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A spanyol Alberto Contador 2008 
után másodszor nyerte meg a 
Giro d’Italia országúti kerékpáros 
körversenyt. A háromszoros Tour 
de France-győztes kerekes a teg-
napi, utolsó etapon is kiválóan 
szerepelt, ugyanis a Milánóban 
rendezett 26 km-es egyéni időfu-
tamon harmadik lett a brit David 
Millar és a dán Alex Rasmussen 
mögött.

Contador összetettben több 
mint hatperces előnnyel 
győzött két hazai verseny-

ző, Michele Scarponi és Vincenzo 
Nibali előtt. A 28 éves bringás fö-
lényéről mindent elárul, hogy a 
negyedik helyezett francia John 
Gadret már több mint tízperces 
hátrányt szedett össze vele szemben 
minden idők egyik legnehezebbnek 
tartott kerékpáros viadalán.

Contador hatodik diadalát arat-
ta a nagy, háromhetes körversenye-
ken: a Girót kétszer (2008, 2011), a 
Tour de France-t háromszor (2007, 
2009, 2010), a Vuelta a Espanát 
egyszer (2008) nyerte meg.

„Nehéz összehasonlítani a kü-
lönböző győzelmeim, de talán soha-
sem voltam még fizikailag olyan jó 
állapotban, mint ezen a versenyen. 
Ezt a Girót nyugodt körülmények 
között nyertem, ha összehasonlít-
juk a legutóbbi Tour de France-szal, 
amin csak 23 másodperccel győz-
tem. Amikor a Vueltán lettem első, 
akkor egy nehéz hegyi időfutamot 
mentem a végén. Itt maradt még 
erőm is a viszonylag kényelmes győ-
zelemhez” – nyilatkozta Contador.

A Giro d’Italia végeredménye:  
1. Alberto Contador (spanyol, Saxo 
Bank), 2. Michele Scarponi (olasz, 
Lampre), 3. Vincenzo Nibali (olasz, 
Liquigas).

Alberto Contadoron kívül 
mindössze négyen – az olasz Felice 
Gimondi, a belga Eddy Merckx, az 
egyaránt francia Jacques Anquetil és 
Bernard Hinault – mondhatják el ma-
gukról, hogy győztek a Girón, a Tour 
de France-on és Vuelta a Espanán is.

Szintén beszédes adat, hogy 
mindössze tíz olyan versenyző akad, 
aki legalább ötször nyert a három-
hetes viadalokon. Ugyancsak mind-

össze kilenc kerekesnek – köztük 
Contadornak 2008-ban – sikerült 
egyazon évben legalább két diadalt 
aratnia a nagy körversenyeken, s 
ebből őt leszámítva a „Giro-Vuelta 
duplázás” Merckx-nek (1973) és az 
olasz Giovanni Battaglinnak (1981) 
jött össze.

A mindhárom nagy 
körversenyt megnyerők
Jacques Anquetil: 5 Tour de 

France (1957, 1961, 1962, 1963, 
1964), 2 Giro d’Italia (1960, 1964), 
1 Vuelta a Espana (1963).

Alberto Contador: 3 Tour (2007, 
2009, 2010), 2 Giro (2008, 2011), 
1 Vuelta (2008).

Felice Gimondi: 1 Tour (1965), 
3 Giro (1967, 1969, 1976), 1 Vuelta 
(1968)

Bernard Hinault: 5 Tour 
(1978, 1979, 1981, 1982, 1985), 3 
Giro (1980, 1982, 1985), 2 Vuelta 
(1978, 1983).

Eddy Merckx: 5 Tour (1969, 
1970, 1971, 1972, 1974), 5 Giro 
(1968, 1970, 1972, 1973, 1974), 1 
Vuelta (1973).
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Contador második diadala

Contador nyerte az idei év első Pro Tour kerékpáros körversenyét fotó: afp
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A Sapientia – eMTe csík-
szeredai karai idén IX. alkalommal 
szervezték meg a SAPIENTIA 
KIHÍVÁS 24 órás kosárlabda ma-
ratoni tornát, amely május 27-én, 
pénteken 14 órakor kezdődött 
a József Attila Általános Iskola 
Tudor negyedi sportpályáján. A 
rendezvényen sepsiszentgyörgyi, 
gyergyószentmiklósi és csíkszere-
dai középiskolák kosárlabdacsa-
patai mérkőztek meg a Sapientia 
egyetem csapataival: 14 fiúcsa-
patnak és 5 lánycsapatnak lehetett 
idén szurkolni. A 24 óra alatt 72, 
egyenként 20 perces mérkőzés kö-
vette egymást szünet és bíráskodás 
nélkül, a fair play szellemében.


