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Két csoportra oszlik
az Erste Liga
Egy héttel az alapszakasz befe-
jezése előtt eldőlt a középsza-
kaszos csoportok összetétele a 
jégkorong-Erste Ligában, ahol az 
utolsó mérkőzések eredménye-
itől függetlenül a Csíkszeredai 
Sportklub és a Brassói Corona 
már biztosan a felsőházban, a 
Gyergyói HK pedig az alsóházban 
folytatja. A Sportklub és a Corona 
mellett még az összetettben élen 
álló Ferencváros, valamint a 
Debrecen és az Újpest küzd majd 
az élmezőnyben, míg a gyergyói 
újonc a Székesfehérvári Titánok, 
a Dunaújvárosi Acélbikák, a Vi-
enna Capitals II, a Schiller-Vasas 
és a Budapesti Hokiklub együtte-
seivel játszik további meccseket 
a rájátszásért. Ma különben 
Brassó–Gyergyói HK találkozó is 
lesz, a Sportklub pedig Bécsben 
lép majd pályára, ám a hátralévő 
meccsek eredményei viszont már 
csak az alapszakasz végső sor-
rendjéről hivatottak dönteni.
 
Meglepetések a férfi 
kézilabda-világbajnokságon
Nagyszerű rajt, mélyzuhanás, 
egy pont – így lehetne röviden 
összefoglalni Magyarország 
férfi  kézilabda-válogatottjának 
pénteki teljesítményét Argentína 
ellen a dán–német rendezésű 
világbajnokság első fordulójában. 
A D csoport első fordulójában 
25-25-ös döntetlenre végződött ez 
a találkozó, de a bombameglepe-
tést Angola szolgáltatta, amikor 
24-23-ra legyőzte Katart. Lapzár-
tánk után épp Angolával találkoz-
tak a magyarok, ma pedig 16.30 
órakor Katar lesz az ellenfelük a 
Svédországgal és Egyiptommal 
teljes hatosban. A vébé különben 
meglepetéssel szolgált a C cso-
portban is, ahol a Székelyudvar-
helyi KC-nál is megfordult Erwin 
Feuchtmann vezette Chile nyolc 
góllal, 39-16-ra verte a sokkal 
jobbnak tartott Ausztriát.
 
Elégedett bemutatkozás
A sílövők németországi Oberhof-
ban rendezett viadala jelentette 
Márton Enikő számára az első 
világkupafutamot, ahol bár a 
csíkszeredai sportoló utolsó he-
lyen zárta a sprintversenyt, mégis 
elégedett a bemutatkozásával. 
Márton Szilárd, a 19 éves biatlo-
nos edzője lapcsaládunknak el-
mondta: a verseny nagyon jó volt, 
számukra pedig „óriási” élményt 
jelentett a részvétel. „Sajnos 
utolsó lett, de nem is vártunk el 
tőle semmi extrát, csak azt hogy 
hozza az ő szintjét, azon a szinten 
teljesítsen, amire képes. Elég jól 
lőtt, tízből nyolcat. A sílécek le-
hettek volna jobbak, nem sikerült 
jól waxolnunk. Én meg vagyok 
elégedve Enikő teljesítményével. 
A futáson kell és lehet javítani. Ez 
az év a tapasztalatszerzésről fog 
szólni” – értékelt az edző –, aki 
amúgy csak névrokona Márton 
Enikőnek. A futamot különben 
az olasz Lisa Vittozzi nyerte meg 
hibátlan lövészettel, a hét és fél 
kilométeres távon 5.3 másodperc-
cel előzte meg a francia Anais 
Chevaliert. Vitozzinak ez lett 
pályafutása első vk-győzelme.

