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12.00 Tenisz, ATP-torna, Monte Carlo 
(Digi Sport 1)

15.00 Országúti kerékpár, 
Alpok-körverseny, Olaszország, 
1. szakasz (Eurosport 1)

18.00 Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, 
alsóház, Temesvári Poli–FC 
Botoșani (Digi Sport 1, Dolce 
Sport 1, Look TV)

20.00 Tenisz, WTA-torna, Bogota, 
Kolumbia 
(Digi Sport 4)

20.30 Labdarúgás, Bundesliga, 
30. forduló: Mainz–Freiburg 
(Eurosport 2 HU)

20.45 Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, fel-
sőház: Astra Giurgiu–FCSB (Digi 
Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

21.45 Tenisz, ATP-torna, Houston, 
Amerikai Egyesült Államok 
(Digi Sport 4)

22.00 Labdarúgás, Premier League, 
34. forduló: West Ham United–
Stoke City (Eurosport 1 RO)

Sportesemények a televízióban

A Rapid nyerte a fővárosi rangadót

Több mint harmincötezer jegyet adtak el a labdarúgó 4. Liga bukaresti 
rangadójára. A Nemzeti Arénában megrendezett Bukaresti Steaua–Bu-
karesti Academia Rapid meccs (a Steauát a katonaság alapította újra, 
a Rapidot pedig volt játékosai) természetesen nemcsak a pályán zaj-
lott, hanem a nézőtéren is: a két szurkolótábor is összecsapott a szom-
bat esti találkozón. A keménymagok balhéja során több ember meg-
sérült. Hetvenhét szabálysértőt büntettek meg, közülük sok szurko-
lót eltiltottak a sportrendezvények látogatásától. Már a meccs kezde-
tekor meg kellett állítani a játékot a sűrű füst miatt, amit a petárdák-
kal okoztak a nézők. A 25. percben a lelátókon zajló összecsapások mi-
att szakította félbe a találkozót a játékvezető, az utolsó gólnál pedig 
egy rapidos beszaladt a pályára, provokálta a Steaua drukkereit. Végül 
a Rapid nyerte meg a mérkőzést, 3–1-re, és ezzel maradt az első, osz-
tályozót érő helyen. Labdarúgás, 4. Liga, 24. forduló: Bukaresti Steaua–
Bukaresti Academia Rapid 1–3 (1–1), gólszerzők: Predescu (40+5., 
11-esből), illetve Daniel Niculae (41.), Alex Burlacu (54.), Marian Vlada 
(60.). A ranglista élmezőnye: Academia Rapid 59 pont (22 meccs), 2. 
CSA Steaua 54 (21), 3. AS Tricolor 52 (22).

Megdőlt a 24 órás sífutás világcsúcsa

A finn Hans Mäenpää és Anni Angeria megdöntötte a férfi és női sífu-
tás 24 órás világcsúcsát. A 39 éves Mäenpää a Visma Ski Classics nevű 
hosszú távú versenysorozat Levi állomásán klasszikus technikával 472 
kilométert és 2 métert tett meg egy nap leforgása alatt, így csaknem 
40 kilométerrel megjavította a korábbi rekordot. Honfitársa, Angeria 
24 óra alatt 375,564 km-re jutott, amivel ugyancsak csúcsot döntött.

Kilencedik alkalommal rendezték meg a vívók szá-

mára kiírt Pongrácz Antal Emlékversenyt a róla elne-

vezett sportteremben. A szombati megmérettetésre 

29-en neveztek be, köztük hét helybéli sportoló is.

Hét helybéli sportoló vett 
részt a versenyen, rajtuk 
kívül érkeztek vívók még 

Bukarestből, Craiováról, Nagy-
váradról, Szatmárnémetiből és 
Konstancáról is. Busásan meg-
jutalmazták a legjobbakat, az 
első helyen végzett 1500 lejt, a 
második 1000, a harmadik pe-
dig 500 lejt kapott a szervező 
Dr. Pongrácz Antal Egyesület 
jóvoltából.

