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A részvevők szerint a bajnokság legszebb raliját rendezik Udvarhelyen és környékén

Rajtra kész a mezőny

Sportesemények a televízióban
14.00 Országúti kerékpár, Tour de France, 6. szakasz (Eurosport 1)
15.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon, elődöntő (Eurosport 2)

Tizenkét, technikás és lát-
ványos gyorsasági szakasz 
vár a pilótákra és a rali sze-

relmeseire egyaránt. „Én már 
nagyon várom a rajtot, mivel úgy 
érzem, nagyon jó versenyünk 
lesz. Ez a nevezésből is látszik. 
Reménykedtem abban, hogy meg-
dől a tavalyi létszám, ám még én 
is meglepődtem, hogy milyen so-
kan jelentkeztek” – mondta Fe-
rencz Csaba, a Hargita Gyöngye 
Rali főszervezője.

A tavalyi, jubileumi kiíráson 67 
páros állt rajthoz, idén ez a szám 
85-re duzzadt. „Sokszor hangsú-
lyoztam, hogy a mezőny nagyon 
szereti a környékünket, mert itt 
hozzáértő közönség van, az em-
berek szeretik és követik a ralit. 
A városlakóktól előzetesen is el-
nézést kérek a kis kellemetlensé-
gekért, és arra kérek mindenkit, 
hogy a részvevőkhöz hasonlóan 
pozitívan viszonyuljon a Hargita 
Gyöngye Ralihoz” – tette hozzá.

„A Hargita Rali egy nagyon tet-
szetős aszfaltverseny, ahol nagyon 
oda kell figyelni minden részlet-
re. A gyorsasági szakaszok nagyja 
rövid, emiatt nem szabad hibázni, 
mivel az elveszített időt nincs hol 
behozd. Székelyudvarhely mindig 
is kedvesen fogadott, és szeretünk 

odamenni. Annak ellenére, hogy 
kis város, a motorsportok iránti 
szenvedély nagyon nagy” – mondta 
el a 2016-os ifjúsági világbajnok, a 
román pontvadászatot jelenleg ve-
zető Simone Tempestini.

A Hargita Ralin tavalyi győztes, 
egyben bajnoki címvédő Bogdan 
Marișca is a gyorsasági szaka-
szok szépségét és nehézségi fo-
kát emelte ki. „A bucsini szakasz 
nagyon nehéz, és még közbeszól-
hat az időjárás is. Nekem a lövétei 
gyorsasági tetszik a legjobban, 
nagyon technikás, ez az országos 
bajnokság egyik legszebb szaka-
sza. Tét nélkül fogunk autózni, és 
célba akarunk érni. A környék-
beliek mindenféleképpen meg-
érdemlik ezt a mesés versenyt.” 
– mondta a veterán pilóta.

Tovább folytatná jó eredménye-
inek sorát a bajnokságban máso-
dik helyen álló Vali Porcișteanu. 
„Kezdem megszokni az autót, 
egyre jobbak vagyunk vele, de 
van még mit hangoljunk rajta, er-
re pedig tökéletes lesz a Hargi-
ta Rali. Remélem, hogy az eső 
nem fog beleszólni a versenybe, 
így minél több szurkoló ott lehet 
majd az út szélén.”

Ott  van a  mezőnyben a  
nyolcszoros országos bajnok 

Constantin „Titi” Aur is: „A je-
lenlegi gyorsaságiakból a Ma-
ros Ralin már teljesítettem a 
bucsini szakaszt. Nagyon gyors, 
ez a kedvencem. Nincsenek ma-
gas céljaink, be akarjuk fejezni 
és az élmezőnyben szeretnénk 
végezni.”

A bajnokság állása: 1. Simone 
Tempestini 124 pont, 2. Valentin 
Porcișteanu 121, 3. Dan Gîrtofan 
93, 4. Bogdan Marișca 66, 5. Ma-
nuel Mihalache 54, 6. Constantin 
Aur 47, 7. Szabó Gergő 35, 8. Florin 
Tincescu 22, 9. Sorin Badea 21, 10. 
Alexandru Pițigoi 19.

ZÁTYI TIBOR

A hiba sokba kerülhet. Nehéz behozni a lemaradást

Nyolcvanöt páros és erőgép várja a Hargita Gyön-

gye Rali pénteki rajtját. A román ralibajnokság 

ötödik fordulója pénteken 15.28-kor az ország 

leghosszabb szakaszával, a bucsini gyorsaságival 

kezdődik. Mit mondanak a főszereplők?