A SZATMÁRNÉMETI MOTOROS A MÁSODIK HELYEN ÁLLT A SZERVIZ NÉLKÜLI VERSENYZŐK KÖZÖTT

Előretört Gyenes Emánuel a Dakaron

 » „Két mara-
toni nap volt, de 
nem volt problé-
mám, minden jól 
alakult” – üzente 
a dél-amerikai 
Peruban zajló 
Dakar Ralin ver-
senyző Gyenes 
Emánuel.

kilométerén is voltak olyan dűnék, 
amelyeken nagyon nehéz volt átjut-
ni. Olyan emelkedők, amelyeknek 
négyszer is neki kellett futnom. 
Két maratoni nap volt, de nem volt 
problémám, minden jól alakult, 
most pedig pihenhetek egy kicsit” 
– értékelt az Autonet Motorcycle 
Team rutinos versenyzője. Gyenes-
nek a hétvégén még a motorját is fel 
kellett készítenie a verseny második 
felére, hogy a hátralévő szakaszok 
során szerencsésen visszatérhessen 
Limába, ahol csütörtökön haladhat 
át a célvonalon.

A verseny második felét tegnap a 
motoros mezőny összetettjének élén 
az amerikai Ricky Brabec (Honda) 
kezdhette meg a brit Sam Sunderland 
(KTM) és a chilei Pablo Quintanilla 

(Husqvarna) előtt. Az autósok között 
a katari Nasser al-Attiyah (Toyota) 
vezetett a francia Stephane Peterhan-
sel (Mini) és a spanyol Nani Roma 
(Mini) előtt. Ebben a kategóriában 
a magyarországi Opel Dakar Team 
kettőse, Szalay Balázs és Bunkóczi 
László a 27. helyen állt. A quadosok-
nál az argentin Nicolas Cavigliasso 
(Yamaha) volt az első a „félidőben”, 
míg a teherautók mezőnyét az orosz 
Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev és 
Vladimir Rybakov egység vezette egy 
Kamaz kormánya mögül.

Tegnap volt az idei Dakar leghosz-
szabb, 838 km-es szakasza, ame-
lyen lapzártánk után várták a ver-
senyzőket San Juan de Marconába, 
ahol ma 323 km mért szakaszt kell 
teljesíteniük.

Előzött. Gyenes Mani (előtérben) jól haladt az Atacama-sivatagban
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„Félidejéhez” érkezett az idei 
Dakar Rali a dél-amerikai 
Peruban: Gyenes Emánuel, a 
Romániát képviselő szatmár-
németi motoros az összetett 43. 
helyén pihenhetett szombaton. 
A pár hete még felkartöréssel 
műtött sportoló a szervizcsa-
pat nélkül versenyzők kate-
góriájában öt szakasz után a 
második volt, és bízik benne, 
hogy szerencsésen áthalad 
majd csütörtökön a limai 
célvonalon.

 » V. NY. R.

„I smét Arequipában vagyok, 
ami azt jelenti, hogy az 
első hét véget ért” – üzente 

közösségi oldalán Gyenes Emánu-
el az idei Dakar Rali „félidejéhez” 
érkezvén. A szatmárnémeti moto-
rost, mint ismeretes, pár hete még 
felkartöréssel műtöttek, és bár ide-
ális esetben sokkal hosszabb időt 
kellett volna a felépülésre szán-
nia, a dél-amerikai Peruban zajló 
viadal első öt szakasza után így 
is az előkelő 43. helyen jegyezték 
az összetettben. Új konstrukciójú 
KTM-jével Mani a maraton kategó-
riában a 28. helyre kapaszkodott 
fel, míg a szervizcsapat nélküliek 
csoportjában, az úgynevezett Mal-
le Motor kategóriában a második 
pozícióban tanyázva pihenhetett 
szombaton.

Videóüzenete alapján már na-
gyon várta ezt a szünnapot, mivel 
megterhelő volt a verseny első 
fele. „Rengeteg volt a homok. 
A pénteki szakasz utolsó 30–40 

