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A NEMRÉG KARTÖRÉST SZENVEDŐ SZATMÁRNÉMETI MOTOROS RAJTHOZ ÁLL PERUBAN

Romániai csapatokkal tesztel
a Fradi labdarúgócsapata
A Ferencváros labdarúgócsapata
a tervek szerint három romániai
klubbal is megmérkőzik a téli
felkészülés során. A zöld-fehérek
január 11-től 26-ig edzőtáboroznak
a törökországi Belekben, és ez idő
alatt összesen hat felkészülési mérkőzést játszanak. Négyet romániai
együttesekkel: 14-én a Viitorullal,
15-én a Medgyesi Gaz Metannal,
majd 25-én először a Craiovai U
második számú csapatával, utána
pedig az első számú együttessel
mérkőznek meg, ha minden az
eredeti tervek szerint alakul.

Gyenes Emánuel nekivág a Dakarnak
Nem hiába utazott el Peruba
a nemrég kartörést szenvedő
Gyenes Emánuel: a hétvégén
eldőlt, hogy a szatmárnémeti
motoros rajthoz áll a Dakar
Rali mai első gyorsasági
szakaszán.
» PÁVA ADORJÁN
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yenes Emánuel rajthoz áll
a tegnapi rajtceremónia
után ma kezdődő Dakar
Ralin. A szatmárnémeti motorversenyző számára már ez is egyfajta
győzelem, hiszen – amint arról beszámoltunk – az utolsó pillanatig
kérdéses volt Mani indulása: csak
a hétvégén Limában dőlt el, hogy
a sérüléséből lábadozó versenyző
kilencedszer is nekivághat-e a világ
egyik legnehezebb és leghosszabb,
nagy hagyományokra visszatekintő
tereprali-viadalának. „Rajthoz állok
a Dakar 2019-en, a Malle Motor és a
maraton kategóriában versenyzek.
Mindenkinek köszönöm a bátorító
üzeneteket!” – írta szombat éjjel Facebook-oldalán Gyenes Emánuel.
Mint ismeretes, a szatmári motoros néhány héttel a Dakar rajtja
előtt egy fotózás közben eltörte a
jobb karját. Bár a felépülés ideális
körülmények között több hónapot
vett volna igénybe, Mani jelezte: mindent megtesz, hogy ismét
rajthoz állhasson, és szerdán el is
utazott Peru fővárosába. Akkor úgy
fogalmazott, csak hétvégén dől el,
hogy elindulhat-e új fejlesztésű,
450-es KTM-jével, és végül – szurkolói és saját örömére egyaránt – a
válasz pozitív lett. A tavalyi Dakar
összetettjében a 23. helyen végző
Gyenes szombati bejelentése szerint a Malle Motor kategóriában is
versenyez, amely a szerviz nélküli motorosok számára kiírt külön
megmérettetés, illetve eredményei
ismét beleszámítanak a maraton kategóriába (amelyet korábban kétszer is megnyert) – itt az a
megkötés, hogy a rali során tilos a
motorbicikli egyes, előre meghatározott alkatrészeit cserélni, meghi-

Jó kilátások. Gyenes Mani már kipróbálta Peruban új KTM-jét
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„Rajthoz
állok a Dakar
2019-en, a Malle
Motor és a maraton kategóriában
versenyzek. Mindenkinek köszönöm a bátorító
üzeneteket!” –
írta szombat éjjel
Facebook-oldalán
Gyenes Emánuel.

básodás esetén csak javítani lehet a
motorblokkot is.
A Dakar Rali ezúttal 11 napig tart,
a cél január 17-én ugyanúgy Limában lesz, mint a start, mivel az egész
versenyt Peruban rendezik. A bolíviai és a chilei szervezők is jelezték
ugyanis, hogy anyagi megfontolásból nem kívánnak szakaszt rendezni. A résztvevőknek 5000 kilométert
kell megtenniük a perui homokdűnék között, a mezőnyt 126 autós
páros, 167 motoros és quados pilóta,
valamint 41 kamionos egység alkotja. Az indulók 61 országot képviselnek, a legtöbben Franciaországból,
Spanyolországból és Hollandiából
utaztak Peruba. Az autós versenyzők között ott lesz a magyar színeket
képviselő Szalay Balázs, Bunkoczi
László páros, a kamionosok mezőnyében Darázsi Zsolt pilótaként áll
rajthoz, háromfős csapatát francia
navigátor és szerelő teszi teljessé.
Szalay Balázs az MTI szerint egy
Opel Grandlanddel indul el pályafutása 14. Dakar Raliján, és bevallása
szerint siker lenne, ha a 10–20. hely
között fejeznék be a versenyt. „A top
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tízbe teljesen biztosan csak gyári versenyzők tudják beverekedni magukat, de a húszba manapság is bekerül
két-három amatőr” – idézte az Opel
Dakar Team közleménye Szalayt,
aki hozzátette, ehhez minimum 40,
hozzájuk hasonló technikai háttérrel
rendelkező ellenfelüket kellene megelőzniük, így ezt is tűzték ki célnak a
verseny előtt.
Az autósok között gyári támogatással igazi nagyágyúk vágnak neki
a perui viadalnak, többek között a
címvédő és harmadik Dakar-győzelmére készülő spanyol Carlos Sainz,
a kétszeres bajnok katari Nasszer
al-Attijah, a kilencszeres ralivilágbajnok francia Sebastien Loeb, vagy
a motorkerékpárral hatszor autóval
pedig hét alkalommal első francia
Stéphane Peterhansel. A 11 nap alatt
10 gyorsasági szakaszt rendeznek,
az egyetlen pihenőnap január 12-én
lesz Arequipában. A leghosszabb
gyorsasági szakasz 450 kilométer, a
legrövidebb pedig a mai nyitónapon
sorra kerülő 84 kilométeres verseny.
Az 1979-ben indult Dakar Ralit 2009
óta tartják Dél-Amerikában.

