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Kopasz Bálint, Csipes Tamara, 
a Medveczky–Hagymási-duó, 
Bodonyi Dóra és Magyaror-
szág kajaknégyese is arany-
éremmel zárta a Szegeden 
rendezett olimpiai kvalifi káci-
ós világbajnokságot. A hazai 
környezet csak Kozák Danu-
tának nem hozott szerencsét, 
mert miután párosban kizár-
ták, 500 egyéniben nem tudta 
megvédeni a címét.

 » KRÓNIKA

S zegeden „koronázták” világ-
bajnokká Kopasz Bálintot a 
férfi  kajakosok királykategó-

riájának számító 1000 méteres táv 
egyéni döntője után, amikor is egy 
kiváló hajrával maga mögé utasí-
totta a szám addigi uralkodóját, a 
portugál Fernando Pimentát. Ma-
gyarországi versenyző huszonkét 
éve nyerte meg utoljára ezt a pró-
bát, akkor Storcz Botondnak sike-
rült. A 22 éves kajakos már a viadal 
előtt optimista volt, hiszen szegedi 
születésűként jól ismeri a felújított 
Maty-éri pályát. „Rég voltam ilyen 
boldog. Ezt terveztem, ezt a formát. 
Sokat számított, hogy otthon pi-
henhettem a saját ágyamban és a 
legjobb minőségű ételeket ehettem, 
köszönhetően a dietetikusomnak 
és az édesanyámnak. Szembeszeles 
pálya volt, ennek annyira nem örül-
tem, mert fi zikálisan többen erőseb-
bek nálam. A súlyomnak a hátszél 
kedvez, de mentálisan erős vagyok, 
és nem zökkentett ki ez a körül-
mény” – mondta Kopasz a sportági 
szövetség hivatalos honlapján.

Szombaton viszont nemcsak ő 
állhatott fel magyarországi spor-
tolóként a dobogó legfelső fokára, 
hanem Csipes Tamara is, aki épp 
aznap ünnepelte a 30. születésnap-
ját. A kajakos ugyancsak az 1000 
méteres táv egyéni verseny nyerte 
meg, ráadásul az elejétől a végig az 
élen lapátolt. A szegedi pálya neki 
is a „kabalája”, hiszen nyolc évvel 
korábban is világbajnok lett ott a 
magyarországi seregszemlén. „Ak-
kor nehezebb volt, most jobb for-
mában érzem magam fi zikálisan és 
mentálisan is. Akkor nem is nagyon 
volt kedvem ahhoz a számhoz, le 
voltam törve, most azonban úgy áll-
tam oda, hogy ez egy kötelező győ-
zelem. Nem akartam a véletlenre 
bízni, gyorsan előre mentem, a saját 
iramomban kajakoztam, de maradt 

ÖSSZESEN TIZENKÉT OLIMPIAI KVÓTÁT GYŰJTÖTTEK A MATY-ÉREN A MAGYAROR KAJAK-KENUSOK

Bearanyozták a szegedi világversenyt

Trónfosztó. A kajakos Kopasz Bálint világbajnok lett egyéniben 1000 méteren

 » „Olyan volt 
itt versenyezni, 
mint amikor egy 
világsztár egy 
főpróba után a 
koncerten kilép 
a színpadra, 
és ott van több 
ezer ember” – 
ecsetelte Csipes 
Tamara.

még bennem. Olyan volt itt verse-
nyezni, mint amikor egy világsztár 
egy főpróba után a koncerten kilép 
a színpadra, és ott van több ezer em-
ber” – ecsetelte.

