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Tour de France

A francia kerékpáros körverseny pénteki, Le Mans és Chateauroux közötti 
218 km-es hetedik szakaszát Mark Cavendish nyerte, őt szorosan követte 
Alessandro Petacchi és André Greipel. Szombaton az Aigurande és Super-
Besse Sancy közötti 189 km-es etapot a portugál Rui Alberto Faria da 
Costa nyerte meg Phillipe Gilbert és Cadel Evans előtt. Tegnap az Issoire 
és Saint-Flour közötti 208 km-en Luís-Leon Sánchez volt a leggyorsabb, 
a szakaszt bukások súlyosbították. Több versenyző törésekkel került kór-
házba, az óriásit eső (konkrétan az erdőbe szálló) Alekszandr Vinokurov 
karrierjének alighanem vége. A másodikként célba érő Thomas Voeckler 
átvette az összetettbeli vezetést, így a sárga trikót is.

hirdetés

A bolgár Vladimir Koev nyerte a 
Szeben Kerékpáros Körversenyt 
az olasz Alessio Marchetti és az 
ukrán Alexander Sejdijk előtt. A 
Tusnád Cycling Team a csapat-
versenyben a 11. helyen zárt, 
a csíkszeredai gárdából Braico 
Alexander végzett a legjobb he-
lyen, ő a 22. lett.
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Bolgár siker született az el-
múlt hét végén rendezett 
első Szeben Kerékpáros Kör-

versenyen. Vladimir Koev neve nem 
ismeretlen a román kerékpársport-
ban, a bolgár tavaly megnyerte a 
román körversenyt, azután pedig 
doppinggyanúba keveredett, ám 
nem kapott eltiltást. A szebeni vi-
adalon húsz csapat indult el, mely-
ből tizenegy kontinentális, közöt-
tük volt a Tusnád Cycling Team. A 
csíkszeredai csapat összesítettben a 
11. helyen zárt.

„Nagyon erős verseny volt, sok jó 
csapattal és kerékpárossal. Igazából 
ahhoz képest, hogy csapatunk leg-
jobbja, Georgi Georgiev egészség-
ügyi problémák miatt nem vehetett 
részt a viadalon, jól szerepeltünk, 
elégedettek vagyunk” – nyilatkozta 
a szebeni körversenyről Novák Ká-
roly Eduárd. A TCT team leadere 
lapunknak elmondta, a szervezők 
kitettek magukért, hiszen nyugati 
körülményeket biztosítottak min-
den résztvevőnek. „Habár olyan sza-
kasz is előfordult, amely nem éppen 
a legmegfelelőbb a kerékpársport-
nak, volt olyan szakasz is, amelyen 
nagyon sokszor kellett vasútátkelőt 
használni, ennek ellenére összessé-
gében remek volt a szervezés, jó volt 
a hangulat” – mondta lapunknak 
Novák. Georgi Georgiev, a TCT 
legjobbja a verseny előtt lett mump-
szos, így a bolgár sportoló kihagyta 
a viadalt, míg Lázár Nándor szintén 
egészségügyi gondok miatt adta fel a 
versenyt az első szakaszt követően.

Pénteken a Medgyes – Szeben 
– Szebenjuharos közötti 141,7 ki-
lométeres szakaszt Vladimir Koev 
nyerte, a TCT-ből Cioban Sergiu 

a 19., Braico Alexander a 29., 
Ternovsek Marcel a 47., Sebes-
tyén Szabolcs a 93., Novák Károly 
Eduárd a 103. helyen ért célba. 
Szombaton a Szeben óvárosában 
kialakított 4,4 kilométeres pályán 
tartották az egyéni időfutamot, 
melyet a luxemburgi Christian 
Poos nyert, Cioban a 13., Braico a 
32., Ternovsek a 85., Novák a 96., 
Sebestyén a 111. lett. A verseny 
tegnap a Szeben és Bâlea-tó kö-
zötti 90,5 kilométeres szakasszal 
zárult, amelyet az osztrák Ricardo 
Zoidl nyert, Braico a 21., Cioban a 
33., Ternovsek az 55., Novák a 65., 
Sebestyén a 108. helyen végzett.