FIFA-tag maradt
két erdélyi magyar bíró
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közzétette a 2019-es év
játékvezetőinek névsorát. A szervezet elfogadta a Román Játékvezetői
Testület (CCA) által beküldött
listát, amelyről nem hiányzik
Kovács István nagykárolyi sípmester, aki már a Bajnokok Ligája
idei szezonjában is ténykedett.
A másik magyar bíró Bálint Attila,
aki a strandfociszakágban folytatja
pályafutását. A székelyudvarhelyi
sípmester tavaly a klubcsapatoknak kiírt Bajnokok Ligájában
működött közre, rendre meghívást
kap az európai tornákra is.
Hopman Kupa: Federerék
megvédték címüket
A Roger Federer és Belinda Bencic
alkotta svájci csapat megvédte címét a Hopman Kupán, a teniszezők
Perthben rendezett nem hivatalos
vegyescsapat-világbajnokságán.
A szombati döntőben Federerék
– akárcsak tavaly – 2:1-re legyőzték a német Alexander Zverevet
és Angelique Kerbert, akiknek
meccs labdájuk volt a harmadik
szett rövidítésében. A 37 esztendős
Federer harmadszor nyerte el a
Hopman Kupát; először 18 évvel
ezelőtt, 2001-ben ünnepelhetett,
Martina Hingis oldalán.

KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson.
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Erősít játékoskeretén a Törökországba készülő Sepsi OSK
» SÁNTA IMRE
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övid szünet után elkezdte felkészülését a tavaszi idényre a
labdarúgó-Liga 1-ben érdekelt Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Eugen Neagoe vezetőedző tegnapra fújt gyülekezőt, a törökországi edzőtáborba
vonuló keretből azonban néhányan
hiányozni fognak, helyettük új érkezőkre lehet számítani.
A februárban folytatódó pontvadászat küzdelmeiben már biztosan nem
vesz részt Prosser Dániel, aki a nyáron érkezett kölcsönszerződéssel a
Puskás Akadémiától, de a román élvonalban kevés játéklehetőséget kapott: csak két mérkőzésen léphetett
pályára, így nevelő egyesülete úgy

» Főleg a csapat

gerincét szeretnék
megerősíteni, ami
azt jelenti, hogy
egy-egy belső
védő, irányító
középpályás,
valamint csatár
leigazolása élvez
elsőbbséget.

döntött, visszahívja Felcsútra. Bokor
János sportigazgató megkeresésünkre arról is tájékoztatott, hogy hasonló okból szeretne távozni Gabriel
Dodoi, aki a Kolozsvári CFR játékosa, és szintén kölcsönben szerepelt
a piros-fehéreknél, azonban bajnoki
meccsen csupán 18 percet kapott a
bizonyításra. Némileg más a helyzet
Veress Zombor esetében, hiszen az
OSK saját nevelésű, 19 éves csatára
valószínűleg továbbra is a csapattal
fog edzeni, azonban a harmadosztályos Kézdivásárhelyi SE színeiben
szerezhet majd több tapasztalatot.
Az OSK sportigazgatója azt is elmondta, hogy a Liga 1-es álmokat
szövögető Kolozsvári U szeretné
megszerezni Ionuț Ursu játékjogát,

és fennáll a lehetősége, hogy a szezon végéig kölcsönadják az egyetemi
csapatnak, végleges átigazolásáról
azonban csak ezután tárgyalnának.
Bokor János arról is beszámolt, hogy
még a „Tandia-sztori” sem zárult le:
a francia–mali légiós iránt az FCSB
mellett törökországi és azerbajdzsáni klubok részéről is mutatkozott
érdeklődés, de egyelőre hivatalos
ajánlattal nem keresték meg az OSK
vezetőségét.
A távozó labdarúgók helye azonban nem marad betöltetlenül:
lesznek újonnan érkezők, akiket a
sportigazgató még nem nevesített –
egyelőre csak annyit árult el, hogy
a téli átigazolási időszakban mindenképpen bővítik a játékoskeretet.

Főleg a csapat gerincét szeretnék
megerősíteni, ami azt jelenti, hogy
egy-egy belső védő, irányító középpályás, valamint csatár leigazolása
élvez elsőbbséget.
A Sepsi OSK játékosai jól megérdemelt pihenőjük után tegnap kezdték el
a felkészülést, majd január 10–25. között Törökországban edzőtáboroznak,
ahol több edzőmérkőzést is játszanak.
Az Eugen Neagoe által irányított piros-fehérek felkészülési meccseinek
programja a következőképpen alakul:
január 13-án a török Sivasspor, január
16-án a kazah FK Aktobe, január 20-án
az ukrán FK Mariupol, január 22-én a
Szombathelyi Haladás, majd január
24-én a bolgár Dunav Ruse ellen lépnek pályára.

