8

SPORT

#felkészülés #díjazás

2018. DECEMBER 19., SZERDA

Felépüléséért küzd Gyenes
A motoros Dakar-rajtja Peruban dől el

• Elutazik Peruba Gyenes Emánuel, de a pár hete balesetet szenvedett

szatmárnémeti motoros csak a helyszínen dönti el, hogy januárban
elrajtol-e a Dakar Ralin. Még bizakodó, elmondása szerint felépülése jól
halad és nagy örömet jelentene számára, ha jövőre is teljesíteni tudná a
világ legnehezebb terepraliját.
VÁSÁRHELYI-NYEMECRÉKA

viszont egyből a Dakar volt. Az első az, hogy hányadika van, és már
kezdtem matekozni, hogy mennyi

időm van a Dakarig” – emlékezett
vissza. Hét hete történt a balesete,
most pedig már csak három hét áll

rendelkezésére a rajtig. Ez szűkös
idő, hiszen a felépüléshez több mint
két hónapra, ideális esetben akár
három hónapra is szüksége volna,
de elmondása szerint előrelépést tapasztalt a Kolozsváron végzett terápia által. Most arra törekszik, hogy
a műtét helyét ne erőltesse, ugyanakkor izomzatát mégis kondícióban
tartsa. December végén ismét megröntgenezik, akkor kiderül, menynyire forrt össze a csont. A Dakar-in-

„Lassan haladok, de van fejlődés”
– nyilatkozta Gyenes Emánuel, amikor egészségi állapotáról kérdeztük.
A szatmárnémeti motorosnak pár
hete egy baleset következtében eltört a jobb karja, meg kellett műteni,
Dakar Rali-szereplése pedig kérdésessé vált. A Mani becenéven ismert
sportoló már akkor azt üzente, mindent elkövet annak érdekében, hogy
ismét elrajtoljon a Peruban január
6-án kezdődő sivatagi viadalon, az
idő viszont ellene dolgozik.
Már balesetekor is ez járt a fejében, amint az esés után pár másodperccel tudatosult benne, hogy
eltörött a karja, azonnal elkezdte
számolgatni, hány hete maradt a
felépülésre a világ legnehezebb ralijának rajtjáig. „Először nem éreztem semmit. Felültem, és le akartam
venni a szemüveget a bukósisakról.
Akkor éreztem, hogy a kezem nem
csinálja azt, amit én akarok. Pár másodperc múlva vettem észre, hogy el
van törve. A következő gondolatom

• RÖVIDEN
Ilyés és Sipos is készül a kézivébére
Csoknyai István és Vladan Matic szövetségi kapitányok kihirdették a
magyar férfi válogatott huszonegy fős keretét az együttes december
27-én Budaörsön kezdődő világbajnoki felkészülési időszakára. A
torna előtt a magyar csapat január 3-án és 6-án Dániában lép pályára
felkészülési mérkőzésen a házigazdák ellen. Nagy László önálló
felkészülés után a dán–német rendezésű világbajnokság rajtjára
csatlakozhat a csapathoz. A keretnek a székelyudvarhelyi Ilyés Ferenc
és a székelykeresztúri Sipos Adrián is tagja. A január 10-én kezdődő
világbajnokság rajtjára tizenhat fős keret nevezhető.
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Bartucz László, Székely Márton (Grundfos Tatabánya),
Mikler Roland (Telekom Veszprém). Jobbszélsők: Hornyák Péter,
Máthé Dominik (Balatonfüredi KSE). Jobbátlövők: Ancsin Gábor
(Ferencváros), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged). Irányítók: Császár
Gábor (Kadetten Schaffhausen), Faluvégi Rudolf (HBC Nantes), Lékai
Máté (Veszprém). Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Schuch Timuzsin
(Ferencváros), Sipos Adrián (Tatabánya), Vilovski Uros (B.Braun Gyöngyös). Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ilyés Ferenc (Tatabánya),
Jamali Iman (Veszprém), Ligetvári Patrik (Ademar León), Szita Zoltán
(Balatonfüred). Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Juhász
Ádám (Tatabánya). Szövetségi kapitány: Csoknyai István és Vladan
Matic.
A német–dán rendezésű vébén Magyarország a D csoportban (Koppenhága) szerepel, ellenfelei Argentína (január 11., 19 óra), Angola
(január 13., 19 óra), Katar (január 14., 15.30), Egyiptom (január 16.,
19 óra) és Svédország (január 17., 20.30) lesznek. A csoportok első
három-három helyezettje jut a középdöntőbe. A világbajnokság
győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2–7. helyezettek részt
vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.

