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Nyert az FCSB
Az FCSB 3-1-re megnyerte idegen-
beli mérkőzését a Botoșani ellen az 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
vasárnapi játéknapján, ezért húsz 
forduló után 40 ponttal áll az alap-
szakasz összetettjének második he-
lyén. A 2018-as naptári évben már 
csak egyetlen etapot rendeznek a 
Liga 1-ben, annak zárómérkőzésén 
viszont a bukaresti piros-kékek épp 
a címvédőt és a jelenleg listavezető 
Kolozsvári CFR-t fogadják.
 
Büntetős továbbjutás
Büntetőkkel jutott tovább a Temes-
vári Poli élvonalbeli férfi  kézilab-
dacsapata a Román Kupa negyed-
döntőjéből, miután a Nagybányai 
Minaur vendégeként a 24-24-re 
végződött rendes játékidőt követő-
en 28-26-ra nyert. Szétlövés döntött 
a Dinamo–Bukaresti CSM ranga-
dón is, amelyet a 22-22-es rendes 
játékidő után a házigazda román 
bajnok Dinamo nyert meg 25-24-re. 
A legjobb négy között folytathatja 
a Vaslui-t 31-28-as győzelemmel 
kiejtő Steaua, valamint a Craiova 
otthonában 34-23 arányú diadalt 
arató Focșani is. A torna négyes 
döntőjét március 9–10-én rendezik.
 
Franciaország lett
az Európa-bajnok
A regnáló világbajnok Franciaor-
szág női kézilabda-válogatottja 
megnyerte a hazai rendezésű Eu-
rópa-bajnokságot, miután a párizsi 
döntőben 24-21-re legyőzte az olim-
piai címvédő Oroszországot. A gal-
lok történetükben először nyertek 
kontinensviadalt, korábban három 
alkalommal bronzérmet szereztek. 
Mostani sikerükkel nem pusztán 
az Eb-aranyat nyerték meg, hanem 
a 2020-as tokiói olimpiára is jegyet 
váltottak. Oroszországnak ez a má-
sodik Eb-ezüstérme. A bronzérem, 
mint ismeretes, idén a hollandok-
hoz került, miközben Románia 
negyedik, Magyarország pedig a 
hetedik helyen végzett. Tegnap 
egyébként azt is bejelentették, hogy 
az elkövetkező három évben már 
nem a közszolgálati csatorna fogja 
sugározni Romániában a sportág 
női és férfi  Eb- és vb-mérkőzéseit, 
hanem a DigiSport és a Telekom-
Sport, akik közösen vásárolták meg 
a közvetítési jogokat.
 
Hosszú Katinka az év úszója
Hosszú Katinka lett az év leg-
jobb női úszója a vizes sportokat 
tömörítő nemzetköz szövetségnél 
(FINA), míg a férfi mezőnyből a 
dél-afrikai Chad Le Clos vehette 
át az elismerést. A háromszoros 
olimpiai bajnok magyarországi 
klasszis a negyedik alkalommal 
vehette át ezt a díjat, de ezúttal 
magánéleti válságtól terhes, 
edzőváltással járó, zaklatott 
időszak után köszönhette meg a 
trófeát. Saját Facebook-oldalán is 
úgy fogalmazott, hogy „álmában 
sem gondolta” volna, hogy ő lesz a 
2018-as esztendő úszója, ugyan-
akkor immár azt érzi, hogy kezd 
rendeződni az élete. „Jó emberek 
vannak körülöttem, és sínen van-
nak a dolgok” – mondta Hosszú, 
aki nyár óta Petrov Árpád edzővel 
dolgozik együtt. Előtte, mint isme-
retes, férje, Shane Tusup edzette.

