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Nagyon izgalmas 

hajrával zárult a 25. 

Hargita Gyöngye Rali, 

amelyet az összetett-

ben 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. 
Hargita Gyöngye Rali, amely-
nek végén a hazai rali-bajnok-
ság összetettjében is élen álló 
Bogdan Marișca (Ford Fies-
ta R5) nyert, Dan Gîrtofan és 
a nagyot hajrázó Botka Dávid 
előtt. Az egy év kihagyás után 
most visszatért magyaror-
szági pilóta az első gyorsasá-
gi szakaszt még megnyerte az 
új Skoda Fabia R5-ösével a ro-
mán bajnoki címvédő Simone 
Tempestini (Citroën DS R5) és 
Marișca (Ford Fiesta R5) előtt, 
de később a székelyudvarhelyi 
szuperspeciálison csak máso-
dik lett Valentin Porcișteanu 

mögött. A második nap dél-
előttje már a 2016-as juni-
or világbajnok Temepstinié 
volt, aki mindhárom gyorsa-
sági szakaszt megnyerte és 
átvette a vezetést a műszaki 
problémákkal bajlódó Euró-

pa-bajnok Botkától. Csakhogy 
előnyét elveszítette, amikor 
az eső által csúszóssá volt 
úton kisodródott és így már 
hiába nyerte meg a harmadik 
lövétei szakaszt, mivel ered-
ménye csak arra volt elegendő, 

hogy a hetedik helyről feljöjjön 
az ötödikre.

A hajrában már csak Dan 
Gîrtofan és Marișca váltogat-
ták egymást az élen, mígnem 
utóbbi a legutolsó szakaszon 
mért idejével pályafutása so-

rán negyedszerre nyerte meg 
a Hargita Ralit. „Kemény és iz-
galmas rali volt. A második na-
pon a bajnokság legnehezebb 
és egyik legszebb szakasza, a 
lövétei döntött. Szerencsénk is 
volt, továbbá navigátorom Car-
men Poenari is sokat segített” – 
nyilatkozta Marișca, aki újabb 
sikerével – ez volt idén a harma-
dik győzelme – tovább növelte 
Gîrtofannal szembeni előnyét a 
bajnokságban. Utóbbinak most 
meg kellett elégednie a második 
hellyel, míg Botka a 3-as gép-
osztályt megnyerő Szabó Ger-
gő előtt a harmadik helyen zárt.

A főszervező Ferencz Csa-
ba szerint nagyon nehéz napok 
állnak mögöttük, bevallása sze-
rint most sokkal nehezebb volt, 
mint korábban bármikor. Rá-
mutatott, hogy a pénteki bucsini 
szakaszt az időjárás okozta 
kommunikációs problémák mi-
att kellett törölniük. „Minden 
a múlt szerdai viharral kezdő-
dött: meghibásodott az átjátszó, 
ezért törölve lett a bucsini sza-
kasz. A nehézségek ellenére 
egy nagyon jó és népszerű ver-
senyen vagyunk túl. Szerintem 
minden versenyző pozitív él-
ményekkel ment el Udvarhely-
ről” – értékelt.
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Rendkívül fordulatos versenyt hozott a bajnokság székelyföldi fordulója

Marișca nyerte a Hargita Ralit

Bogdan Marișca negyedszerre nyerte meg a Hargita Ralit, ez abszolút rekord
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A Budapest Honvéd a litván 
Zalgiris Vilnius vagy a bolgár 
Ludogorec csapatával találkozik 
a labdarúgó Bajnokok Ligája-se-
lejtező harmadik fordulójában, 
amennyiben jövő szerdán túljut 
az izraeli Hapoel Beer–Seván. 
A Zalgiris Vilnius múlt szerdán 
hazai pályán 2–1-re legyőzte a 
Ludogorecet, míg a Honvéd 2–1-
es hátrányból várja a zárt kapus 
hazai visszavágót. A román baj-
nok Viitorul Ovidiu együttesének 
ciprusi vagy luxemburgi ellenfe-
le lesz, míg a FCSB (volt Steaua) 
a cseh Viktoria Plzen ellen lép 
majd pályára. A BL-selejtező 3. 
fordulójának párosítása.

Bajnokok ága: Hapoel Beer-
Seva (izraeli) vagy Budapest 
Honvéd – Zalgiris Vilnius (lit-
ván) vagy Ludogorec (bolgár), 
FC Viitorul Ovidiu – APOEL (cip-
rusi) vagy Dudelange (luxem-
burgi), Hibernians (máltai) vagy 
Salzburg (osztrák) – Rijeka (hor-
vát) vagy TNS (walesi), Qarabag 
(azeri) vagy Samtredia (grúz) – 
Sheriff (moldovai) vagy Kukesi 

(albán), Partizan (szerb) vagy 
Buducnost Podgorica (mon-
tenegrói) – Olimpiakosz (gö-
rög), Slavia Praha (cseh) – BATE 
Boriszov (fehérorosz) vagy 
Alaskert (örmény), Spartaks 
Jurmala (lett) vagy Asztana (ka-
zah) – IFK Mariehamn (finn) 
vagy Legia Warszawa (lengyel), 
Zrinjski (bosnyák) vagy Maribor 
(szlovén) – Hafnarfjördur (izlan-
di) vagy Víkingur (feröeri), Zilina 
(szlovák) vagy Köbenhavn (dán) 
– Malmö (svéd) vagy Vardar (ma-
cedón) és Linfield (északír) vagy 
Celtic Glasgow (skót) – Dundalk 
(ír) vagy Rosenborg (norvég).

