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Hat arany-, három ezüst- és 
két bronzéremmel zárta a 
belgrádi kajak-kenu Euró-

pa-bajnokságot a magyar válogatott, 
míg a románok 1 arany-, 1 ezüst- és 2 
bronzéremmel végeztek. „Azt gon-
dolom, hogy az én elvárásaimnak 
és a szurkolóknak is megfelelt a csa-
pat ezzel az éremszámmal, amellyel 
az élen zártunk a nemzetek közötti 
versenyben” – értékelte a kontinens-
viadalt Storcz Botond magyar szö-
vetségi kapitány. „A hölgyek megint 
kimagaslóan szerepeltek, és a másik 
két szakágban is születtek értékes he-
lyezéseink és érmeink. Ezzel együtt 
ért azért csalódás is, gondolok itt az 
olimpiai bajnok Vajda Attila nyol-
cadik helyére ezer méteren. Ebben 
persze benne van az is, hogy a múlt 
héten kemény válogatón kellett tel-

jesítenie, biztos vagyok azonban ab-
ban, hogy a szegedi világbajnokság-
ra ő is megfelelően felkészül majd. 
A másik, pozitív oldalon Molnár 
Péter 200-as ezüstérmét szeretném 
kiemelni, ami remek és nem várt 
eredmény volt.”

A szakvezető hozzátette: férfi K–4 
1000 m-en nem ír ki újabb vb-váloga-
tót, azaz Szegeden is az Eb-n szoros 
versenyben negyedik Kammerer Zol-
tán, Vereckei Ákos, Kucsera Gábor, 
Boros Gergely összeállítású egység 
képviseli majd a magyar színeket eb-
ben a számban. Magyarország az első 
helyen zárt az éremtáblázaton, míg 
Románia a hetedik helyen.

Eredmények
200 m, férfiak, K–1: 2. hely: Mol-

nár Péter; C–2: 3. hely: Horváth Gá-

bor, Bozsik Attila; nők: K–2: 1. hely: 
Kovács Katalin, Kozák Danuta.

500 m, férfiak, C–2: 1. hely: 
Liviu-Alexandru Dumitrescu-Lazar, 
Victor Mihalachi; nők, K–1: 1. hely: 
Kozák Danuta; K–2: 1. hely: Csipes 
Tamara, Kovács Katalin; K–4: 2. hely: 
2. Magyarország (Szabó Gabriella, 
Kozák Danuta, Kárász Anna, Bene-
dek Dalma); C–2: 2. hely: 2. Takács 
Kincső, Obermayer Dorina.

1000 m, férfiak, K–2: 3. hely: 
Dombi Rudolf, Kökény Roland; 
K–4: 3. hely: Románia, C–1: 2. hely: 
Josip Chirila; C–2: 3. hely: Liviu-
Alexandru Dumitrescu-Lazar, Victor 
Mihalachi; C–4: 1. hely: Magyaror-
szág (Sáfrán Mátyás, Sáfrán Mihály, 
Tóth Márton, Mike Róbert); nők, 
K–1: 1. hely: Kovács Katalin; K–2: 1. 
hely: Szabó Gabriella, Csipes Tamara.

Ma a főtáblák küzdelmeivel 
megkezdődik a 125. angol 
nyílt teniszbajnokság. A 

mezőnyben újra ott lesznek a rajtnál a 
Williams-testvérek, Venus és Serena. 
Mindketten hosszú sérüléshullám 
után tértek vissza, előbbi hat hóna-
pot, utóbbi pedig egy teljes esztendőt 
hagyott ki, azaz wimbledoni diadala 
óta nem versenyzett. Ám ez náluk – 
ketten együtt kilencszer (!) vehették 
át a legjobbaknak járó trófeát – keve-
set számít. A szakemberek egyöntetű 

véleménye szerint ma nincs náluk 
jobb női teniszező, legfeljebb a belga 
Kim Clijsters, ha éppen egészséges. 
Ugyanakkor mind a hárman könnyen 
elbukhatnak, és ebben az esetben a 
világelső dán Caroline Wozniacki, az 
orosz Vera Zvonarjova, az elnyűhe-
tetlen olasz Francesca Schiavone, és 
nem utolsósorban a Roland Garros 
friss bajnoka, a kínai Na Li is diadal-
maskodhat.

Ami a férfimezőny esélyeseit 
illeti, négyen jöhetnek komolyab-

ban számításba: a címvédő spa-
nyol Rafael Nadal, aki legutóbb a 
Roland Garroson bizonyította be 
ismét kivételes képességeit, Novak 
Djokovic, aki  idén egészen a pári-
zsi elődöntőig volt veretlen, a sváj-
ci Roger Federer (ő állította meg 
a szerb nagy menetelését) és a brit 
Andy Murray. A skót származású 
játékos az idén nagyon feni a fogát, 
hogy végre – Fred Perry 1936-os 
diadala után – újra brit földön ma-
radjon a trófea.

Afrancia Sébastien Ogier 
nyerte tegnap az Akro-
polisz-ralit, a világbaj-

noki sorozat 7. futamát, amelyen 
az SWRC kategóriában érdekelt 
Turán Frigyes, Zsiros Gábor kettős 
a bravúros harmadik helyet szerez-
te meg. „Nagyszerű verseny volt, a 
dobogós helyezést a jó taktikának 
és a kiváló autónak köszönhetjük; 
nagyon vigyáztunk, hogy baja 
ne essék” – mondta a Ford Fiesta 

S2000-et irányító Turán. „A leg-
szebb álmom valósult meg ezzel a 
sikerrel.” 

A magyar pilóta az összetett-
ben, a teljes mezőnyt tekintve a 
rendkívül előkelő 13. helyet szerez-
te meg. Ogier mögött honfitársa, a 
sorozatban hétszeres világbajnok és 
a pontversenyben jelenleg is éllovas 
Sébastien Loeb végzett a második 
helyen, míg harmadik a finn Mikko 
Hirvonen lett.

Akropolisz-rali: 1. Sébastien 
Ogi er, Julien Ingrassia (francia, 
Cit roën DS3) 4:04:44.3 óra, 2. Sé-
bastien Loeb, Daniel Elena (francia, 
monacói, Citroën DS3) 10.5 mp 
hátrány, 3. Mikko Hirvonen, Jarmo 
Lehtinen (finn, Ford Fiesta RS) 13.4 
mp h. ... 13. Turán Frigyes, Zsiros Gá-
bor (Ford Fiesta S2000) 17:52 perc h. 
A pontverseny állása a 7. futam után 
(még 6 van hátra): 1. Loeb 146 pont, 
2. Hirvonen 129, 3. Ogier 124.

Jól „lapátoltak” a magyarok

Rajt Wimbledonban

Ogier győzött az Akropolisz-ralin
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hirdetések 

kozák danuta az új magyar kajak-kenus csillag