dulásról majd csak a helyszínen fog
dönteni.
Január 2-án utazik el Dél-Amerikába, ahol másnap a kikötőből átveszi
korábban elküldött KTM-jét. Balesete
után akkor fog először motorra ülni.
„Meglátom, hogyan érzem magam.
Ha úgy érzem, menni fog és végig tudom csinálni a versenyt, akkor elrajtolok. De ha nagyon nagy fájdalmaim
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 be tudnám fejezni a versenyt”
– mondta Gyenes, Románia legeredményesebb dakarosa.
A szatmárnémeti terepmotorosnak a 2019-es verseny lehet pályafutása kilencedik Dakarja, amelynek
egy új fejlesztésű, 450-es KTM-mel
szeretne nekivágni. A verseny január 6-án Limából rajtol el, a mezőny
mintegy ötezer kilométer megtétele
után január 17-én ugyanoda tér viszsza. Ezúttal kizárólag Peruban versenyeznek, az útvonal hetven százaléka pedig homokdűnék között lesz.

Versenyfutás az idővel. Gyenes
Maninak három hete maradt
a felépülésre
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Mitri, Vlădulescu és Boroș a legjobbak között

A

kolozsvári Horia Demian Sportcsarnokban rendezték meg
hétfőn a női labdarúgás gáláját. A
rangos eseményen a klubvezetők,
edzők és a román válogatottak szakmai stábjának szavazatai alapján
díjazták a legjobbakat. Az év játékosa a Kolozsvári Olimpia hátvédje,
Teodora Meluță lett. A 2. Liga 1-es
szériájában legjobb játékosnak a Székelyudvarhelyi Vasas Femina fiatal

tehetségét, Mitri Ritát választották
meg, míg a 2-es szériában Georgiana
Tudort (Luceafărul Filiași). A harmadosztályban Iulia Obreja (1-es széria,
Bukaresti Carmen), Ioana Grigoraș
(2-es széria, CSM Pașcani) és Mădălina Boroș (3-as széria, Marosvásárhelyi VSK) bizonyult a legjobbnak. Az
Olimpia középpályása, Ioana Bortan
pedig életműdíjat kapott. A sportgálán korosztályonként is díjazták

a legjobbakat, a 2001-es születésűek között a Vasas Femina játékosa,
Anamaria Vlădulescu kapta az elismerést. A díjazottak: Nagy Melinda
(2000, Kolozsvári Olimpia), Anamaria Vlădulescu (2001, Vasas Femina),
Claudia Pană (2002, Alexandriai
Universitatea), Roxana Mirea (2003,
Kolozsvári Olimpia), Adina Borodi
(2004, Kolozsvári Olimpia), Anda Jivan (2005, Temesvári CFR).

Megtartotta hárompontos előnyét a CFR

E

gy gól elegendőnek bizonyult az
éllovas Kolozsvári CFR-nek, hogy
megnyerje az FC Viitorul elleni kiszállását. A labdarúgó 1. Liga 20. fordulójának hétfő esti mérkőzésén George
Țucudean találata döntött. Nagyon
fontos győzelmet szerzett a kolozsvári
együttes, és megtartotta hárompontos előnyét az élen a Bukaresti FCSB
előtt. A bajnokság megnyerésére pályázó két gárda az idei utolsó fordulóban mérkőzik meg egymással, szombaton 20 órakor a Nemzeti Arénában
az FCSB a CFR-t fogadja. Labdarúgó 1.
Liga, alapszakasz, 20. forduló: FC Viitorul–Kolozsvári CFR 0–1 (0–1).

• A B AJNO KS ÁG ÁLLÁS A

1. Kolozsvári CFR 20 12 7 1 33–12 43
2. FCSB 20 12 4 4 40–22 40
3. Universitatea Craiova 20 10 5 5 35–19 35
4. FC Viitorul 20 10 3 7 25–22 33
5. Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 20 8 6 6 26–19 30
6. Astra Giurgiu 20 7 7 6 24–19 28
7. Medgyesi Gaz Metan 20 7 7 6 23–26 28
8. Jászvásári Poli CSM 20 8 3 9 24–30 27
9. Nagyszebeni Hermannstadt 20 7 4 9 21–22 25
10. FC Botoșani 20 5 8 7 25–30 23
11. Bukaresti Dinamo 20 5 7 8 21–30 22
12. Dunărea Călărași 20 3 8 9 13–22 17
13. Concordia Chiajna 20 4 5 11 16–34 17
14. FC Voluntari 20 2 6 12 19–38 12

