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A belga Philippe Gilbert nyerte 
meg a Tour de France első, szom-
bati szakaszát, amelynek hajrája 
előtt egy bukás miatt kettésza-
kadt a főmezőny. Az emelkedő-
vel nehezített befutón az Omega 
Pharma-Lotto kerékpárosa meg 
tudott lógni riválisaitól, és né-
hány másodperccel a második 
helyezett Cadel Evans előtt be-
húzta a szakaszgyőzelmet.

Nem volt prológ idén a Touron, 
az első, 191,5 kilométeres 
szakasz nagy része teljesen 

sík terepen zajlott. Ez lehetőséget 
adott néhány bringásnak arra, hogy el-
lógjon a mezőnytől. Jeremy Roy (fran-
cia, FDJ), Perrig Quemeneur (francia, 
Europcar) és Lieuwe Westra (holland, 
DMC) sikerrel járt, csaknem 170 
kilométeren keresztül vezetett, legna-
gyobb előnye több mint öt perc volt, 
de a cél felé érkezve fokozatosan csök-
kent, és 19 kilométerrel a cél előtt bele-
olvadtak a főmezőnybe.

A szakasz során öt kisebb-na-
gyobb bukás történt, az egyik kisvá-
ros szűk utcájának közepén egy jár-
daszigetet többen is csak az utolsó 
pillanatban tudtak kikerülni, a hirte-
len manőverek miatt pedig elkerül-
hetetlenné vált az ütközés. A másik 
9,5 kilométerrel a cél előtt történt, 
a sűrű formációba felállt főmezőny 
szélén az egyik Astana-versenyző, 
Makszim Inglinszkij nekiment egy, 
az úthoz közel bámészkodó néző-
nek, megingott, és beesett a többiek 
elé. A dominó elindult, a főmezőny 
kettészakadt, és a baleset előtt ha-
ladó kisebb csoport bő félperces 
előnybe került. A különbséget sike-
rült tovább növelni, a szakaszgyőze-

lemért hajtók ugyanis lelkesebbek 
voltak, mint a lemaradók, akiknek a 
kedélyeit két kilométerrel a cél előtt 
újabb tömegkarambol borzolta.

A záró sprintet egy 500 méte-
res emelkedővel nehezítették meg, 
ez Gilbert-nek feküdt a leginkább, 
az Omega Pharma-Lotto belga ke-
rékpárosa meglógott a többiektől, 
és végül magabiztosan nyerte meg 
a szakaszt, három másodperccel 
megelőzve Cadel Evanst és Thor 
Hushovdot. Az egynapos verse-
nyek specialistájának (az idén ez-
előtt 12 versenyt nyert meg) ez az 
első szakaszsikere a Touron, s az 
első belga Tom Boonen óta (2006), 
aki magára öltheti a sárga trikót. 
A főmezőny végül több csoport-
ban ért célba, a verseny fő esélyese, 
Alberto Contador 1:20 perces hát-
ránnyal csorgott át a célvonalon. Fő 

riválisát, Andy Schlecket a két kilo-
méterrel a cél előtti baleset hátrál-
tatta, de a szabályok szerint, mivel 
a bukás három kilométeren belül 
volt a célhoz képest, ő megkapta az 
elvesztegetett időt.

Eredmények
1. szakasz (Passage du Gois 

– Mont des Alouettes, 191,5 
km): 1. Philippe Gilbert (Ome-
ga Pharma-Lotto), 2. Cadel Evans 
(BMC Racing), 3. Thor Hushovd 
(Garmin-Cervelo).

2. szakasz (Les Essarts – Les 
Essarts, 23 km, csapatidőfutam): 
1. Team Garmin, 2. Sky Procyc, 3. 
BMC Racing.

Ma az Olonne-sur-Mer és 
Redon közötti 198 km-t teljesíti 
a mezőny, a szakaszt az Eurosport 
élőben köüzvetíti.

A cseh Petra Kvitova nyerte a 
női egyest az angol nyílt te-
niszbajnokságon, miután a 

szombati döntőben két játszmában 
győzött az orosz Marija Sarapova 
ellen Wimbledonban, tegnap a 
férfiak döntőjét a szerb Novak 
Djokovic nyerte meg négy szett 
alatt a világranglistát vezető Rafael 
Nadal legyőzésével.