A versenyt Koev (Konyu Torku 
Sekerspor) nyerte Alessio Marchetti 

(Centro Revisioni Cerone) és Ale-
xander Sejdijk (ISD–Lampre) előtt, 
Braico a 22., Cioban a 26., Ternovsek 
az 50., Novák a 84., Sebestyén a 113. 
helyen zárta a Szeben Kerékpáros 
Körversenyt. A legjobb sprinternek 
Anatolij Kastan (Centro Revisioni 
Cerone), a legjobb hegymenőnek 
Anatolij Paktyusov (ISD–Lampre), 
a legjobb 23 év alattinak Artem 
Topcsanyuk (ISD–Lampre), a leg-
jobb román kerékpárosnak Frun-
zeanu Marian (Pro Cycling Geiger 
Team) bizonyult, míg a legtöbb 
pontot, 43-at Koev gyűjtött. A csa-
patversenyt a Team Differdange 
nyerte az ISD–Lampre és a magyar 
Ora Hotels Carrera előtt, a Tusnád 
Cycling Team a 11. helyen zárt.

Koev nyerte a szebeni körversenyt

A Bâlea-tavat észak felől közelítették meg a kerékpárosok fotó: sebastian marcovici

Óvás alatt a végeredmény
Szeben adott otthont az idei hazai 
ralibajnokság ötödik versenyének, 
mely egyben az első murva borítású 
utakon zajló viadal volt. Pénteken öt, 
szombaton hat gyorsasági szakaszt 
rendeztek, a verseny első napján 
két szelektív az éjszakába nyúlt. A 
versenyt Szabó Gergő nyerte, de a 
végeredmény óvás alatt áll, a ma-
gyar pilótát ugyanis szabályellenes 
szervizelés miatt vizsgálják.

Újra nemzetközi versenyt 
szer veztek Szebenben a ra-
lisok számára, ezúttal egy 

egykori vb-résztvevő, a francia Fran-
cois Delecour és egy olasz sztárpilóta, 
Simone Campedelli fogadta el a ren-
dezők meghívását. A francia egy Da-
cia Logannal, míg az olasz egy Citroën 
DS3 R3-mal állt rajthoz. Természe-
tesen a bolgár Stratiev és Stratieva, a 
magyar Bereczki és Szabó, valamint 
az olasz–román Marco és Simone 
Tempestini is rajthoz állt, de ők már 
az idény elejétől biztos résztvevői a ro-
mán ralibajnokságnak.

A pénteki első szuperszpeciált 
Valenti Porcişteanu nyerte, majd a 
következő három szakaszon Szabó 
Gergő volt a leggyorsabb, az éjszakai 
Şantát pedig Porcişteanu teljesítet-
te a leghamarabb. A szombati első 
szakaszon Szabó, a következő ket-
tőn Marco Tempestini, a 9. gyorson 
Campedelli, az utolsó előtti szaka-
szon szintén Szabó volt a legjobb. Az 
utolsó szelektívet törölték a rende-
zők, mert több baleset is történt.

A szelektíven először Szabó haladt 
át, de útjába került egy személygépko-
csi, melyet a magyar pilótának sike-
rült elkerülnie. Az őt követő Valentin 
Porcişteanuval egy enduró motoros 
ment szembe, akit a piteşti-i verseny-
zőnek nem sikerült elkerülnie. A mo-
torost mentők szállították kórházba, a 
motorkerékpár pedig kiégett. Szintén 
ezen a szakaszon Bogdan Marişca is 
felborult.

A versenyt ugyan Szabó Gergő 
nyerte, ám a verseny vezetőségénél 
több pilóta is jelezte, a magyar spor-
toló szabályellenesen javított a ver-
senygépén. A sportfelügyelők Szabót 
kizárták, ám mivel a pilóta óvást nyúj-
tott be a szakszövetségnél, így egyelőre 
őt hirdették ki győztesnek, ügyét ked-
den tárgyalja az illetékes bizottság.