A világklasszis Kozák Danutának 
viszont balszerencsésen alakult a 
hazai vébé. Előbb 500 méter pár-
ban kizárták a Kárász Anna alkotta 
párosukat, amiért hajójuk a meg-
engedettnél 80 dekával könnyebb 
volt, majd pedig vasárnap egyé-
niben címvédőként rajtolva csak 
bronzéremmel vigasztalódhatott. A 
kizárásukkal kapcsolatban elismer-
te, hogy bár a verseny előtt kétszer 
is lemérték, a rajt előtti mérlegelést 
elmulasztották. „Elrontottuk, és ezt 
nagyon nehéz fejben rendbe ten-
nem. Annának még nehezebb lehet 
ezt feldolgozni, hogy egy hazai ren-
dezésű vébét egy ilyen betli miatt ki 
kell hagynia. Nagyon sajnálom! Le-
het összeesküvés-elméleteket szőni, 
de nem tudom, mi történt. Kétszer 
lemértük, kicentiztük, hogy az any-
nyi legyen. Nem értem” – mondta az 
ötszörös olimpiai bajnok. Teljesít-
ménye kapcsán megjegyezte, hogy 
idén végig hullámzó volt, rengeteg 
hullámvölggyel tűzdelve, és nem 
érzi kellően stabilnak a mozgását. 
„Úgy látszik, ez van nekem megír-
va, Szegeden nem tudok vb-t nyerni 
500 méteren egyesben” – nyilatkoz-
ta a kajakos. A női mezőnynek ezt 
az egyik leginkább várt döntőjét kü-
lönben az az új-zélandi Lisa Carri-
ngton nyerte, aki előtte 200 méteren 
egyéniben megvédte címét, és soro-
zatban hetedjére lett világbajnok. 
A sprinttáv döntőjében a mezőny 
tagja volt Lucz Dóra is, ám a hatodik 
helyen végezve lemaradt az olimpiai 

kvótáról, mint ahogyan a Kammerer 
Zoltán Gál Péter-duónak sem sike-
rült jegyet váltania a jövő évi ötkari-
kás játékokra 1000 méteren.

Újra világbajnok lett viszont 500 
méteren Magyarország női kajak-
négyese. Ezúttal Gazsó Alida Dóra, 
Csipes Tamara, Medveczky Erika és 
Bodonyi Dóra összeállításban lapá-
toltak, sikerükkel pedig hétre nőtt 
a piros-fehér-zöld hajó veretlenségi 
sorozata a nagy világversenyeken. 
Csipeshez hasonlóan Medveczkynek 
is ez lett a második aranyérme az idei 
vébén, Hagymási Rékával párban 
ugyanis 1000 méteren is elsőként 
csaptak a célba – még a pénteki dön-
tők alkalmával.

Ugyancsak tegnap állhatott fel 
a dobogó második fokára a Balla 
Virág, Devecseri Takács Kincső ke-
nupáros, amely 200 és 500 méteren 
is ezüstérmes lett. A Balaska Márk, 
Apagyi Levente kenupáros 200 méte-
ren bronzot gyűjtött, kvótát szerzett 
ugyanakkor ötödik helyével Magyar-
ország férfi  kajaknégyese is.

A magyar válogatott amúgy össze-
sen öt férfi  kajakos, öt női kajakos és 
két női kenus kvótát szerzett a sze-
gedi világbajnokságon. A romániai 
sportolók közül a Victor Mihalachi, 
Cătălin Chirilă kenupáros 1000 mé-
teren szerzett kvótát az ötödik helyé-
vel, egyéniben viszont Leonid Carp 
lemaradt az A döntőről.

A szegedi olimpiai kvalifi kációs vi-
lágbajnokság lapzártánkkor, az 5000 
méteres táv döntőivel zárult, amikor 
is a kajakos Bodonyi Dóra állhatott 
fel a dobogó legfelső fokára. A kenus 
Adolf Balázs bronzérmet szerzett Ma-
gyarországnak, míg Lakatos Zsanett 
a negyedik lett.

 » V. NY. R.

Oktatott hazai pályán a Kolozsvári 
CFR élvonalbeli labdarúgócsa-

pata a Liga 1 hétvégi hetedik forduló-
jában, amikor is szombat este 4-1-re 
legyőzte az összetett élmezőnyéhez 
tartozó Botoșani gárdáját. A címvédő 
fellegváriak ezáltal 17 ponttal állnak a 

tabella élén és továbbra is veretlenek 
a szezonban. Nem kapott ki egyelő-
re a Sepsi OSK sem, de egy győzelem 
mellett döntetlenek sorát jegyzi. Ezen 
eredmények sorába illeszkedik hét-
végi mérkőzése is, amikor is 1-1-el 
zárt az újonc Clinceni vendégeként. 
Ugyancsak hétvégén botlott a Iași 2-2-
re a vendég Târgoviștéval szemben, 

