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Rendkívül fordulatos versenyt hozott a bajnokság székelyföldi fordulója

Marișca nyerte a Hargita Ralit
Nagyon izgalmas hajrá-

val zárult a 25. Hargita 

Gyöngye Rali, amelyet 

az összetettben is élen 

álló Bogdan Marișca 

nyert meg Dan Gîrtofan 

és Botka Dávid előtt.

Fordulatos versennyel jubi-
lált hétvégén a rekordnak 
számító, hatvanhét autós 

egységet felsorakoztató 25. Har-
gita Gyöngye Rali, amelynek vé-
gén a hazai ralibajnokság ösz-
szetettjében is élen álló Bogdan 
Marișca (Ford Fiesta R5) nyert 
Dan Gîrtofan és a nagyot hajrázó 
Botka Dávid előtt. Az egy év ki-
hagyás után most visszatért ma-
gyarországi pilóta az első gyor-
sasági szakaszt még megnyer-
te az új Skoda Fabia R5-ösével a 
román bajnoki címvédő Simone 
Tempestini (Citroën DS R5) és 
Marișca (Ford Fiesta R5) előtt, 
de később a székelyudvarhelyi 
szuperspeciálison csak máso-
dik lett Valentin Porcișteanu mö-
gött. A második nap délelőttje 
már a 2016-as junior világbajnok 
Temepstinié volt, aki mindhárom 
gyorsasági szakaszt megnyerte, 
és átvette a vezetést a műszaki 
problémákkal bajlódó Európa-
bajnok Botkától. Csakhogy elő-
nyét elveszítette, amikor az eső 
által csúszóssá volt úton kisodró-

dott, és így már hiába nyerte meg 
a harmadik lövétei szakaszt, mi-
vel eredménye csak arra volt ele-
gendő, hogy a hetedik helyről fel-
jöjjön az ötödikre.

A hajrában már csak Dan 
Gîrtofan és Marișca váltogatták 
egymást az élen, mígnem utóbbi a 
legutolsó szakaszon mért idejével 
pályafutása során negyedszerre 
nyerte meg a Hargita Gyöngye Ra-
lit. „Kemény és izgalmas rali volt. 
A második napon a bajnokság leg-
nehezebb és egyik legszebb sza-
kasza, a lövétei döntött. Szeren-

csénk is volt, továbbá navigáto-
rom, Carmen Poenari is sokat se-
gített” – nyilatkozta Marișca, aki 
újabb sikerével – ez volt idén a 
harmadik győzelme – tovább nö-
velte Gîrtofannal szembeni elő-
nyét a bajnokságban. Utóbbinak 
most meg kellett elégednie a má-
sodik hellyel, míg Botka a 3-as 
géposztályt megnyerő Szabó Ger-
gő előtt a harmadik helyen zárt.

A főszervező Ferencz Csaba 
szerint nagyon nehéz napok áll-
nak mögöttük, bevallása szerint 
most sokkal nehezebb volt, mint 

korábban bármikor. Rámutatott, 
hogy a pénteki bucsini szakaszt 
az időjárás okozta kommunikáci-
ós problémák miatt kellett törölni-
ük. „Minden a múlt szerdai vihar-
ral kezdődött: meghibásodott az 
átjátszó, ezért törölték a bucsini 
szakaszt. A nehézségek ellenére 
egy nagyon jó és népszerű verse-
nyen vagyunk túl. Szerintem min-
den versenyző pozitív élmények-
kel ment el Udvarhelyről” – érté-
kelt Ferencz Csaba.
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Kulcsár-Terza József parla-
menti képviselő szerint a bu-
karesti kormány arra készül, 
hogy a sepsiszentgyörgyi vá-
rosi stadiont átadja a háromszé-
ki megyeszékhely önkormány-
zatának tulajdonába. A Magyar 
Polgári Párt (MPP) Kovászna 
megyei elnöke ezt azután je-
lentette be, hogy csütörtökön 
Sebastian Cucu háromszéki 
prefektussal, majd Bukarest-
ben Marcel Ciolacu minisz-
terelnök-helyettessel folytatott 
tárgyalásokat az aréna tulaj-
donjogának átruházásáról. Az 
RMDSZ színeiben parlamen-
ti mandátumot szerzett poli-
tikus elmondta: utóbbi szóbe-

