj (kínai) 7:6, 6:1; Szvitolina 
(ukrán, 8.)–Muchová (cseh) 7:5, 6:4, 
Strycová (cseh)–Konta (brit, 19.) 7:6, 
6:1. Az elődöntőben: S. Williams–
Strycová és Szvitolina–Halep.

Elődöntős a Babos–Mladenovic páros

14.00 Országúti kerékpár, Tour de France (Eurosport 1)
15.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2) 
17.00 Atlétika, U23-as Eb, Svédország (Eurosport 2)
19.30 Női kézilabda, U19-es Eb: Magyarország–Montenegró (Duna World)
21.00 Universiade, Napoli, Olaszország (Eurosport 2)

Labdarúgás, Európa Liga
19.00 Sabail–Craiova (Digi Sport 1)
20.00 Debrecen–Kukesi (M4 Sport)
21.30 FCSB–Milsami (Pro TV)
22.00 Honvéd–Zalgiris (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Bemutatkoznak az Európa-ligás csapatok
Ma este bemutatkoznak a labdarúgó Európa Liga első selejtezőköré-
ben érdekelt magyar és román csapatok. A Debreceni VSC 20 órakor 
az albán Kukesit fogadja, a MOL Fehérvár 21.30-tól a montenegrói 
Zeta vendége lesz, a Budapest Honvéd pedig 22 órakor a litván 
Zalgiris Vilnius ellen lép pályára az Illovszky Rudolf Stadionban. A 
Craiovai U 19 órától Azerbajdzsánban játszik a Sabail FK otthoná-
ban, míg az FCSB 21.30-kor a moldovai Milsami Orhei együttesét 
fogadja a giurgiui stadionban. A Viitorul Ovidiu csak a második 
körben kapcsolódik be. A sorozat első meccseit már kedden este 
lejátszották. Európa Liga, selejtező, 1. kör, első mérkőzések: St. 

Joseph’s (gibraltári)–Rangers FC (skót) 0–4, Gzira United (máltai)–
Hajduk Split (horvát) 0–2, CSZKA Szófia (bolgár)–OFK Titograd 
(montenegrói) 4–0.
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