
Óriási meglepetésre az auszt-
rál Samantha Stosur (ké-
pünkön) nyerte az ame-

rikai nyílt teniszbajnokságot női 
egyesben, miután helyi idő szerint 
vasárnap két játszmában legyőzte 
a hazai közönség előtt szereplő 
Serena Williamst. Stosur pálya-
futása első Grand Slam-diadalát 
szerezte meg New Yorkban 1 óra 
13 perc alatt. Az első játszmában 
az ausztrál teniszező 3:1-re, majd 
5:2-re elhúzott, és magabiztosan 
nyerte a nyitó szettet. A folyta-
tásban a görög mérkőzésvezető 
egyik, Williamst sújtó ítélete ala-
posan felborzolta a kedélyeket, és 
ugyan 3:3-ig még fej fej mellett 
haladt a két teniszező, az ausztrál 
pontos és kemény játékkal végül 
biztosan hódította el a trófeát a 
szokásosnál többet hibázó, 13-
szoros Grand Slam-győztes rivá-
lisa ellen.

A férfiak döntőjét, amely-
ben a spanyol Rafael Nadal és 
a szerb Novak Djokovics mérte 

össze tudását tegnap késő este 
rendezték.

Eredmény: női egyes, döntő: 
Samantha Stosur (ausztrál, 9.) – 
Serena Williams (amerikai, 28.) 
6:2, 6:3.

Sebastian Vettel az utolsó euró-
pai versenyt is könnyedén nyerte 
az idei Forma–1-es világbajnoki 
sorozatban. A címvédő mögött 
a brit Jenson Button végzett a 
második helyen, míg a spanyol 
Fernando Alonso lett a harmadik 
az Olasz Nagydíjon. A német pi-
lóta, aki rajt-cél győzelmet ara-
tott Monzában, idei nyolcadik 
futamát nyerte meg, tovább nö-
velve előnyét a pontversenyben, 
Alonso feljött a második helyre 
és Button a harmadik.

A világbajnoki címvédő sike-
rével ért véget az Forma–
1-es világbajnokság 13. 

futama, az Olasz Nagydíj. A rajtot 
Alonso remekül kapta el, megelőzte 
Jenson Buttont, Lewis Hamiltont 
és Sebastian Vettelt is. A spanyol 
vezetett az első körben, ám a hátsó 
alakzatokban az olasz Vitantonio 
Liuzzi (Hispania) megcsúszott, 
majd keresztbe állt a pályán, emiatt 
többen egymásba rohantak, és amíg 
rendet tettek a pályán, beküldték a 
biztonsági autót.

A safety car a harmadik kör 
végén hagyta el az aszfaltcsíkot, a 
német Michael Schumacher (Mer-
cedes) megelőzte Hamiltont, és 
felzárkózott a harmadik helyre. Az 
ötödik körben Vettel nagyon simán 
elment Alonso mellett, a 28. körben 
Hamiltonnak sikerült megelőznie a 
hétszeres világbajnokot, nem sok-
kal a második boxlátogatás után 
Button is elhagyta Alonsót. A hát-
ralévő időben már nem változott a 
helyzet az élbolyban. Győzelmének 

köszönhetően Vettel előnye a piló-
ták között már 112 pont, így már 
a következő, szingapúri viadalon 
megvédheti vb-címét.

Az Olasz Nagydíj pontszerzői: 
1. Sebastian Vettel (Red Bull Re-
nault), 2. Jenson Button (McLaren-
Mercedes), 3. Fernando Alonso (Fer-
rari), 4. Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes), 5. Michael Schumacher 
(Mercedes), 6. Felipe Massa (Ferra-
ri), 7. Jaime Alguersuari (Toro Rosso 
Ferrari), 8. Paul Di Resta (Force In-
dia Mercedes), 9. Bruno Senna (Re-
nault), 10. Sébastien Buemi (Toro 
Rosso Ferrari).

A pontversenyek állása: piló-
ták: 1. Vettel 284 pont, 2. Alonso 
172 p., 3. Mark Webber 167 p., 4. 
Button 167 p., 5. Hamilton 158 p.; 
csapatok: 1. Red Bull Renault 451 
p., 2. McLaren–Mercedes 325 p., 3. 
Ferrari 254 p., 4. Mercedes 108 p., 
5. Renault 70 p.

Mecseken versenyeztek
Az utolsó pillanatokra maradt 

a döntés a 45. Mecsek Rallye-n, 
amelyen a legutóbbi IRC-futam, 
a Barum-rali győzelme után ismét 
a cseh Jan Kopecký diadalmasko-
dott. Mögötte két belga páros 
következett: Thierry Neuville 
mindössze nyolc tizedmásodperc-
cel (!) szorult a 2. helyre, őt Bryan 
Bouffier követte. A magyarok kö-
zül Aschenbrenner György  ha-
todik lett, ezzel magyar bajnoki 
címét is sikerült megvédenie.

