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Elhunyt Bicskei Bertalan

Az új keretről és idényről 
számol be a KK

Grúz irányító az SZKC-nál

Kosárlabda- és úszótábor

Három érem a vívó-Eb-n

Életének 67. évében súlyos be-
tegség következtében, rövid 
szenvedés után szombat este 

elhunyt Bicskei Bertalan, a magyar 
labdarúgás meghatározó személyi-
sége. A család tájékoztatása szerint 
temetéséről később intézkednek. 
Bicskei Bertalan elvesztése nem csu-
pán a hozzátartozók, a barátok és a 
munkatársak, hanem a magyar és 
nemzetközi labdarúgás, továbbá az 
egész sportszakma pótolhatatlan 
vesztesége. Bicskei Bertalan játé-
kosként egyszer szerepelt a nemzeti 

együttesben, a Budapesti Honvéd és 
az MTK kapusa volt. Edzőként elő-
ször az ifjúsági válogatottnál dolgo-
zott, amellyel 1984-ben megnyerte 
a korosztályos Európa-bajnokságot. 
Később két különböző időszakban 
irányította a felnőttválogatottat, ösz-
szesen 45 mérkőzésen. Az MTK, a 
Budapesti Honvéd, a Győri ETO, a 
Videoton és az Újpest csapatánál te-
vékenykedett, emellett számos alka-
lommal vállalt munkát külföldi klu-
bok, válogatottak mellett. Legutóbb 
Libériában dolgozott.

Sajtótájékoztató keretén be-
lül számol be a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK férfi 

első ligás kosárlabdacsapatának 
vezetősége holnap 12 órától a csík-
szeredai sportcsarnokban a követ-
kező idényre kialakítandó keretről, 
elvárásokról, át- és eligazolásokról. 
A csíkszeredai kosárlabdacsapat 

vezetősége ezúton is minden kosár-
labdabarátot szeretettel vár a sajtó-
tájékoztatóra.

Amint arról már korábbi lapszá-
munkban beszámoltunk, a Csík-
szeredai KK-tól Yamene Coleman 
Hollandiába távozott, míg a tavaszi 
idény legjobbja, Clevin Hannah 
nem kíván visszatérni a csapatba.

Megegyezett, három évre 
aláírt a Székelyudvarhelyi 
KC-val Irakli Chikovani. 

A huszonegy éves grúz irányító leg-
utóbb a szerb RK Metaloplasticában 
játszott. A játékos rendre szerepet 
kap hazája nemzeti együttesében is. 
Irakli Chikovani már csatlakozott 
az udvarhelyi csapathoz, nem idegen 

neki az európai kupa légköre, hiszen 
első klubjával, a grúz Shevardeni 
Tbilisi az EHF-kupában, aztán a 
szerb Metaloplastikával a Chal len-
ge-, illetve az EHF-kupában sze-
repelt. Az irányító rendre meghí-
vást kap a grúz válogatottba, ahol 
Rusiával együtt meghatározó játé-
kosnak számít.

Kosárlabda- és úszótábort 
szervez Borszéken augusztus 
8–13., illetve augusztus 15–

20. között a Telemark Sportegyesü-
let. A kosárlabdatábor programjában 
napi 3 óra kosárlabdaedzés, barlanglá-
togatás (Jég-, illetve Medve-barlang), 
borvíztúra, pataképítés és csapatjá-
tékok szerepelnek. Az úszótábor mű-
sora annyiban változik, hogy itt napi 

2 óra úszásoktatás van a kosárlabda-
edzés helyett. Egy tábor ára 450 lej. 
Az ár tartalmazza a szállást (Ely Vil-
la), az étkezést és az oktatást, a szállí-
tást viszont nem. Érdeklődni Décsei 
Leventénél a 0740–186086-os te-
lefonszámon vagy Endes Tündénél 
a 0743–014386-os telefonszámon 
lehet, illetve a telemark_se@yahoo.
com e-mail címen.

Győzelemmel kezdtek a magyar nők
Győzelemmel mutatkozott be a 
sanghaji vizes világbajnokságon 
a magyar női vízilabda-váloga-
tott: Merész András csapata az 
A jelű négyesben a csoportmecs-
csek első fordulójában 15 góllal 
verte meg a kazahok nemzeti 
együttesét.