li ígéretet tett arra, hogy a léte-
sítmény belátható időn belül át-
kerül a helyi önkormányzat tu-
lajdonába, ő pedig bízik abban, 
hogy a román kormány megte-
szi a szükséges intézkedéseket 
ennek az ígéretnek a betartásá-
ra. Azt követően a polgármes-
teri hivatal elvégezhetné azo-
kat a beruházásokat, amelyek 
lehetővé tennék, hogy a román 
élvonalbeli bajnokságba fris-
sen feljutott Sepsi OSK labdarú-
gócsapata hazai környezetben 
játszhasson. „Sepsiszentgyör-
gyi polgárként megelégedéssel 
töltött el, hogy az utóbbi évek-
ben városunk sportegyesületei 
jelentős sikereket értek el, ame-

lyekre méltán lehetünk büsz-
kék. Nemrég élhettük meg azt 
a sporttörténelmi pillanatot is, 
amikor a város labdarúgó-csa-
pata megszerezte a román él-
vonalban történő szereplés jo-
gát. Elfogadhatatlannak tar-
tom, hogy miközben a bajnok-
ság elkezdődött, a városi stadi-
on állapota nem teszi lehetővé, 
hogy a csapat hazai környezet-
ben játssza itthoni mérkőzése-
it” – jelentette ki Kulcsár-Terza.

Mint arról beszámoltunk, An-
tal Árpád, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere a napokban élesen 
bírálta a kormány területi kép-
viselőjét amiatt, hogy nem támo-
gatta a helyi önkormányzat ál-

tal újfent kezdeményezett stadi-
onátvételt. Sebastian Cucu pre-
fektus a Krónikának úgy nyilat-
kozott, hogy azért utasította el a 
kezdeményezést, mert szerinte 
„nem volt elegendő érv” ahhoz, 
hogy aláírja. Megjegyezte, hogy 
az ügyben a sportbázist birtok-
ló sportminisztériumhoz for-
dult bővebb tájékoztatásért, és 
szerinte – ha bizonyos kérdések 
tisztázódnak – a későbbiekben 
még vissza lehet térni az ügy-
re. A Sepsi OSK egyelőre a bras-
sói Tineretului stadionban fog-
ja megrendezni a hazai pályás 
mérkőzéseit a Liga 1-ben.
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Mégis Sepsiszentgyörgy tulajdona lesz a városi stadion?

A Temesvárral 
játszik az ICIM
Kolozsvári Universitatea–Szat-
márnémeti, Galac–Gyulafehér-
vár, Temesvár–Aradi ICIM, Iași–
Brassó és Alexandria–Marosvá-
sárhelyi Sirius párosítás szerint
rendezik a női kosárlabdázók 
Román Kupájának első körét 
– derült ki a hazai szövetség 
székhelyén pénteken megtar-
tott sorsoláskor. A román baj-
nok, EuroKupa-szereplő Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC egye-
nes ágon, selejtező nélkül sze-
repelhet a nyolcas döntőben, 
míg a Târgoviștét az úgyneve-
zett „szerencsés csapatként” 
húzták ki, ezért ha bármelyik 
más együttes szereplését el-
fogadják a Közép-Európa-ku-
pa 2017–2018-as szezonjában, 
akkor annak a helyét veszi át a 
Román Kupa kvalifikációs sza-
kaszában.

Jóváhagyott 
átszervezés
A marosvásárhelyi törvény-
szék jóváhagyta a csődvéde-
lem alatt álló ASA labdarúgó-
klubjának átszervezési ter-
vét – jelentették be pénteken. 
Bálint László vezetőedző sze-
rint ez biztonságot jelent szá-
mukra a jövőre nézve, és nyu-
godt körülmények között tud-
nak készülni a másodosztályos 
idényre, ami augusztus 5-én 
kezdődik, a menetrend sorsolá-
sát pedig július 25-én tartják az 
érintett klubvezetők közgyűlé-
sén. A Liga 2 nevezési határide-
je, mint ismeretes, csütörtökön 
jár le. Eddig a csőd kimondásá-
ra váró Brassói FC jelezte, hogy 
nem vállalja az indulást, ezért 
várhatóan az elmúlt szezon vé-
gén kiesett Resicabánya indul-
hat majd helyette. A pontvadá-
szatot a tavaly alkalmazott ver-
senykiírás szerint akarják meg-
rendezni.

