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A francia kerékpáros körver-
seny 16., Saint Paul Trois 
Chateaux és Gap közötti 

162,5 km szakaszát a norvég vi-
lágbajnok, Thor Hushovd nyerte 
tegnap. A hétfői pihenőnap után 
tegnap többen is szökést kíséreltek 
meg az etap elején, azonban senki 
sem járt sikerrel. Az első sikeres szö-
kési kísérlet mintegy 90 kilométerrel 
a befutó előtt történt. A szakaszt a 
szökésben lévő norvég világbajnok, 
Thor Hushovd nyerte – aki mel-
lesleg második etapsikerét aratta a 
2011-es Touron – honfitársa, Edvald 
Hagen előtt. A harmadik a holland 

Ryder Hesjedal lett. Cadel Evans a 
tizenegyedik helyen zárt, Contador 
a tizenkettedik lett. Az ausztrál 
versenyző huszonegy másodpercet 
hozott Thomas Voeckleren, aki to-
vábbra is viselheti a sárga trikót.

A zöld trikót továbbra is Mark 
Cavendish birtokolja, aki a keddi 
szakaszon a 43. lett. A legjobb hegyi 
menőnek járó pöttyös trikót Jelle 
Vanendert viseli, a csapatversenyben 
a Garmin-Cervélo több mint hétper-
ces előnnyel áll az élen. Ma a Gap és 
az olaszországi Pinerolo közötti 179 
km-t teljesíti a mezőny, a szakasz során 
öt hegymenés lesz.

Tájfutóverseny Marosfőn

hírfolyam

> Világkupát olimpiáért? A Nemzetközi 
Jégkorongszövetség (IIHF) módosított a vi-
lágbajnoki rendszeren, ez érinti az A csoportos 
vb-t is, de néhány év múlva sokkal mélyebbre 
ható változás jöhet: elképzelhető, hogy 2017-
től már csak kétévente rendezne vb-t az IIHF. 
Az előzetes előterjesztés szerint a téli olimpiák 
évében nem lenne világbajnokság, és rá két 
évre sem, akkor világkupát rendeznének. A 
következő lenne a menetrend: 2017 vb, 2018 
olimpia, 2019 vb, 2020 világkupa. Az átszerve-

zés mögött az észak-amerikai profi liga (NHL) 
akaratérvényesítő ereje állhat, mivel a legendás 
Kanada-kupa helyére lépő eddigi két világku-
pát 1996-ban és 2004-ben ők szervezték, és 
ez vélhetően a jövőben is így maradhatna. A 
2014-es szocsi olimpiára még nincs megállapo-
dás az IIHF, az NHL és a NOB között, de a vi-
lág legjobb ligájának főembere, Gary Bettman 
többször is elmondta, neki nem fontos, hogy 
az NHL-játékosok ott legyenek Oroszország-
ban. Hiába álltak ki a részvétel mellett a legjobb 
kanadai hokisok is, hiába tudja mindenki, hogy 
az olimpia jót tesz az NHL-nek is, Bettman alig-

hanem kihasználja, hogy tárgyalópartnereinek 
valóban sokkal nagyobb szükségük van rájuk, 
mint az NHL vezetésének az ötkarikás játékok-
ra. Az NHL ötletét erősítheti az az általános vé-
lemény, hogy az évenkénti vb túl sűrű, nagyobb 
presztízse lenne, ha ritkábban rendeznék meg. 
Így a versenynaptár színesítésére is lenne le-
hetőség. A vierumäki főtitkári tanácskozáson 
felmerült, indítsák újra az 1910-ben létreho-
zott Európa-bajnokságot, ami 1932-ig önálló 
sorozatként működött, és még 1991-ben is ki-
hirdették a bajnokot a vb végeredménye alap-
ján, húsz éve azonban teljes feledésbe merült. 

A kétévenkénti világbajnokságról részleteseb-
ben vagy a szeptemberi év közi kongresszuson 
Isztambulban, vagy jövő májusban az éves 
rendes gyűlésen, Helsinkiben tárgyalnak majd 
a tagországok.

> Kinevezték. Hivatalosan is kinevezték a 
Ferencváros vezetőedzőjének Dobos Tamást, 
aki az elmúlt öt évben elsősorban az Erzsébeti 
Farkasok utánpótlás-nevelésével foglalkozott, 
de dolgozott korosztályos és inline válogatott-
nál is. Az edző elmondta, fiatal, agilis csapatot 
épít, amelyben mindenkitől teljes odaadást vár.
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hirdetések

Az érsekújváriAk nem indulnAk

Nyolc csapat versenghet

Végérvényesen eldőlt, hogy a 
2011/2012-es idényben nyolc 
csapat verseng majd a román–

magyar közös nemzetközi jégkorong-
bajnokságban. Kerey Péter ligaelnök 
közleményében tudatta, hétfőig ka-
pott haladékot a HC Érsekújvár, hogy 
döntsön, indul-e az interligában, ám 
a szlovákiai gárda a végső határidőig 
nem jelezte ebbéli szándékát.