Nem volt kérdéses, hogy ki a 
jobb a magyar–kazah női 
vízilabda-mérkőzésen a 

Shanghajban zajló vizes világbajnok-
ságon. A kazahok még 2–2-ig tartot-
ták magukat a tegnap hajnalban meg-
rendezett találkozón, de a folytatásban 
nem volt pardon: a magyar hölgyek 
sorozatban dobták a gólokat, és végül 
15-tel nyerték az összecsapást.

„Egy vb-nyitó meccsen a leg-
fontosabb a győzelem – nyilatkoz-
ta a találkozót követően Merész 
András. – Persze egy szövetségi 
kapitánynak látnia kell a hibákat 
is, az például nagyon nem tetszett, 
hogy az első negyedben három gólt 
is kaptunk, ezzel együtt összességé-
ben elégedett vagyok. Csapatunk-
ban négy olyan játékos is akad, aki 
eddig felnőtt-világversenyen még 
nem szerepelt.” A magyar váloga-
tott legközelebb holnap délben 
(13.20) száll vízbe, mégpedig a vi-
lágbajnoki címvédő Egyesült Álla-
mok legjobbjaival. 

Eredmények. A csoport: Magyar-
ország – Kazahsztán 21–6, Hollan-
dia – Egyesült Államok 7–7; B 

csoport: Kanada – Ausztrália 10–7, 
Új-Zéland – Üzbegisztán 19–6; 
C csoport: Oroszország – Brazília 
15–4, Kína – Dél-afrikai Köztársa-
ság 22–5; D csoport: Görögország 
– Spanyolország 10–9, Olaszország 
– Kuba 12–4.

A férfiak hajnalban szálltak me-
dencében. A Kemény Dénes által 
vezetett magyar válogatott hajnali 
4.30-kor Montenegró válogatott-
jával, míg a Kovács István vezényel-
te román gárda 7.10-kor játszott 
Ausztráliával.

A kínaiaké 
az első két arany
A házigazda kínaiak szerez-

ték meg az első aranyérmeket a 
Shanghajban zajló vizes világbaj-
nokságon. Mindkét aranyat műug-
rásban nyerték a kínaiak. Ma a férfi 
1 m, illetve a női szinkrontorony-
ugrás döntőire kerül sor.

Eredmények: női 3 m szinkron: 
1. Vu Min-hszia, Ho Ce (Kína) 
356.40 pont, 2. Emilie Heymans, 
Jennifer Abel (Kanada) 313.50, 3. 
Anabelle Smith, Sharleen Stratton 
(Ausztrália) 306.90; férfi szinkron-
toronyugrás: 1. Huo Liang, Csiu 
Po (Kína) 480.03 pont, 2. Patrick 
Hausding, Sascha Klein (Német-
ország) 443.01, 3. Olekszandr 
Gorskovozov, Olekszandr Bondar 
(Ukrajna) 435.36.

A leginkább várt próba, az úszás, 
majd csak jövő hétfőn kezdődik.

A kardozó Knapek Edina és a kar-
dozó Szilágyi Áron révén a magya-
rok két bronzérmet, míg a romá-
nok a tőröző Ana Maria Brânză 
révén szintén egy bronzérmet 
szereztek a sheffieldi vívó Euró-
pa-bajnokságon.

Az első magyar éremszállító a 
kardozó Knapek Edina volt. 
Knapek előbb a brit Natalia 

Sheppard ellen nyert szoros asszó-
ban úgy, hogy a hosszabbításban pár 
másodperccel a vége előtt találta el 
ellenfelét. Aztán a lengyel Magdalena 
Knopot verte, már könnyebben, 
majd a negyeddöntőben az olasz 
Ilaria Salvatorin is túljutott, kéttusos 
győzelmet aratva. A fináléba kerülé-
sért az egyéniben és csapatban ösz-
szesen ötszörös olimpiai és 12-szeres 
világbajnok olasz Valentina Vezzalit 
kellett volna búcsúztatnia, de ez nem 
sikerült neki. Szilágyi a csoportküz-
delmek során hat győzelmet aratott, 
majd a főtáblán, az ukrán Andrij 
Jagodkát, a francia Nicolas Lopezt és 
az athéni nyári játékok aranyérmesét, 
az olasz Aldo Montanót búcsúztatva 
jutott el a legjobb négy közé, ahol 
egy tussal kikapott a francia Bolade 
Apithytől. Az idén áprilisban, Athén-
ban világkupa-versenyt nyert Szilágyi 
nagy előnyre tett szert az utolsó asz-
szójában, 10–4-re, majd 11–5-re is 
vezetett, ezután azonban elbizony-
talanodott, ellenfele pedig élt a lehe-
tőséggel, és 13–13-nál utolérte, majd 
14–14-nél a győztes tust is bevitte. 
Ana Maria Brânză „csak” a második 