Teher nélkül kezd Simona Halep Melbourne-ben
 » KRÓNIKA

Az első helyen kiemeltként lép 
pályára Simona Halep a 2019-es 

esztendő első Grand Slam-tornáján, 
a ma kezdődő ausztrál nyílt teniszbaj-
nokságon. A melbourne-i seregszem-
lén a női világranglistát vezető román 
klasszis az ellen az észt Kaia Kanepi 
ellen kezd – kedden délelőtt 10 órakor 
–, aki a tavalyi US Openen nagy meg-
lepetésre kevesebb, mint egy óra alatt 
legyőzte őt 6:2, 6:4-re. Mindketten 
egészségügyi problémákkal zárták a 
tavalyi évet, Halep ráadásul tovább-
ra is edző nélkül készül, mióta útjai 
különváltak Darren Cahillel. A tréner 
viszont épp tegnap sietett a „segítsé-
gére”, amikor is a hivatalos edzésén 
meglátogatta őt a torna helyszínén. A 
szakemberek ugyanakkor nem jósol-
nak most túl sok sikert a konstancai 
teniszezőnek, aki jómaga is elismerte, 
hogy hátsérülései miatt nem lehetnek 
nagy elvárásai magával szebben. A 
Melbourne-ben tavaly döntős Halep 
szerint idén már nincs rajta nyomás – 
még akkor sem, ha korai búcsú esetén 
elveszítheti világelsőségét –, mivel fő 

célkitűzését már elérte. „Már nyertem 
Grand Slam-tornát és így jogos világ-
elsőnek érezhetem magam. Korábban 
is mondtam, hogy nem érzem magam 
teljesen kényelmesen az első helyen, 
mert nem nyertem Grand Slam-et. Ez 
azóta sikerült, én pedig most boldog 
és nyugodt vagyok, minden az terve-
im szerint alakult. Most arra törek-
szem, hogy javuljon a játékom, hogy 
a jövőben még magasabb színvona-
lon tudjak teniszezni” – fogalmazott 
ausztráliai sajtótájékoztatóján.

Halep tavaly a döntőben Caroline 
Wozniackitól kapott ki az Australian 
Openen, de utóbbi mellett további 
négy korábbi győztes, Serena Willi-
ams, Marija Sarapova, Victoria Aza-
renka és Angelique Kerber is pályára 
lépnek az idei seregszemlén.

A nyitónapon különben a romániai 
sportolók közül Sorana Cârstea Re-
becca Peterson ellen adogat, Moni-
ca Niculescu Amanda Anisimovával 
találkozik, míg Irina Begu ellenfele 
Andrea Petkovici lesz. A legnehezebb 
feladata másnap minden bizonnyal 
Mihaela Buzărnescunak lesz, aki az 
amerikai Venus Williamsszel játszik 

az első körben. Kedden lép pályára 
Ana Bogdan is Iga Swiatek ellen, míg 
a magyarországi Babos Tímea a tuné-
ziai Ons Jabeur ellen adogat hétfőn.

A férfi  mezőnyben az első helyen 
kiemelt Novak Djokovic Halephez 
hasonlóan kedden kezd – Mitchell 
Kruegerrel találkozik –, de aznap 
kezd Marius Copil is Marcel Granol-
lers ellen, illetve Fucsovics Márton a 
spanyol Albert Ramos Vinolas ellen.

Ezen a seregszemlén még bizto-
san pályára lép a britek kétszeres 
olimpiai bajnok, háromszoros Grand 
Slam-győztes klasszisa, Andy Mur-
ray, ám a sportoló hétvégén már 
kilátásba helyezte visszavonulását. 
Ausztráliai sajtótájékoztatóján a 31 
éves skót teniszező könnyeivel küsz-
ködve ismerte el, hogy folyamatos 
fájdalmai vannak, ezért még nem 
tudja képes lesz-e a wimbledoni tor-
nát megvárnia a „búcsúzáshoz”. Az 
egy évvel ezelőtt csípőműtéten át-
esett versenyző az Australian Opent 
a 22. helyen kiemelt spanyol Roberto 
Bautista Agut ellen kezdi és elkép-
zelhető, hogy ez lesz az utolsó torna 
amelyen még pályára lép.

 » „Most arra 
törekszem, 
hogy javuljon 
a játékom, 
hogy a jövőben 
még magasabb 
színvonalon 
tudjak teniszez-
ni” – nyilatkozta 
ausztráliai saj-
tótájékoztatóján 
a női világelső 
Simona Halep.