A 21 esztendős Kvitova, aki ta-
valy elődöntős volt Londonban, pá-
lyafutása első Grand Slam-tornáján 
diadalmaskodott. Balkezes női játé-
kos ezt megelőzően utoljára 1990-
ben nyert döntőt a sportág „szen-
télyében”, 21 évvel ezelőtt a cseh 
származású, később amerikaivá 
lett Martina Navratilova győzött. 
„Nehéz szavakat találni úgy, hogy 
itt állok a kezemben a trófeával, 
és látom a sok volt bajnokot a ki-
rályi páholyban. Annyira boldog 
vagyok, hogy nyertem!” – nyilat-
kozta az új bajnok a centerpálya 
füvén, majd később hozzátette: 
„Minden a szerván múlott, és az 
adogatásfogadáson. Tudom, hogy 
Marija jó fogadó, de bíztam abban, 
hogy én is jól adom majd vissza az 
ő szerváit.” 

Djokovic révén az első szerb 
győztest ünneplehették a 125. 
wim bledoni bajnokságon. A szerb 
és a világranglistát a mai napig ve-
zető Nadal összecsapása 2 óra 48 
percig tartott. 

A 24 esztendős Djokovic, aki 
mától Nadaltól átveszi a világ-
ranglista első helyét idei második, 
pályafutása harmadik Grand Slam 
– 2008-ban és az idén megnyerte 
az Australian Opent – tornagyő-
zelmét szerezte meg.

„Nehéz leírni azt, amit most 
érzek. Ez életem legjobb napja. 
Mindig arról álmodtam, hogy 
egyszer nyerek Wimbledonban. 
Ha a világ legjobbja, azaz Nadal 
ellen játszol, aki ráadásul mindig 
legyőzött a Grand Slam-tornákon, 
és az előző három wimbledoni 
bajnokságból kettőt megnyert, a 
legjobbat kell nyújtanod. Úgy ér-
zem, életem legjobb formájában 
teniszeztem füvön” – nyilatkoz-
ta Djokovic. Eredmények: nők: 
Petra Kvitova (cseh, 8.) – Marija 
Sarapova (orosz, 5.) 6:3, 6:4; fér-
fiak: Novak Djokovic (szerb, 2.) – 
Rafael Nadal (spanyol, 1.) 6:4, 6:1, 
1:6, 6:3. 
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Három bukás tarkította a Francia Kerékpáros Körverseny első szakaszát

Spanyol uralom
Spanyol sikerek születtek a gyor-
saságimotoros-világ bajnok ság 
idei nyolcadik futamán, a tegnapi 
Olasz Nagydíjon, Mu gellóban. A 
legkisebb géposztály versenyét 
Nicolas Terol nyerte, aki idén 
ötödször bizonyult a legjobbnak. 
A Moto2-ben Marc Marquez, a 
Mo toGP-ben pedig Jorge Lorenzo 
bizonyult a leggyorsabbnak.

Minden géposztályban spa-
nyol siker született a gyor-
sa ságimotoros-vi lág baj-

nokság idei nyolcadik futamán. A 
nyolcadliteresek géposztályában a 11. 
körben elesett a magyar Sebestyén 
Péter, aki így nem tudta befejezni 
az Olasz Nagydíjat. A győzelmet az 
utolsó körben előző Terol szerezte 
meg, aki Zarcót és Vinalest utasította 
maga mögé. 

Fantasztikus versenyt vívtak a 
hatszáz köbcentis (Moto2) kategó-
ria nagymenői, az első helyről induló 
Marc Marquez ugyanis nem bírt el-
szakadni üldözőitől, így az utolsó pil-
lanatokig három versenyző csatázha-
tott a futamgyőzelem megszerzéséért, 

amelyből a spanyol jött ki győztesen. 
A spanyol motorosok a két kisebb 
kategóriánál jóval mozgalmasabbra, 
ám az átlagnál még így is eseményte-
lenebbre sikeredő MotoGP-viadalon 
sem találtak legyőzőre, Jorge Lorenzo 
(képünkön) ugyanis megszerezte idei 
második futamgyőzelmét.

Eredmények
125 kcm: 1. Nicolas Terol (Aprilia), 

2. Johann Zarco (Derbi), 3. Maverick 
Vinales (Aprilia). A pontverseny ál-
lása: 1. Terol 153 pont, 2. Zarco 114 
p., 3. Vinales 106 p. Moto2: 1. Marc 
Marquez, 2. Stefan Bradl, 3. Bradley 
Smith. A pontverseny állása: 1. Bradl 
147 p., 2. Marquez 95 p., 3. Smith 79 
p. MotoGP: 1. Jorge Lorenzo (Yama-
ha), 2. Andrea Dovizioso (Honda), 3. 
Casey Stoner (Honda). A pontverseny 
állása: 1. Stoner 152 p., 2. Lorenzo 
133 p., 3. Dovizioso 119 p. Követke-
zik július 17-én a Német Nagydíj, me-
lyet a Sachsenringen tartanak.

A nyolcadliteres és a Moto2 gép-
osztály versenyzői számára még kilenc, 
a királykategóriában szereplőknek még 
tíz futam van hátra a gyorsaságimoto-


