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Bogdan Marișca negyed-
szerre nyerte meg a Har-
gita Ralit, ez abszolút 

rekord. A végletekig kiélezett 
volt az idei Hargita Gyöngye Ra-
li. A harmadik, egyben utolsó 
hurok első két gyorsaságiján – 
akárcsak a másodikban – Dan 
Gîrtofan volt a leggyorsabb, és 
az utolsó szakasz előtt másfél 
másodperccel vezetett az ad-
digi éllovas Bogdan Marișcával 
szemben. A harmadik lövétei 

szakasz viszont teljesen átír-
ta az összetett élmezőnyét. A 
r a l i b a j n o k s á g  c í m v é d ő j e ,  
Simone Tempestini volt a leg-
gyorsabb, ám ez az eredménye 
csak arra volt elég, hogy a hete-
dik helyről feljöjjön az ötödikre. 
A második helyen 3 tized má-
sodperc lemaradással Marișca 
végzett, míg a harmadikon 6.8 
másodperc hátránnyal Gîrtofan 
ért célba. Az összetett élén így 
helycsere történt, Marișca lett 
az első, és pályafutása során 

negyedszerre nyerte meg a Har-
gita Ralit. A második helyet öt 
másodperc hátránnyal a tizen-
egy gyorsaságiból négyet meg-
nyert Gîrtofan szerezte meg, 
míg a harmadik helyen az utol-
só hurkon nagyot hajrázó Botka 
Dávid végzett.

Nagyon szoros volt a verseny 
a 3-as géposztályban, itt vé-
gül Szabó Gergő győzött, meg-
előzve Valentin Porcișteanut 
és Florin Tincescut. Adrian 
Răspopa sikerével ért véget a 

kétkerék-meghajtásúak és az 
5-ös osztály versenye is, a má-
sodik helyen a csíkszeredai 
Adrian Teslovan és Cseh-Vajk 
Imre duó végzett, a harma-
dik helyen pedig Radu Necula, 
aki a 9-es osztályban és a Su-
zuki-kupában is győzött, meg-
előzve Bogdan Vrabiét és a 
harmadik helyezett Dănuț Bu-
dait. A Dacia-kupában drámai 
volt a hajrá, hiszen az utolsó 
métereken Norbert Maior fel-
adásra kényszerült, így Mihnea 

Mureșan végzett az élen. Mö-
göttük Bogdan Talasman és 
Viorel Ivan (mindketten Da-
cia Logan) hatalmasat harcolt 
egymással, végül utóbbi egy 
másodperccel gyorsabbnak bi-
zonyult, így a második helyen 
végzett. A 11-es géposztályban 
Kelő Gere László magabiztos 
győzelmet aratott, a második 
Ábrahám Thomas, míg a har-
madik Răzvan Nechifor lett. A 
történelmi autók versenyében 
(I3-as kategória) a Ford Escort 
MK1-gyel rajthoz álló Gabriel 
Stanciu és Kovács Levente lett 
az első, a második helyen a Pet-
ru Constantinescu/Mihail Alin 
Boboia (Opel Ascona) páros vég-
zett, míg a Mirela Bucoviceanu/
Georgiana Gologan (Ford Escort 
MK2) duó lett a harmadik. A 
székelyudvarhelyi Tassi Róbert 
és Mag Levente kettős (Renault 
Clio RS) sikeresen befejezte a 
versenyt, az összetett 38. he-
lyén végzett.

Rali 2-ben a Bogdan Moldovan 
és Popa Ana-Maria (Renaul Clio 
RS) páros győzött, a tíz gyor-
sasági szakaszt követően 6.1 
másodperccel volt gyorsabb az 
Ovidiu Mihalache Almasa–Lau-
ra Cristina Almasa duó előtt. A 
haramdik helyre a Seat Ibizával 
rajthoz álló Dani Nicoschi/Ale-
xandra Jiman kettős végzett. A 
Pál Alpár/Fülöp Szilárd páros a 
nyolcadik lett.

Az összetett végeredmé-
nye: 1. Marișca, 2. Gîrtofan, 3. 
Botka, 4. Szabó, 5. Tempestini, 
6. Porcișteanu, 7. Tincescu, 
8. Marozsi, 9. Raspopa, 10. 
Teslovan.
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Bogdan Marișca nyerte a 25. Hargita Gyöngye Ralit

Élmezőnyben a Teslovan-Cseh páros

Csíki raliversenyzők. Az Adrian Teslovan és Cseh-Vajk Imre alkotta páros második lett az 5-ös kategóriában

Izgalmas hajrával 

zárult a 25. Hargi-

ta Gyöngye Rali. Az 

utolsó, lövétei sza-

kasz szinte minden 

osztályban átrajzolta 

a dobogós helyezése-

ket. Az összetettben 

a Bogdan Marișca 

és Carmen Poenaru 

(Ford Fiesta R5) 

alkotta kettős végzett 

az élen. A csíkszere-

dai Adrian Teslovan/ 

Cseh-Vajk Imre kettős 

összetettben az előke-

lő 10. helyen végzett.
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Michael Matthews nyerte meg 
a Tour de France országúti kerék-
páros-körverseny 14. szakaszát, 
amelyen a címvédő Chris Froome 
összetettben visszavette a veze-
tést Fabio Arutól. Eredmények, 
14. szakasz, Blagnac–Rodez 
(181.5 km): 1. Michael Matthews 

(ausztrál, Sunweb) 4 óra 21:56 
perc, 2. Greg Van Avermaet (bel-
ga, BMC Racing) azonos idővel, 
3. Edvald Boasson Hagen (nor-
vég, Dimension Data) 1 mp hát-
rány. Az összetett élcsoportja:  
1. Chris Froome (brit, Sky) 59 óra 
52:09 perc, 2. Fabio Aru (olasz, 

Asztana) 19 mp hátrány, 3. Ro-
main Bardet (francia, AG2R La 
Mondiale) 23 mph., 4. Rigoberto 
Urán (kolumbiai, Cannondale-
Drapac) 29 mp h. 