A nevezések lezárultával tehát Ma-
gyarországról 5, Romániából 3 csapat 
indul. Ezek: Dab.Docler Dunaújváros, 
Ferencvárosi TC, Miskolci Jegesmed-

vék, SAPA Fehérvár AV19, Újpesti 
TE, Brassói Corona Fenestela 68, 
HSC Csíkszereda, Bukaresti Steaua 
Rangers. Így a korábbi tervekkel ellen-
tétben nincs újabb csatlakozó ország, 
mivel a holtszezonban az interliga 
iránt érdeklődő szerb Partizan Belgrád 
után a HC Érsekújvár sem vesz részt 
a közös román–magyar nemzetközi 
bajnokságban. Az interliga alapsza-
kasz mérkőzéseinek sorsolását a na-
pokban készítik el, az már korábban 
eldőlt, hogy 35 mérkőzést játszanak a 
csapatok, ezt követi majd a rájátszás.

Első alkalommal szervezték 
meg az elmúlt hétvégén a táj-
futó Maros–Olt maratont a 

csíkszeredai Kárpátok SK és Suciu 
Simion szervezésében, amelyen het-
venhat sportoló vett részt. A viadalt 
két távon rendezték, a 14 kilométeres 
tájfutópróba alatt a résztvevők a Fe-
kete Rezt is érintették, míg a 43 kilo-
méteres maratoni próba során a spor-
tolók az Olt és a Maros folyók forrása 
mellett is el kellett haladjanak.

A rövidtávú viadalt a leggyorsab-
ban György Szabolcs teljesítette (1 
óra 6 perc 58 másodperc), a nők kö-
zül Stupu Anca bizonyult a nyílt ver-
seny legjobbjának (1 óra 41 perc 39 
másodperc). A maratoni versenyen a 
legjobb időt – 5 óra 27 perc 6 másod-
perc – Bălan Marcel érte el, míg a nők 

közül Marin Daniela (5 óra 39 perc 
2 másodperc) volt a leggyorsabb. Ér-
dekesség, hogy Marin Daniela az időt 
tekintve az abszolút második helyen 
zárta a 43 kilométeres távú viadalt. 
A rövidtávú versenyt a 38 indulóból 
31-en, a maratoni távot a szintén 38 
indulóból 33-an fejezték be.

eredmények
14 km-es táv: Férfiak: 15–17 

évesek: 1. Erősdi Zakariás; 18–29 
évesek: 1. György Szabolcs, 2. Bălan 
Nicolae, 3. Cozma Radu; 30–39 
évesek: 1. Tudorică Marian, 2. 
Ardelean Cozmin, 3. Marcu Ge-
orge; 40–49 évesek: 1. Vlad Victor, 
2. Brânzilă Igor, 3. Vass Sándor; 
50 év fölöttiek: 1. Dinu Gheorghe, 
2. Sângeorzan Lazăr. Nők: 15–17 

évesek: 1. Sebestin Claudia; 18–29 
évesek: 1. Ambrus Helga, 2. Mihai 
Irina, 3. Danciu Florina; 30–39 
évesek: 1. Stupu Anca, 2. Ardelean 
Carmen, 3. Popa Monica; 40 év fö-
löttiek: 1. Borş Cornelia, 2. Iosub 
Gabriela.

Maraton: Férfiak: 18–29 éve-
sek: 1. Ilyés Loránd, 2. Paşol Adrian, 
3. Cosma Adrian; 30–39 évesek: 1. 
Bălan Marcel, 2. Găliţeanu Ionuţ, 
3. Stroescu Daniel; 40–49 évesek: 
1. Závodszky Tamás, 2. Clinciu 
Lucian, 3. Bică Liviu; 50 év fö-
löttiek: 1. Ilie Victor, 2. Mosonyi 
György, 3. Constantinescu Ioan. 
Nők: 18–29 évesek: 1. Labar Paula; 
30–39 évesek: 1. Marin Daniela, 
2. Şulea Roxana; 40 év fölöttiek: 1. 
Adam Irina.

Újra nyert a világbajnok
hetvenhat sportoló vett részt a Maros–Olt tájfutómaratonon