Kitűnő hangulatban bonyolí-
tották le a küzdelmeket. Meg-
emlékeztek a névadóról, a nyi-
tóünnepségen beszédet mondott 
Borbély László államtanácsos, 
a kormány fenntartható fejlődé-
si főosztályának vezetője, illet-
ve Constantin Copotoiu, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem (MOGYE) 
volt rektora.

Végül a Bukaresti Dinamo 
párbajtőrözője, Adrian Dabija 
nyerte meg a viadalt, a második 
helyen Mácska Ádám (Szatmár-
németi VSK), a harmadikon pe-

dig Mario Persu (CSU Craiova) 
végzett.

A helybéli sportolók közül 
Nyisztor Sándor érte el a leg-
jobb eredményt, a 8. helyet sze-
rezte meg. A többiek a középme-
zőnyben végeztek (Bálint Albert 
Ákos, Bögözi Bálint, Cristian 
Aniculaiese, Incze Áron, Kató 
Zoltán és Tajti Ottó).

A szervezők reményei szerint 
jövőre is ilyen sikeres versenyt 
tudnak rendezni, mint az idei – 
válaszolta kérdésünkre Szabó 
Zoltán vívóedző.

A névadóról röviden

Pongrácz Antal 1948. március 
18-án született, Marosvásárhe-
lyen. Iskolai tanulmányait a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceumban kezd-
te, az Unirea-Egyesülés líceum-
ban végezte, ahol 1966-ban érett-
ségizett. A Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
fogorvosi szakán diplomázott le. 
Később ugyanitt tanított is.

Már a középiskolában elhi-
vatottan sportolt, az Egyete-
mi Sportklub vívójaként Kakuts 
András egyetemi előadótanár-

edző tanítványává vált. Orszá-
gos és nemzetközi szinten 15 
éven keresztül párbajtőrözött, 
tagja volt a román válogatottnak. 

Ifjúsági világbajnoki (1967 Tehe-
rán), többszörös országos- és 
Balkán-bajnoki címet szerzett, 
és három olimpián is (München, 
Montreal, Moszkva) előkelő he-
lyezést ért el egyéniben, illetve 
csapatversenyben. Sportmeste-
ri címmel jutalmazták. 

2003-ban megjelent Rögzített 
fogpótlások című egyetemi jegy-
zete, amely Erdélyben az első 
magyar nyelven megjelent fog-
pótlástani jegyzet.

Dr. Pongrácz Antal 2008 már-
cius 18-án hunyt el, hatvana-
dik születésnapján, egy diákok-
kal való kosármeccs közben ki-
alakult szívinfarktus következ-
tében, amiben része volt a túl-
hajszolt munkának és egy kong-
resszus stresszes szervezésé-
nek is.

Mindig hűen ragaszkodott el-
veihez, küzdött a családjáért, az 
oktatásért, a városáért, a spor-
tolásért, a diákokért, közössé-
gek és barátságok kialakulásá-
ért és fennmaradásáért. Egy tö-
rekvő ember volt, de nem tör-
tető. Elvei továbbvitelére a Dr. 
Pongrácz Antal Egyesület tesz 
kísérletet, melyet felesége, ba-
rátai és tisztelői alapítottak – 
írja honlapján a róla elnevezett 
egyesület.

PÁL GÁBOR

A Dinamo párbajtőrözője nyerte meg a viadalt

Párbajtőrversenyen emlékeztek a vívóra

A vásárhelyi sportolók a középmezőnyben végeztek

A Győr bejutott a négyes döntőbe

Ricciardo győzött Kínában

Kisorsolták a férfi kézilabda Eb selejtezőit

A címvédő Győri Audi ETO 
KC kettős győzelemmel jutott 
be a női kézilabda Bajnokok Li-
gája budapesti négyes döntő-
jébe, miután az idegenbeli si-
kert követően a negyeddöntő 
szombati, hazai visszavágó-
ján is legyőzte a montenegrói 
Buducsnoszt Podgoricát. A Fe-
rencváros tíz góllal kikapott az 
orosz Rosztov-Don otthonában, 

így kettős vereséggel búcsúzott. 
Női kézilabda BL, negyeddön-
tő, visszavágók: Győri Audi ETO 
KC–Buducsnoszt Podgorica 30–
28 (15–15), továbbjutott a Győr, 
kettős győzelemmel, 56–48-as 
összesítéssel; Rosztov-Don–
FTC-Rail Cargo Hungaria 32–22 
(20–12), továbbjutott a Rosztov, 
kettős győzelemmel, 63–51-es 
összesítéssel; Vardar Szkopje–

Midtjylland 32–25 (17–12), to-
vábbjutott a Vardar, kettős győ-
zelemmel, 56–48-as összesítés-
sel. A Metz HB–Bukaresti CSM 
negyeddöntő lapzártánk után fe-
jeződött be. A Final Four sorso-
lását holnap, kedden rendezik a 
magyar fővárosban, a tornát pe-
dig május 12-én és 13-án bonyo-
lítják le a Papp László Budapest 
Sportarénában.

Daniel Ricciardo, a Red Bull 
ausztrál pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Kínai Nagy-
díjat, amelyen a négyszeres vi-
lágbajnok és címvédő brit Lewis 
Hamilton (Mercedes) negyedik, 
a szintén négyszeres vb-győz-
tes, az összetett pontverseny-
ben élen álló német Sebastian 
Vettel (Ferrari) csak nyolca-
dik lett.

A 28 éves Ricciardónak ez volt 
pályafutása hatodik futamgyő-
zelme. Kínai Nagydíj, Sang-
haj, végeredmény: 1. Daniel 
Ricciardo (ausztrál, Red Bull), 2. 
Valtteri Bottas (finn, Mercedes), 
3. Kimi Räikkönen (finn, Fer-
rari), 4. Lewis Hamilton (brit, 
Mercedes), 5. Max Verstappen 
(holland, Red Bull),  6. Nico 
Hülkenberg (német, Renault), 

7. Fernando Alonso (spanyol, 
McLaren), 8. Sebastian Vet-
tel (német, Ferrari), 9. Carlos 
Sainz Jr. (spanyol, Renault), 10. 
Kevin Magnussen (dán, Haas). 
A vb-pontversenyek állása 3 
futam után (még 18 van hát-
ra): Pilóták: 1. Vettel 54 pont, 
2. Hamilton 45, 3. Bottas 40, 4. 
Ricciardo 37, 5. Räikkönen 30, 
6. Hülkenberg 22. 

A magyar férfi kézilabda-válo-
gatott Oroszország, Szlovákia és 
Olaszország csapatával került 
azonos csoportba a 2020-as Eu-
rópa-bajnokság selejtezőjének 
trondheimi sorsolásán. A román 
csapat ellenfelei Franciaország, 
Portugália és Litvánia lesznek. 
A nyolc csoport első és második 

helyezettje, valamint a négy leg-
jobb harmadik jut ki a norvég, 
svéd, osztrák közös rendezésű 
tornára. A csoportharmadikok 
rangsora az első és a második 
helyezettek elleni mérkőzések 
alapján készül majd el. A selej-
tezősorozat október 24-étől jövő 
júniusig tart.

A tornát 2020. január 10. és 26. 
között Göteborgban, Malmőben, 
Stockholmban, Grazban, Bécs-
ben és Trondheimben rendezik, 
így a három házigazda, Svédor-
szág, Ausztria és Norvégia válo-
gatottja, valamint a címvédő Spa-
nyolország automatikusan tagja a 
mezőnynek.
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