A 104. Tour de France-on a júli-
us 23-i párizsi befutóig 3540 kilo-
métert teljesít a mezőny.

Froome visszavette a sárga trikót

A Magyar Síszövetség tisztújí-
tó közgyűlésén Megyesy Jenőt 
nyílt szavazással egyhangúlag 
választották elnöknek. „A sport 
iránti elkötelezettségből vállal-
tam a pozíciót. Az előző elnöksé-
get köszönet illeti az elmúlt 12 év 
munkájáért. Miklós Edit példája 
mutatja, hogy a magyar sísport 
komoly szerepet és további elis-

merést vívhat ki a világban. Ezt 
az utat szeretném folytatni, hogy 
minél több jó eredményt érhes-
senek el a sportolóink” – mond-
ta a négy évre megválasztott 
Megyesy Jenő, aki 2010 óta a mi-
niszterelnök főtanácsadója. Ere-
detileg három jelölt volt az elnöki 
posztra, de miután Megyesy – az 
MTK jelöltjeként – a közgyűlé-

sen megerősítette, hogy vállalja 
a tisztséget, Kálomista Gábor 
korábbi elnök és Kaszó Klára 
eddigi ügyvezető elnök is visz-
szalépett. 

Kálomista Gábor hat év után 
a május 29-ei közgyűlésen mon-
dott le elnöki posztjáról, ezért 
volt szükség a tisztújító közgyű-
lés összehívására.

Új elnöke van a Magyar Síszövetségnek

Lacroix maradt a Brassói Corona edzője

A Brassói Corona jégkorongcsapatának vezetősége közölte, hogy 
az együttest a következő idényben is a kanadai Martin Lacroix 
készíti fel az Erste Liga (volt MOL Liga) küzdelmeire. A 49 éves ka-
nadai tréner 2016-ban érkezett a francia élvonalból, és áprilisban 
Románia szövetségi kapitányként is dolgozott a világbajnokságon. 
Munkáját a Dunaújvárosi Acélbikáktól igazolt Strenk Hunor má-
sodedző segíti a 2017/18-as szezonban.

Baji Balázs második lett Madridban

Második helyen végzett Baji Balázs 110 méteres gátfutásban a 
spanyol fővárosban rendezett nemzetközi atlétikai viadalon. Az 
augusztusi, londoni világbajnokságra készülő, 28 éves Európa-
bajnok ezüstérmes atléta – a magyar sportági szövetség honlap-
jának közlése szerint – 13.49 másodperc alatt ért célba a jamaicai 
Andrew Riley mögött, aki 13.40-nel győzött.

Egyszerre dönthetnek két olimpiáról

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megszavazta, hogy a 
szeptemberi szavazáson egyszerre választják meg a 2024-es és a 
2028-as nyári olimpiai játékok rendezővárosát, amennyiben a két 
kandidáló, illetve a NOB előzetesen megállapodik ebben. Csak Pá-
rizs és Los Angeles jelentkezett a 2024-es és a 2028-as nyári játé-
kok rendezésére. A NOB „háromoldalú” egyezségre törekszik. Ez azt 
jelenti, hogy vagy valamelyik kandidáló város még a szeptemberi 
szavazás előtt vállalja a 2028-as rendezést, vagy elfogadja, hogy ha 
nem kapja meg a 2024-es lebonyolítást, akkor otthont ad a 2028-as 
olimpiának. Ha nem születik meg a háromoldalú egyezség, akkor a 
limai voksoláson csak a 2024-es rendezésről döntenek.

Anglia nyerte az U19-es Európa-bajnokságot

Anglia nyerte meg a Grúziában megrendezett U19-es korosztá-
lyú labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a döntőben 2–1-re 
legyőzte a portugálokat. Döntő: Anglia–Portugália 2–1 
(0–0). Gólszerzők: Suliman (50. perc) és Nmecha (68.), illetve 
Sterling (56., öngól). 

A hazai közönség előtt szerep-
lő Lewis Hamilton, a Mercedes 
háromszoros világbajnok-pilótá-
ja nyerte a vasárnapi Forma-1-es 
Brit Nagydíjat, ezzel egy pont-
ra csökkentette a hátrányát a 
vb-pontversenyben vezető, most 
hetedikként célba érő Sebastian 
Vettellel, a Ferrari négyszeres 
vb-győztesével szemben.

A leintés előtt két körrel az-
tán mindkét Ferrari bal első de-
fektet kapott: előbb Räikkönen, 
majd Vettel autóján „adta meg 
magát” az abroncs, s ezért 
mindkettejüknek a boxba kel-
lett hajtania. Räikkönen még be 
tudta hozni az autót a harmadik 
helyre, Vettel azonban így csu-
pán hetedik lett, így szinte sem-

mivé vált az eddigi 20 pontos 
előnye Hamiltonnal szemben.

Végeredmény, Brit Nagy-
díj:  1. Lewis Hamilton (brit, 
Mercedes), 2. Valtteri Bottas 
( f inn,  Mercedes),  3.  Kimi 
Räikkönen (finn, Ferrari).

A vb két hét múlva (július 
30.) a Hungaroringen, a Magyar 
Nagydíjjal folytatódik.

Egy pontra csökkent Vettel előnye