Elutazik Peruba Gyenes Emá-
nuel, de a pár hete balesetet 
szenvedett szatmárnémeti mo-
toros csak a helyszínen dönti 
el, hogy elrajtol-e januárban a 
Dakar Ralin. Mani még bizako-
dó, elmondása szerint felépü-
lése jól halad, és nagy örömet 
jelentene számára ha jövőre is 
teljesíteni tudná a világ legne-
hezebb terepraliját.
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„L
assan haladok, de van 
fejlődés” – mondta teg-
nap lapunknak Gyenes 

Emánuel, amikor egészségi állapo-
táról kérdeztük. A szatmárnémeti 
motorosnak, mint ismeretes, pár 
hete egy baleset következtében el-
tört a jobb karja, ezért műteni kel-
lett, a Dakar Rali-szereplése pedig 
kérdésessé vált. A Mani becenéven 
ismert sportoló már akkor üzente, 
hogy mindent elkövet majd annak 
érdekében, hogy ismét elrajtoljon a 
dél-amerikai Peruban január hato-
dikán kezdődő sivatagi viadalon, az 
idő viszont ellene dolgozik.

Már a balesetekor is ez járt a fejé-
ben, hiszen mint mondta: amint az 
esés után pár másodperccel tuda-
tosult benne, hogy eltörött a karja, 
azonnal elkezdte számolgatni, hogy 
hány hét van még a világ legnehe-
zebbe ralijának rajtjáig a felépülé-
séhez. „Először nem éreztem sem-
mit. Felültem, és le akartam venni 
a szemüveget a bukósisakról. Akkor 
láttam, hogy a kezem nem csinálja 
azt, amit én akarok. Rá pár másod-
percre vettem észre, hogy el van tör-
ve. A következő gondolatom viszont 
egyből a Dakar volt. Az első az, 
hogy hányadika van, és már kezd-
tem matekozni, hogy mennyi időm 
van a Dakarig” – emlékezett vissza.

Összesen hét hete volt akkor, 
most pedig még három hét áll a 

A NEMRÉG BALESETET SZENVEDETT SZATMÁRNÉMETI MOTOROS DAKAR-RAJTJA PERUBAN DŐL EL

Felépüléséért küzd Gyenes Mani

Versenyfutás az idővel. Gyenes Maninak még három hete van a felépülésre

 » „Tisztában 
vagyok azzal, 
hogy nem fogom 
azt az időt 
motorozni, amit 
szeretnék, és 
amit terveztem, 
de nekem már az 
is nagy örömöt 
jelentene, ha 
végig tudnám 
csinálni a ver-
senyt” – mondta 
Gyenes Mani.

rendelkezésére a tengerentúli raj-
tig. Ez szűkös idő, hiszen több mint 
két hónapra, ideális esetben akár 
három hónapra is szüksége lenne a 
felépüléshez, de elmondása szerint 
előrelépést tapasztalt az amúgy Ko-
lozsváron végzett terápia által. Most 
arra törekszenek, hogy a műtét he-
lyét ne erőltessék, ugyanakkor az 
izomzatát mégis kondícióban tartsa 
– bár elmondása alapján arra nincs 
esélye, hogy teljesen regenerálód-
jon. December végén megröntgene-
zik ismét, hogy kiderüljön, mennyi-
re forrt össze a csont, de a 2019-es 
Dakar-indulásról majd csak a ver-
senyhelyszínen fog döntetni.

Jelezte: január másodikán utazik 
el Dél-Amerikába, ahol másnap a 
kikötőből átveszi a helyszínre ko-
rábban elküldött KTM-jét. Akkor fog 
először motorra ülni a balesete óta. 
„Meglátom, hogyan érzem magam. 
Ha úgy érzem, menni fog, és végig 
tudom csinálni a versenyt, akkor el-
rajtolok, de ha nagyon nagy fájdal-
maim lesznek, és úgy érzem, nem 
fogom bírni a tíz napot, akkor nem 
rajtolok el. Tisztában vagyok azzal, 

hogy nem fogom tudni azt az időt 
motorozni, amit szeretnék, és amit 
terveztem, de nekem már az is nagy 
örömöt jelentene, ha végig tud-
nám csinálni a versenyt” – mondta 
Gyenes Mani. Románia legeredmé-
nyesebb dakarosa pénteken még 
nagyon fáradtnak érezte a kezét a 
heti munka után, a vasárnapi pihe-
nés viszont jót tett az egészségének, 
mert bevallása szerint tegnap már 
jól érezte magát, és olyan mozdula-
tokat is el tudott végezni, amit ko-
rábban nem.