körben csatlakozott a mezőnyhöz. 
Itt előbb az ukrán Jana Semjakinán 
jutott túl könnyedén, majd jött a 
francia Sarah Daninthe (15–10) a 
nyolcaddöntőben, míg a negyeddön-
tőben az olasz Bianca del Carrettót 
(olasz) nagyon nehezen tudta legyőz-
ni 15–14-re. Az elődöntőben viszont 
a német Britta Heidemann útját állta, 
és végül a harmadik helyen végzett. 
Tegnap lapzárta után a férfitőrözők 
és női kardozók csapatversenyeinek 
döntőire került sor. Mindkét nemben 
a magyarok a legjobb 16 között bú-
csúztak. Az Eb további műsora: ma: 
férfipárbajtőr, női tőr csapat; holnap: 
női párbajtőr, férfikard csapat.

Eredmények
Női kard: 1. Olga Kharlan (uk-

rán), 2. Socha Aleksandra (lengyel), 3. 
Galyna Pundyk (ukrán) és Gavrilova 
Julia (orosz); Férfitőr, egyéni: 1. 
Giorgio Avola (olasz), Cassara And-
rea (olasz), 3. Csermiszinov Alexej 
(orosz) és Baldini Andrea (olasz); Női 
tőr: 1. Elisa Di Francisca (olasz), 2. Va-
lentina Vezzali (olasz), 3. Knapek Edi-
na és Jevgenyija Lamonova (orosz); 
Férfipárbajtőr, egyéni: 1. Joerg Fiedler 
(német), 2. Bas Verwiljen (holland), 
3. Tomasz Motyka (lengyel) és Max 
Heinzer (svájci); Férfikard: 1. Alekszej 
Jakimenko (orosz), 2. Bolade Apithy 
(francia), 3. Szilágyi Áron és Max 
Hartung (német); Női párbajtőr, 
egyéni: 1. Tiffany Geroudet (sváj-
ci), 2. Britta Heidemann (német), 
3. Ana Maria Brânză és Nathalie 
Moellhausen (olasz).

Könnyed győzelmet aratott a magyar csapat a kazahok ellen

Kerékpár

Mark Cavendish (HTC-
Highroad) nyerte meg 
a francia kerékpáros 

körverseny tegnapi 15., Limoux és 
Montpellier közötti 192,5 kilomé-
teres szakaszát. A brit versenyző ne-
gyedszer nyert etapot az idei Tour 
de France-on. A sárga trikót to-
vábbra is a francia Thomas Voeckler 
(Europcar) viselheti.

Egy öt kerekesből álló szöke-
vénycsoport már néhány kilomé-
ter megtétele után meglépett a 
mezőnytől és 20 kilométer után 
már négyperces előnyre tettek 
szert. A korai órákban szemerkélt 
az eső Limoux-ban, de bő egy óra 
elteltével kisütött a nap, ám a ver-
senyzőknek az erős széllel is meg 
kellett küzdeniük. Az öt szöke-
vény hatvan kilométer után is az 
élen haladt, bár előnyük három 
perc alá csökkent.

Kevesebb mint tizenöt kilo-
méterrel a vége előtt az ötfős szö-
kevénycsoport három tagja nem 
tudta tartani a lépést, de négy kilo-
méterrel a cél előtt már egyben volt 
a mezőny. A végén előbb Gilbert 
indított támadást, ám nem járt si-
kerrel, majd a legvégén Cavendish 
sprintelt a legjobban, és Tyler Farrar 
valamint Alessandro Petacchi előtt 
ért a célba, megszerezve negyedik 
szakaszgyőzelmét.

Összetettben Thomas Voeckler 
(Europcar) egy perc 49 másodperc-
cel vezet Frank Schleck (Leopard 
Trek) előtt, míg Cadel Evans 
(BMC) hátránya két perc a sárga 
trikóssal szemben.