Győzelemmel 
kezdett a címvédő
Győzelemmel kezdte meg a 
2017–2018-as NB1-es sze-
zont a címvédő Honvéd labda-
rúgócsapata, miután szomba-
ton 2-0-ra felülmúlta a vendég 
Haladást. Ugyanaznap a Deb-
recen 2-1-re kikapott otthon a 
Mezőkövesdtől, míg a Paks–Új-
pest találkozó 2-2-es döntet-
lennel végződött. A tegnapi há-
rom összecsapás lapzártánk 
után fejeződött be.

Bojkottal 
fenyegetnek
Hat arab ország az öböl men-
ti válság miatt azzal fenyegető-
zik, hogy bojkottálja a 2022-es 
labdarúgó-világbajnokságot, ha 
a nemzetközi szövetség (FIFA) 
nem veszi el a rendezési jogot 
Katartól – írja az MTI. Gianni 
Infantino, a FIFA elnöke a svájci 
The Local portálnak elmondta, 
hogy Szaúd-Arábia, Jemen, Ma-
uritius, az Egyesült Arab Emír-
ségek, Bahrein és Egyiptom kö-
zösen levelet írtak a szövetség-
nek, amiben a FIFA-kódex 85. 
cikkére hivatkozva kérték, hogy 
ne Katar adjon otthont a tor-
nának. A sportvezető szerint az 
említett országok arra figyel-
meztettek, hogy szerintük „a 
szurkolók és a játékosok biz-
tonságát veszély fenyegeti egy 
olyan országban, amely a terro-
rizmus fellegvára”.

Az élvonalban való bennmara-
dást csak osztályozón harcol-
ta ki, de a 2017–2018-as bajno-
ki szezont győzelemmel kezd-
te hétvégén a Temesvári ACS 
Poli labdarúgócsapata, miután 
Bîrnoi 50. percben jegyzett fe-
jes góljával 1-0-ra legyőzte ide-
genben a Chiajnai Concordiát. 
Utóbbi edzője, Dan Alexa nem 
mutatkozott meglepettnek a 
végeredmény miatt, mert beval-
lása szerint „nem végezték el, 
amit kellett” a nyári felkészülés 
során, ezért ha „három napon 
át játszották volna a meccset” 
akkor sem tudtak volna beta-
lálni az ellenfél kapujába. „Mi 

is kellett volna játékosokat iga-
zoljunk, hogy erősítsünk a ke-
reten. Rosszabbul állunk, mint 
az elmúlt idényben. Közben a 
héten olyan személyek is pró-
báltak beleszólni a dolgunkba, 
akik nem értenek a labdarúgás-
hoz. Elfogadhatatlan szélső hát-
védek nélkül kezdeni a bajnok-
ságot. Ha nem lesz változás, ak-
kor a Chiajna a kiesés ellen fog 
küzdeni” – bírálta saját klubjá-
nak vezetőségét a szakvezető. 
A ProSport úgy tudja, hogy emi-
att már számításba vették a le-
váltását is, és a Botoșani volt 
edzőjét, Leo Grozavut szemel-
ték ki a helyére.

A Liga 1 első fordulóját a papír-
formának megfelelően sikerrel 
kezdte a Craiova és a Dinamo is, 
előbbi hazai pályán múlta felül 
2-0-ra a teljes keretváltáson át-
esett Iași alakulatát, míg utób-
bi az újjonc Bukaresti Juventust 
verte 3-0-ra Ploiești-en. A bu-
karesti piros-fehérek gólja-
it Rivaldinho, Nascimento és 
Nedelcearu szerezték, Cosmin 
Contra edző pedig úgy véleke-
dett, hogy a második félidőben 
mutatott játékukat szeretné a 
folytatásban is látni. „Kevesebb 
helyzetet alakítottunk ki, mint 
amennyire számítottam, de az a 
lényeg, hogy a meglévőeket érté-

kesítettük. A Juventusnak jól he-
lyezkedő együttese van, és nem 
egyszerű egy ilyen nagy inten-
zitással futballozó csapat el-
len szerepelni” – fűzte hozzá a 
szakember.

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK lapzártánk után játszotta le 
történelme első Liga 1-es mérkő-
zését az Astra vendégeként, mint 
ahogyan a FCSB–Voluntari ösz-
szecsapást is tegnap este ren-
dezték. Ma Viitorul–Medgyes 
(18.30) és Botoșani–Kolozsvári 
CFR (21 óra) találkozók lesznek 
az első fordulóban.
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Győzelemmel kezdte a szezont a Temesvári ACS Poli

Befutó. Bogdan Marișca negyedik alkalommal nyerte meg a Hargita Ralit
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