miközben a Craiova 1-0-ra legyőzte 
otthon az Astrát. Az FCSB élén a lap-
zártánk után rendezett Medgyes elleni 
összecsapáskor már Bogdan Vintilă volt 
a vezetőedző. Őt pénteken mutatta be a 
klubtulajdonos Gheorghe Becali, aki az 
Európa Liga utolsó selejtezőkörében, a 
Vitoria Guimaraes ellen hazai pályán 
jegyzett gól nélküli döntetlen miatt nem 

adott esélyt a visszavágóra a szakveze-
tői feladatkörrel ideiglenesen megbízott 
Vergil Andronachénak. Az egykori válo-
gatott kapus Vintilă tavaly az Astránál 
volt másodedző, előtte többek között 
Románia U17-es válogatottját edzette, de 
dolgozott a Viitorulnál is.

Ma Dinamo–Hermannstadt össze-
csapás zárja 21 órától a fordulót.

Liga 1: a Kolozsvári CFR oktatott, a Sepsi OSK pontot rabolt

 » A címvédő 
fellegváriak 
ezáltal 17 ponttal 
állnak a tabella 
élén és továbbra 
is veretlenek a 
szezonban.

 » RÖVIDEN

Temesváron botlott az UTA
a Liga 2-ben
Temesváron, a Ripensiától 
elszenvedett 2-1-es vereségével 
szakadt meg az UTA sikersorozata 
a másodosztályos labdarúgó-baj-
nokság idei szezonjában. A hétvégi 
negyedik fordulóban ráadásul a 
Turris-Oltul 3-0-ra legyőzte idegen-
ben a Chiajnát, ezért három ponttal 
megelőzte az aradiakat az össze-
tett élén. Az FK Csíkszereda 1-1-re 
mérkőzött otthon a Călărași-sal, 
miközben a feljutásra pályázó Ra-
pid 1-0-ra nyert otthon a Temesvári 
ASU Poli ellen.
 
Visszavágott Románia
a magyar röplabdázóknak
Románia 3:1-re legyőzte Magyaror-
szág női röplabda-válogatottját az 
Európa-bajnokság csoportkörében 
és ezzel visszavágott a 2017-es 
kontinensviadal selejtezőjében 
elszenvedett vereségéért. A Buda-
pesten szereplő C hatosban mind-
ként együttesnek 2-2 pontja volt 
a szombati játéknap után, hiszen 
előtte Románia 3:0-ra kikapott a 
hollandoktól, a magyarok viszont 
3:0-ra legyőzték az észteket. A pi-
ros-sárga-kék együttes lapzártánk 
után játszott az észtekkel és ma 
szabadnaposak lesznek. A házi-
gazda piros-fehér-zöld gárda ma az 
azeri válogatott ellen lép pályára.
 
Botrány árnyékolja
be a US Open rajtját
Csalással vádolja a New York-i 
önkormányzat a US Open szervező-
it. A New York Times beszámolója 
alapján az egyesült államokbeli 
metropolisz illetékes hatósága úgy 
véli, hogy az év utolsó Grand Slam 
tenisztornáját szervező amerikai 
teniszszövetség 31 millió dollárral 
kevesebb bevételt jelentett, és így 
311 ezer dollárral megkárosította az 
önkormányzatot. A megállapodá-
suk értelmében a város polgármes-
teri hivatala évi 400 ezer dollárt 
kap bérleti díjként, de a 20 millió 
dollárt meghaladó bevétel után 
további egy százalék részesedés 
illeti meg a torna befogadásáért. 
A tengerentúli seregszemlén 
Simona Halep kedden, a 26 éves 
amerikai Nicole Gibbs ellen adogat 
az első körben.
 
Tizenhárom év után kaptak ki
az amerikai kosarasok
Hetvennyolc mérkőzés és közel 
tizenhárom év után tört meg az 
Amerikai Egyesült Államok férfi  ko-
sárlabda-válogatottjának veretlen-
ségi sorozata, amikor is szombaton 
98:94-re kikapott Ausztráliától egy 
melbourne-i barátságos meccsen. 
Az amerikaiak az egy hét múlva 
kezdődő kínai világbajnokságra 
készülnek.
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