A végső győztes Kopecký 
és a „nagy vesztes” Mikkelsen 
végig nagy csatát vívott, a gyor-

sasági szakaszok győzelmein az 
első napon csak ők osztoztak, és 
a vasárnap is hasonlóképpen in-
dult. Olyannyira, hogy a tizedik 
gyorson hajszálra azonos időt 
száguldottak. Aztán valamelyest 
fordult a kocka, a belga Neuville 
ugyanis hihetetlen sebességre 
kapcsolt, az utolsó négy gyorsot 
fölényesen nyerte. Mindez azon-
ban arra volt csak elég, hogy – az 
egész IRC-sorozat eddigi legszo-
rosabb befutójával – nyolc tizedre 
megközelítse Kopeckýt, a korábbi 
hátrányból előnyt kovácsolni már 
nem tudott. Azt a Kopeckýt, aki-
nek a végén „hullott az ölébe” a 
győzelem, miután Mikkelsen az 
utolsó előtti gyorson elkapott egy 
útszéli rönköt, az ütközés pedig 
tönkretette az autót, így pár száz 
méterrel később – az élről – a ver-
seny feladására kényszerült.

Az IRC-sorozat utolsó verse-
nyeit Olaszországban (szeptem-
ber 22–24.), Skóciában (október 
7–9.) és Cipruson (november 
4–6.) rendezik.

A 45. Mecsek Rallye végered-
ménye: 1. Jan Kopecký (Škoda 
Fabia S2000), 2 Thierry Neuville 
(Peugeot 207 S2000), 3 Freddy 
Loix (Škoda Fabia S2000), 4 Bryan 
Bouffier (Peugeot 207 S2000), 5 
Hermann Gassner Jr (Škoda Fabia 
S2000), 6 Aschenbrenner György 
(Mitsubishi Lancer Evo IX R), 7 
Toni Gardemeister (Škoda Fabia 
S2000), 8 Bútor Róbert (Peugeot 
207 S2000), 9 Bruno Magalhães 
(Peugeot 207 S2000), 10 Harach 
Beppo (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Jan Kopecký nyerte a mecseki IRC-futamot
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> Vízilabda. Az olimpiai bajnoki címvédő 
magyar férfi vízilabdacsapat szövetségi kapitá-
nya, Kemény Dénes által irányított világvá-
logatott 10–7-re győzött a francia válogatott 
ellen a CN Marseille 90. születésnapja alkal-
mából rendezett szombat esti gálameccsen. 
A show-elemeket sem nélkülöző bemutatás 
után négyszer hat percet játszottak a csapatok 
– a mindenható LEN akarata előtt meghajol-
va a jelenlegi szabályok alkalmazásával – írta 
a honlap.

> Öttusa. Három ezüst- és egy bronz-
érmet szereztek a magyar öttusázók az 
Oroszországban zajló világbajnokságon. 
A nők mezőnyében Kovács Sarolta a má-
sodik helyen végzett, míg a magyar csapat 
(Kovács Sarolta, Gyenesei Leila, Tóth Ad-
rienn trió) összetettben szintén a dobogó 
második fokára állhatott fel. A férfiak me-
zőnyében Marosi Ádám a bronzérmet sze-
rezte meg, míg csapatban (Marosi Ádám, 
Kasza Róbert, Demeter Bence) a második 
helyet. Tegnap a váltók versenyére került 
sor, ami lapzárta után ért véget.

> Jaroszlavl. Belehalt sérüléseibe teg-
nap Alekszandr Galimov, az oroszországi 
Jaroszlavlban múlt héten repülőgép-sze-
rencsétlenségben odaveszett Lokomotiv 
jégkorongcsapat egyetlen túlélő tagja: vele 
az áldozatok száma 44-re emelkedett. A 
testfelülete 90 százalékán égési sérüléseket 
szenvedett Galimov életéért a moszkvai 
Visnyevszkij Intézetben küzdöttek. Álla-
potát vasárnap este még igen súlyosnak, 
de stabilnak minősítették az orvosok, akik 
csak annyit ígértek, hogy mindent elkö-
vetnek Galimov megmentéséért.

> MOL Liga. Vasárnap esti, illetve teg-
napi eredmények: Dab.Docler – Steaua 6–1, 
FTC – Steaua 7–4. A mai műsor: Fehérvár – 
Brassó (20), Dab.Docler – UTE (20.15).

> Jégkorong. Megkezdte szereplését az 
ISK–HSC Csíkszereda csapata a magyar if-
júsági bajnokságban. Eredmény: ISK–HSC 
– Dab.Docler 3–1. Az ISK–HSC heti 
meccsei: ma Dab.Doclerrel (16); holnap 
és csütörtökön: Fehérvárral (20.30 és 18); 
pénteken és szombaton: Miskolc–Debre-
cennel (19.45 és 10.30).
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