Nem bajnokok ága: Bukares-
ti FCSB–Viktoria Plzen (cseh), 
Nice (francia)–Ajax Amsterdam 
(holland), Dinamo Kijev (uk-
rán)–Young Boys (svájci), AEK 
Athén (görög)–CSZKA Moszk-
va (orosz) és FC Bruges (belga)–
Istanbul Basaksehir (török).

A párharcok első mérkőzé-
seit július 25-26-án játsszák le, 
a visszavágókat egy héttel ké-
sőbb, augusztus 1-2-án.

Az Európai Labdarúgó Szö-
vetség (UEFA) elkészítette az 
Európa-liga 3. selejtezőkörének 
sorsolását. A magyar csapatok 
közül a Videoton – továbbjutás 
esetén – a francia Bordeaux-val 
találkozik a következő körben. 
Ami a ferencvárosiakat illeti, 
a zöld-fehérek a lengyel Arka 
Gdyniával mérkőzhetnek meg, 
ha fordítanak a dán Midtjylland 
elleni párharcban.

A Nomme Kalju otthonában 
3–0-ra győző fehérváriak fél 
lábbal már a következő körben 
érezhetik magukat, továbbju-
tás esetén az előző idényben 
a Ligue 1 hatodik helyén vég-
ző Bordeaux-val mérhetik ösz-
sze erejüket, a Ferencváros 
viszont nehéz helyzetben van, 
miután itthon 4–2-re kikapott 
Korcsmár Zsolt csapatától, a 
Midtjyllandtól. Ha sikerül a bra-
vúr, akkor jöhet az Arka Gdynia 
elleni párharc. Neves csapato-
kat kaptak ellenfélül a romá-
niai együttesek: a nagy múltú 
AC Milan a CSU Craiova ott-
honában kezd, az Athletic Bil-
bao pedig a Bukaresti Dinamo 
vendégeként rajtol. Továbbjutás 
esetén az Astra Giurgiunak az 
ukrán Olekszandria lesz az el-
lenfele. A lehetséges magyar és 
a román érdekeltségű mérkő-
zések: Arka Gdynia (lengyel)–
Ferencváros/Midtjylland (dán), 
Girondins Bordeaux (francia)–
Nomme Kalju (észt)/Videoton, 
PSV (holland)–Osijek (horvát)/
Luzern (svájci), Astra Giurgiu/
Zira (azeri)–Olekszandria 
(ukrán), Bukaresti Dinamo–
Athletic Bilbao (spanyol), CSU 
Craiova–AC Milan (olasz)

A 3. selejtezőkör további mű-
sora: IFK Norrköping (svéd)/

Trakai (litván)–Skendija (ma-
cedón)/HJK Helsinki (finn), FK 
Krasznodar (orosz)–Slovan 
Bratislava (szlovák)/Lyngby 
(dán), Sturm Graz (osztrák)/
Mladoszt Podgorica (monte-
negrói)–Fenerbahce (török), 
Panathinaikosz (görög)–Gabala 
(azeri)/Jagiellonia Bialystok 
(lengyel), Shamrock Rovers (ír)/
Mladá Boleslav (cseh)–Kajrat 
Almati (kazah)/Skënderbeu 
(albán), Östersund (svéd)/
Galatasaray (török)–Inter Ba-
ki (azeri)/Fola Esch (luxem-
burgi), Gent (belga)–Altach 
(osztrák)/Dinamo Breszt (fe-
hérorosz) ,  Zenit  (orosz)–
Trencín (szlovák)/Bnei Jehuda 
Tel-Aviv (izraeli), Austria Wi-
en (osztrák)–Niederkorn (lu-
x e m b u r g i ) / A E L  L i m a s s o l  
(ciprusi), Olympique Marseille 
(francia)–KV Oostende (belga), 
Dinamo Zagreb (horvát)–Vaduz 
(liechtensteini)/Odd (norvég), 
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/KR 
Reykjavík (izlandi)–Panioniosz 
(görög) /Gor ica  (sz lovén) ,  

Everton (angol)–Ruzomberok 
(szlovák)/Brann Bergen (nor-
vég), Freiburg (német)–Valur 
Reykjavík (izlandi)/Domzale 
(szlovén), Valletta (máltai)/
Utrecht (holland)–Haugesund 
(norvég)/Lech Poznan (lengyel), 
Aberdeen (skót)/Siroki Brijeg 
(bosnyák)–Apollon Limassol 
(ciprusi)/Zaria Balti (moldovai), 
Cork City (ír)/AEK Larnaca (cip-
rusi)–Rabotnicski (macedón)/
Dinamo Minszk (fehérorosz), 
Olimpik Doneck (ukrán)–PAOK 
(görög), Irtis Pavlodar (kazah)/
Crvena zvezda (szerb)–Sparta 
Praha (cseh)

Zeljeznicar (bosnyák)/AIK 
Solna (svéd)–Braga (portu-
gál), Bröndby (dán)/VPS Vaasa 
(finn)–Hajduk Split (horvát)/
Levszki Szófia (bolgár), Beitar 
Jeruzsálem (izraeli)/Botev 
Plovdiv (bolgár)–Marítimo (por-
tugál) és Liepaja (lett)/Suduva 
(litván)–Sion (svájci). Az első 
mérkőzéseket július 27-én, a 
visszavágókat augusztus 3-án 
játsszák le.

Romániába jön a Milan és a BilbaoPénteken sorsoltak a BL-ben

Még van esélye továbbjutni a Honvédnak

Neves ellenfeleket hozott a pénteki sorsolás a román csapatoknak