A szatmárnémeti terepmotoros 
számára a 2019-es verseny lehet pá-
lyafutása kilencedik Dakarja, amely-
re egy új fejlesztésű, 450-es KTM-mel 
szeretne nekivágni. Hogy sikerül-e 
ismét teljesítenie a megmérettetést, 
azt még nem tudni, azt viszont igen, 
hogy a verseny január hatodikán 
Limából rajtol el, hogy aztán janu-
ár tizenhetedikén, mintegy ötezer 
kilométer megtétele után ugyanoda 
térjen vissza a mezőny. Ezúttal ki-
zárólag Peruban versenyeznek, az 
útvonal hetven százaléka pedig ho-
mokdűnék között lesz.
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A tletico Madrid–Juventus és Man-
chester United–Paris Saint-Ger- 

main összecsapások lesznek a labda-
rúgó-Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
nek slágermeccsei. A kieséses szakasz 
tegnapi sorsolásának eredményeként 
a címvédő Real Madrid az Ajaxszal 
játszik majd, míg az elmúlt szezon 
másik döntőse, a Liverpool, a Bayern 
Münchennel néz farkasszemet. Érde-
kesség, hogy a spanyol királyi gárda az 
elmúlt hat alkalommal rendre győzte-
sen került ki az amszterdami együttes-
sel szemben, mint ahogyan az is, hogy 
a liverpooliakat edző Jürgen Klopp 
szakvezetőként épp a német bajnok 
ellen vezényelte legtöbbször pályára 
csapatát, a mérlege pedig 9 győzelem, 
4 döntetlen és 16 vereség. Liverpool–
Bayern derbi utoljára a 2001-es UEFA 
Szuperkupa-döntőben volt, amikor 

is az angol csapat 3-2-re nyert. A BL 
nyolcadöntőjében lesz még Schalke–
Manchester City, Tottenham–Borus-
sia Dortmund, Lyon–Barcelona és AS 
Roma–Porto párharc is. A februárban, 
illetve márciusban rendezendő nyol-
caddöntők alkalmával, mint ismere-
tes, már a videóbíró-rendszert (VAR) 
is használni fogják, azonos országbeli 
csapatok és az őszi csoportellenfelek 
pedig ebben a szakaszban még nem 
kerülhettek össze.

Tegnap sorsolták az Európa Liga 
tizenhatoddöntőjének a párosításait 
is, amelynek eredményeként egyebek 
mellett Lazio–Sevilla derbi lesz, de 
rendeznek Malmö–Chelsea, Bécsi Ra-
pid–Internazionale, Zürich–Nápoly, 
Fenerbahce–Zenit, Shaktar Donyeck–
Frankfurt, Celtic–Valencia, BATE Bo-
riszov–Arsenal, Galatasaray–Benfi ca 
csatákat is. A nyolcaddöntős szereplé-
sért még Plzen–Zágrábi Dinamo, Brug-

ge–Salzburg, Prágai Slavia–Genk, 
Kras nodar–Leverkusen, Rennes–Be-
tis, Olympiakosz–Kijevi Dinamo és 
Sporting–Villarreal párharcokat is ren-
deznek majd február derekán, hogy 
aztán február 22-én újból sorsoljanak 
a következő kieséses szakaszra.

A romániai csapatok, mint ismere-
tes, idén nem jutottak főtáblára a nem-
zetközi klubtornán, miközben a  ma-
gyar bajnok Mol Vidi FC a múlt héten 
a csoportkör utolsó fordulójának ered-
ményei folytán búcsúzott a nemzet-
közi idénytől. A székesfehérváriak 
viszont az országos élvonalbeli baj-
nokságban vasárnap este 2-1-re legyőz-
ték hazai pályán a Ferencvárost, ezért 
18 forduló után 34 ponttal telelnek az 
összetett második helyén. Az élen 39 
ponttal a budapesti zöld-fehérek ma-
radtak, miközben a tizenkét csapatos 
mezőny utolsó két helyén a Kisvárda 
és a Szombathely áll.

Jürgen Klopp ismét „kifogta” a Bayern Münchent

 » A februárban, 
illetve március-
ban rendezendő 
BL-nyolcaddön-
tők alkalmával 
már a videóbíró 
rendszert (VAR) 
is használni 
fogják.