ARCHÍV FELVÉTEL: PÁL ÁRPÁD

A 26. Hargita Gyöngye Rali programja

Csütörtök
11.00 Hivatalos sajtótájékoztató 
a Küküllő szállodában
19.15 Közös fotó a Művelődési Háznál
20.00 Hivatalos megnyitó 
a Márton Áron téren

Péntek
8.00–13.00 Shakedown (Farcád)
15.28 PS1 Bucsin (29,05 km)
16.41 PS2 Libán (11,88 km)
18.59 SS Dietrich Árpád (1,80 km)

Szombat
9.17 PS4 Patakfalva 1 (6,44 km)
9.38 PS5 Szentpál 1 (6,27 km)
10.06 PS6 Lövéte 1 (13,73 km)
12.38 PS7 Patakfalva 2 (6,44 km)
12.59 PS8 Szentpál 2 (6,27 km)
13.27 PS9 Lövéte 2 (13,73 km)
15.59 PS10 Patakfalva 3 (6,44 km)
16.20 PS11 Szentpál 3 (6,27 km)
16.48 PS12 Lövéte 3 (13,73 km)
21.00 Díjátadó ünnepség 
           (Márton Áron tér)

Umtiti góljával legyőzte Bel-
giumot, és elsőként jutott be 
az oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokság döntőjébe a fran-
cia válogatott. 1998 és 2006 
után harmadszor játszhatnak 
vébé-döntőt a franciák, míg 
a belgáknak 1986 után újra a 
bronzmérkőzés marad.

Egyik szövetségi kapitány 
sem változtatott a korábban 
megszokott kezdőcsapatán. A 
kedd esti meccs első félidejében 
mindkét oldalon adódtak óriási 
lehetőségek, de a franciák ka-
pusa, Lloris és a belgák hálóőre, 
Courtois is óriási bravúrokat 
mutatott be. Szünetig nem szü-

letett gól, de a második félidő 
elején Franciaország kezdett 
jobban. Giroud megmozdulásá-
nál nagyot mentett Kompany. 
Szögletrúgást végezhettek el a 
franciák, Griezmann beadására 
remek ütemben érkezett Umtiti, 
a Barcelona hátvédje a hálóba 
fejelt. A meccs hátralevő részét 
a belgák irányították, de voltak 
gólszerzési lehetőségei a fran-
ciáknak is, Roberto Martínez 
legénysége viszont nem tudott 
egyenlíteni, így az Európa-baj-
nokság ezüstérmese, Franciaor-
szág jutott be a vébé döntőjébe.

Ezen a vb-n a belgáknak ez 
volt az első meccsük, melyen 

nem rúgtak gólt, szombaton 17 
órakor a lapzártánk után véget 
ért Anglia–Horvátország elő-
döntő vesztesével játszanak. A 
döntő vasárnap 18 órakor kez-
dődik a moszkvai Luzsnyiki sta-
dionban.

Labdarúgó-világbajnokság, 
elődöntő, Szentpétervár: Fran-
ciaország–Belgium 1–0 (0–
0), gólszerző Umtiti (51.). Vezette: 
Cunha (uruguayi).

Franciaország az első döntősMol Vidi: döntetlen Luxemburgban

A magyar bajnok Mol Vidi FC 1–1-es döntetlent játszott a luxem-
burgi Dudelange otthonában kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája 
első selejtezőkörének első mérkőzésén. A nemrég „névkeresztelőn” 
átesett magyar együttes szünet előtt megszerezte a vezetést a ko-
rábbi válogatott, Huszti Szabolcs góljával, azonban a meglepetésre 
többet kezdeményező hazaiaknak negyedórával a vége előtt sikerült 
egyenlíteniük. A Mol Vidi egyáltalán nem nyújtott meggyőző teljesít-
ményt Luxemburgban, de az 1–1-es idegenbeli eredmény után illene 
továbbjutnia a jövő héten kedden Felcsúton rendezendő visszavágón.  
Az ugyancsak kedden lejátszott Drita–Malmö párharc első, koszovói 
összecsapása a vendégek 3–0-s győzelmével ért véget, így a román 
bajnok Kolozsvári CFR-re minden bizonnyal svédországi kiszállás vár 
majd a második selejtezőkörben.

Ronaldo a Juventusnál

A Real Madrid futballklub hivatalos oldalán jelentette be, hogy 
Cristiano Ronaldo a Juventusnál folytatja pályafutását. A torinói klub 
egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az ötszörös aranylabdás 
labdarúgó szerződtetéséről, de sajtóértesülések szerint 100 és 120 
millió euró közötti lehet a vételár.

Gaviria újabb szakaszt nyert meg

A kolumbiai Fernando Gaviria nyerte meg a Tour de France országúti 
kerékpáros-körverseny negyedik szakaszát kedden, míg a belga Greg 
Van Avermaet megőrizte első helyét az összetettben.

Első ligás labdarúgó-mérkő-
zéseket rendeznek a következő 
hétvégétől kezdődően a maros-
vásárhelyi Trans Sil stadion-
ban. A román 1. Ligába feljutott 
Hermannstadt FC stadionja fel-
újítás alatt áll, egy ideig még 
nem rendezheti hazai mérkőzé-

seit Nagyszebenben. A klub ve-
zetősége új helyszínt keresett, 
és miután elutasító választ kap-
tak a szomszédos, szintén élvo-
nalbeli Medgyesi Gaz Metantól, 
a gyulafehérvári és a brassói sta-
dionok pedig nem alkalmasak 
1. ligás meccsek lebonyolításá-

ra, a választás Marosvásárhely-
re esett. A tervek szerint négy-öt 
mérkőzést játszik majd a Sziget 
utcában a Hermannstadt, a nyitó-
fordulóban, július 21-én 18 órától 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
látogat a szebeniek vásárhelyi 
otthonába.

Élvonalbeli futballmeccsek Marosvásárhelyen

A tippverseny támogatói:




