
Sport 2019. január 9.
szerda 11

 » RÖVIDEN

Nehéz győzelemmel kezdett
Fucsovics Sydney-ben
Fucsovics Márton 3:6, 6:3, 6:4-re 
nyert a világranglista 238. helyén 
álló ausztrál James Duckworth 
ellen a Sydney-ben zajló, 590 ezer 
dollár összdíjazású kemény pá-
lyás férfi tenisztorna első forduló-
jában. „Szetthátrányból fordítani 
mindig értékes – értékelt Face-
book-oldalán a tornán hetedik-
ként kiemelt Fucsovics Márton. 
– Küzdöttem foggal-körömmel. 
Mentálisan erős voltam végig, de 
testileg magam alatt voltam, a 
lábam nem mozgott úgy, ahogyan 
kellett volna, sok a nyolc óra 
időeltolódás. Remélem, napról 
napra jobb lesz.” A legjobb 16 
között Fucsovics az ausztrál John 
Millmannel csaphat össze, aki a 
38. a világranglistán.
 
Az Európa-bajnok Pepe
visszatér a Portóhoz
A portugál élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban szereplő Porto 
a hivatalos honlapján jelentette 
be Pepe szerződtetését. A 35 éves 
Európa-bajnok játékos szabadon 
igazolható volt, miután a Besik-
tassal néhány hete szerződést 
bontott. Pepe 2017 nyarán került 
a török együtteshez, előtte tíz 
éven át a Real Madridot erősí-
tette. A Nemzetisport.hu emlé-
keztet: a védő számára nem lesz 
ismeretlen a Porto, 2004 és 2007 
júliusa között ugyanis a portugál 
klub játékosa volt, onnan igazolt 
át a királyi gárdához. Mint az a 
„sárkányok” hivatalos honlapján 
olvasható, Pepe 2021 nyaráig 
kötelezte el magát régi-új csapa-
tához.
 
Forma–1: új csapatvezetőt
neveztek ki a Ferrarinál
A Ferrari bejelentette, hogy meg-
válik Maurizio Arrivabenétől, aki 
helyett mostantól Mattia Binotto 
lesz a Forma–1-es istálló csapat-
főnöke. „A vállalat vezetősége 
hosszú egyeztetést tartott arról, 
mi Maurizio hosszú távú érdeke, 
illetve mi a csapat célja, és erre 
a döntésre jutott. Minden jót 
kívánunk Mauriziónak, aki négy 
éven át fáradhatatlanul dolgozott 
a Ferrari sikereiért” – áll a Ferrari 
közleményében. Az istállónál 
eddig technikai igazgatóként 
dolgozó Binotto azonnali hatály-
lyal megkapta a csapatvezetői 
posztot. A szakember 1969 
novemberében született a svájci 
Lausanne-ban. 1995-ben a Ferrari 
tesztcsapatához csatlakozott, 
1997-től 2003-ig a motorrészleg 
tesztelésével dolgozott. 2004-
ben versenymérnök, 2007-ben 
főmérnök lett, 2009-től a motor 
és a KERS fejlesztésének vezetője 
volt. 2016 júliusában lett a csapat 
technikai igazgatója. A Ferrari 
2019-ben Sebastian Vettel és 
Charles Leclerc párosával indul 
az F1-es világbajnokságon.

KÉSZÜL A FOLYTATÁSRA A LIGA 1 MEZŐNYE – FIATAL KAPUST IGAZOLT A KOLOZSVÁRI CFR

Az alapemberek megtartása a tét

 » Az Anto-
nio Conceicao 
vezetőedző által 
irányított CFR 
január 12–26. 
között a törökor-
szági Antalyában 
edzőtáborozik, 
ahol a tervek 
szerint négy 
felkészülési mér-
kőzést játszik.

colae Carnat, aki a Dunărea Călărași 
együttesétől érkezett, és hároméves 
megállapodást kötött a sepsiszent-
györgyiekkel. A gyulafehérvári szü-
letésű, húszéves csatár a Gheorghe 
Hagi-akadémián nevelkedett, majd 
az angol Wolverhampton Wanderers 
utánpótláscsapataiban folytatta pá-
lyafutását. A nyáron hazatérve az 
újonc Duna-partiakhoz szegődött, 
ahol öt mérkőzésen lépett pályára. 
Bokor János, az OSK sportigazgató-
ja korábban arról számolt be, hogy 
hamarosan újabb igazolásokra is 
lehet számítani, de csak olyan játé-
kosokkal állapodnak meg, akik va-
lóban erősítést jelentenek. Közölte, 
hogy továbbra is nagy az érdeklő-
dés Ibrahima Tandia iránt, akinek 
az idény végéig tart a szerződése, 
de a háromszéki klub vezetősége 
szeretne újabb megállapodást kötni 
a francia–mali légióssal. Mellette 
Rus Adriánnak és Florin Ștefannak 
is akadna kérője, de Bokor János 
sport igazgató szerint a téli szünet-
ben biztosan nem hagyják el a csa-
patot. A piros-fehérek csütörtökön 
utaznak a törökországi Belekbe, 
ahol január 10–25. között a tervek 
szerint öt edzőmérkőzést játszanak: 

január 13-án a török Sivasspor, 16-án 
a kazah FK Aktobe, 20-án az ukrán 
FK Mariupol, 22-én a Szombathelyi 
Haladás, majd 24-én a bolgár Dunav 
Ruse ellen lépnek pályára.

Edzőváltások a riválisoknál
A „hagyományoknak” megfelelő-
en nem telhet el edzőváltás nélkül 
a téli szünet a Liga 1-ben: biztossá 
vált, hogy a bajnoki címre törekvő 
FCSB-nél kinevezett – a korábban 
menesztett Nicolae Dicát váltó – Mi-
hai Teját Edward Iordănescu követi 
a Medgyesi Gaz Metan kispadján. 
A szezont még a bajnok Kolozsvári 
CFR-nél kezdő trénernek nehéz fel-
adata lesz, hiszen célja bejuttatni 
az erdélyi csapatot a felsőházi ráját-
szásba. Eközben az alsóházban is 
vannak váltások: az utolsó helyezett 
Condordia Chiajna kirúgta Dorinel 
Munteanut, helyére egyelőre még 
nem találtak új edzőt. A felsőházról 
továbbra is álmodozó Dinamónál 
folytatódik a „téli nagytakarítás”: 
újabb játékosok vannak távozóban, 
a Botoșani pedig egy osztrák, koráb-
ban a Bayern Münchennél is megfor-
dult védőt igazolt Marcel Holzmann 
személyében.
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Véget ért a rövid téli szünet, 
lassan valamennyi hazai élvo-
nalbeli labdarúgóklub meg-
kezdi a felkészülést a bajnok-
ság február eleji folytatására. 
A csapatok nagy többsége 
Törökországban edzőtábo-
rozik, köztük a listavezető 
Kolozsvári CFR is.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A hét elején elkezdődött az 
alapozás a bajnoki címvé-
dő Kolozsvári CFR labdarú-

gócsapatánál, amelynek játékos-
keretében egyelőre kevés változás 
történt. Mindössze a fi atal, 18 éves 
kapus, Ionuț Rus érkezését jelentet-
ték be, aki az előző években az olasz 
Lazio ifj úsági csapatánál játszott. 
A távozók terén viszont több újdon-
ságot is fel lehet fedezni. Az ősszel 
kevés lehetőséget kapó Sebastian 
Mailat a Medgyesi Gaz Metanhoz 
került kölcsönbe, további két játé-
kos, Urko Vera és Giuseppe De Luca 
pedig vélhetően szintén elhagyja a 
kolozsváriakat a téli szünetben.

A CFR vezetősége jelenleg azzal 
van elfoglalva, hogy meghosszab-
bítsa több alapjátékos szerződését 
– számolt be a GSP internetes sport-
oldal. A korábban már több külföl-
di ajánlatot kapó csapatkapitány, 
Mario Camora, továbbá Juan Culio, 
Paulo Vinicius, Thierry Moutinho 
és Ovidiu Hoban CFR-es szerződése 
a nyáron lejár. Ezen felül a fellegvá-
riaknak nehéz lesz megtartaniuk a 
gólerős George Țucudeant, aki iránt 
szintén érdeklődnek.

Az Antonio Conceicao vezető-
edző által irányított együttes január 
12–26. között a törökországi Anta-
lyában edzőtáborozik, ahol a tervek 
szerint négy felkészülési mérkő-
zést játszik: január 16-án az ukrán 
Vorszkla, 18-án a svájci Zü rich, 22-
én a bolgár Ludogorec, 25-én pedig 
a szlovákiai Trencsén lesz a CFR 
ellenfele.

Fiatal játékos a Sepsi OSK-nál
Zajlik a felkészülés a Sepsi OSK-
nál is, amelynek első edzésén 
részt vett egy új labdarúgó is: Ni-

Mennek vagy maradnak? Több meghatározó CFR-játékosnak hamarosan lejár a szerződése

 » KRÓNIKA

Gyenes Emánuel szatmárnéme-
ti motorversenyző a 68. helyen 

zárta a Peruban zajló Dakar Rali első 
szakaszát. A novemberben kartörést 
szenvedő, ám KTM-jével így is rajthoz 
álló motoros 25 perc és 5 másodperces 
hátránnyal ért célba a győztes spa-
nyol Joan Barreda (Honda) mögött a 
Lima és Pisco közötti 414 kilométeres 
távon, amelyből 84 kilométer volt a 
gyorsasági szakasz. Gyenes Mani a hi-
vatalos Facebook-oldalán tegnap dél-
ben közölt magyar nyelvű videóban 
– amelyet nem sokkal közlése után 
eltávolítottak a bejegyzések közül, 

majd később visszakerült az oldalra, 
amelyen a román nyelvű elemzés is 
megjelent – úgy értékelte a bemutat-
kozást, hogy „bemelegítésnek pont 
elég volt”.

Az autósoknál a kétszeres bajnok 
katari Nasszer al-Attijah (Toyota) 
nyert, a Szalay Balázs, Bunkoczi 
László páros (Opel) a 42. helyen zárt. 
Szalayék – csapatuk tájékoztatása 
szerint – kiváló szakaszt produkáltak, 
83.-ként rajtoltak, és a 84 kilométer 
során több tucat vetélytársukat előz-
ték meg. „Minden versenyző szereti 
az ilyen ritmusos szakaszokat, mint 
amilyen a mai volt, de persze ahhoz, 
hogy ennyit előzzünk, kellett az is, 

hogy a Grandland X tökéletesen ve-
gye a dűnéket – dicsérte autóját az 
MTI szerint a 14. Dakarján szereplő 
magyar pilóta. – Ma kaptunk egy kis 
ízelítőt abból, hogy mi vár ránk az 
elkövetkező tíz napban, hiszen ezt a 
pályát csak bemelegítésnek szánták a 
rendezők, és már ez sem volt könnyű. 
A közepén volt egy folyómeder, ott 
lehetett volna gyorsan menni, de ad-
digra már annyi vetélytársunkat utol-
értük, hogy iszonyú nagy volt a por, 
szinte nullára le kellett lassítanunk. 
Ennek dacára nagyon élveztük a na-
pot, és várjuk a folytatást.” Kedden a 
Pisco és San Juan de Marcona közötti 
342 kilométer várt a mezőnyre.

Gyenes Emánuel „bemelegített” a Dakar Ralin

 » A 68. helyen 
záró Gyenes Mani 
úgy értékelte a 
bemutatkozást, 
hogy „bemelegí-
tésnek pont elég 
volt”.  

KÜLÖNFÉLE

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