A Szeben-rali pontszerzői: 1. Sza-
bó Gergő (Mitsubishi Lancer EVO 
9), 2. Marco Tempestini (Peuge-
ot 207 S2000), 3. Dan Gârtofan 
(Subaru Impreza STI), 4. Simone 
Campedelli (Citroën DS3 R3), 5. 
George Grigorescu (Renault Clio), 
6. Alexandru Filip (Renault Clio R3 
Maxi), 7. Vlad Cosma (Citroën C2R2 
Max), 8. Horaţiu Savu (Mitsubishi 
Lancer EVO 9), 9. Bereczki Norbert 
(Citroën C2R2 Max), 10. Dan Tatoiu 
(Mitsubishi Lancer EVO 9).

A bajnokságot Porcişteanu vezeti 
52 ponttal az 51 pontos Gârtofan, a 
43,5 pontos Marişca és a 39,5 pontos 
Szabó előtt. A bajnokság hatodik fu-
tamát, az Arad-ralit augusztus 8–9-én 
rendezik.

Alonso győzött
Fernando Alonso, a Ferrari spanyol 
pilótája nyerte tegnap a Forma–1-
es Brit Nagydíjat, Silverstone-ban. 
Alonso mögött a világbajnoki cím-
védő és az idei pontversenyben is 
élen álló német Sebastian Vettel 
lett a második, csapattársa, az 
ausztrál Mark Webber pedig a 
harmadik. A Renault-val korábban 
kétszeres világbajnok Alonso idei 
első, pályafutását tekintve pedig a 
27. futamgyőzelmét szerezte meg 
a silverstone-i pályán.

Azok után, hogy tavaly csak 
a döntőben vesztette el a 
világbajnoki címet, Fer-

nando Alonso számára ínségesen 
kezdődött a 2011-es szezon, de 
tizenegy versenyen át tartó szü-
netet követően ismét szerzett egy 
győzelmi serleget, amikor a Red 
Bull szerelőinek bakiját kihasznál-
va megnyerte a Brit Nagydíjat. A 
Ferrari a Sauberrel együtt alig két 
órával a rajt előtt vétózta meg azt 
az egyezményt, amely lehetővé tet-
te volna, hogy a következő futam-
tól mindenki visszatérjen a befújt 
diffúzorok Silverstone előtti, korlá-
tozás nélküli konfigurációjához. A 
Scuderia számára egyértelműen jól 
jött az ettől a hétvégétől hatályba 
lépő tilalom, hiszen Alonso már a 
szombati időmérőn közelebb került 
a Red Bullokhoz a szokásosnál.

Vettel a rajt után azonnal az 
élre állt, ám nem sokkal a féltáv 
után a 28. körben a szerelők kis-

sé elhibázták a kerékcseréjét, így 
a spanyol autóversenyző került az 
élre, aki előnyét végig megőrizte. 
A pontversenyt továbbra is tete-
mes különbséggel (80 pont) vezeti 
Vettel, mögötte Webber a második, 
Alonso pedig felzárkózott a harma-
dik helyre.

Lewis Hamiltont az utolsó kör-
ben Felipe Massa próbálta meg-
előzni, de a brit pilóta kőkemé-
nyen visszaverte a támadást, az eset 
során a McLaren-es meg is lökte a 
brazilt. A befutó előtti másodper-
cekben Webber befogta Vettelt, de 
csapatutasításra – „Tartsd a távol-
ságot!” –végül a harmadik helyen 
intették le.

A Brit Nagydíj pontszerzői: 
1. Fernando Alonso (Ferrari), 2. 
Sebastian Vettel, 3. Mark Webber 
(mindketten Red Bull Renault), 4. 
Lewis Hamilton (McLaren Merce-
des), 5. Felipe Massa (Ferrari), 6. 
Nico Rosberg (Mercedes), 7. Sergio 
Perez (Sauber Ferrari), 8. Nick 
Heidfeld (Renault), 9. Michael 
Schumacher (Mercedes), 10. Jaime 
Alguersuari (Toro Rosso Ferrari).

A pontversenyek állása: pilóták: 
1. Vettel 204 pont, 2. Webber 124 
p., 3. Alonso 112 p., 4. Hamilton 
109 p., 5. Jenson Button 109 p.; 
csapatok: 1. Red Bull Renault 328 
p., 2. McLaren Mercedes 218 p., 3. 
Ferrari 164 p., 4. Mercedes 68 p., 5. 
Renault 65 p.

Következik a Német Nagydíj, 
július 24-én a Nürburgringen.


