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Babos és Begu is búcsúzott 
Melbourne-ben
Babos Tímea és Irina Begu számára 
is a második kör jelentette a végál-
lomást Melbourne-ben, az auszt-
ráliai nyílt teniszbajnokság egyéni 
versenyében. A magyarországi 
sportolót az ötödik helyen kiemelt, 
amerikai Sloane Stephens győzte 
le 6:3, 6:1-re, míg Begu a nyolcadik 
helyen kiemelt Petra Kvitovával 
szemben hajtott fejet 6:1, 6:3 arány-
ban. A női mezőnyben négy ki-
emelt esett ki tegnap: Kiki Bertens, 
Lesia Tsurenko, Anett Kontaveit és 
Donna Vekic szenvedett vereséget. 
Továbbjutott ugyanakkor a német 
Angelique Kerber, és Carolie Wozi-
acki is adogat még az év idei első 
Grand Slam-tornáján.
 
Kisvárdára igazolt
Gheorghe Grozav
A magyar élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban, a Kisvárda 
színeiben folytatja pályafutását a 
Dinamótól távozó, román váloga-
tott középpályás, Gheorghe Grozav. 
A 28 éves, gyulafehérvári futbal-
lista tegnap írt alá egy másfél évre 
vonatkozó szerződést az NB1-es 
csapattal, amelynek keretében 
hétfőn kezdi meg a munkát. 
Grozav szülővárosa csapatából a 
belga Standard Liége gárdájába 
került Bölöni László edzősége 
idején, majd ismét a hazai pont-
vadászatban játszott a Kolozsvári 
Universitatea és a Ploiești-i Petrolul 
színeiben. A leghosszabb időt az 
orosz bajnokságban töltötte, a 
Terek Grozny csapatában, de török 
pontvadászatban is gyűjtött tapasz-
talatot, mielőtt tavaly októberben 
aláírt a Dinamóval.
 
Shane Tusup sportágat vált
Az olimpiai bajnok magyarországi 
úszóklasszis, Hosszú Katinka volt 
edzője és férje, az amerikai Shane 
Tusup közösségi oldalán jelentette 
be, hogy elhagyja az úszóközeget, 
mert úgy érzi, az úszás már nem 
nyújt neki fejlődési lehetőséget. 
Az MTI emlékeztetett rá, hogy a 
30 éves Tusup úszóként kezdte 
pályafutását, de miután Hosszúval 
megismerkedett, és az edzője lett, 
felhagyott aktív pályafutásával. Út-
jaik tavaly váltak külön, azóta Tu-
sup visszaköltözött az Egyesült Ál-
lamokba. Tegnapi közleményében 
leszögezte: bár úgy gondolja, hogy 
óriási sikereket ért el edzőként az 
úszásban, többre vágyik. Elárulta, 
a 2018 nemcsak profi  karrierjében, 
hanem a magánéletben is életének 
legnehezebb éve volt, rájött arra, 
hogy sok mindent tisztáznia kell 
magában. „Úgy döntöttem, hogy 
egy őrült, szinte lehetetlen célt 
vállaltam azzal, hogy profi  golfozó-
ként világbajnoki címet nyerjek” – 
fogalmazott Tusup. Hozzátette azt 
is, hogy életében először augusz-
tusban golfozott, azonban az első 
alkalom annyira magával ragadta, 
mint annak idején az úszás. Az 
év utolsó heteiben döntötte el, 
változtatni fog karrierjében, és az 
úszás során szerzett tapasztalatait 
felhasználva szeretne a golf egyik 
legjobbjai közé kerülni. „Nem 
tudom garantálni, hogy én leszek 
a legjobb, de azt garantálhatom, 
hogy én leszek az, aki a legkemé-
nyebben dolgozik” – üzente.

A SZATMÁRNÉMETI MOTOROS KÉNYTELEN VOLT FELADNI A DAKAR RALIT A NYOLCADIK SZAKASZON

Nem teljesült Gyenes Mani vágya

 » „Megpróbál-
tam továbbmen-
ni, de tíz kilo-
méter után meg 
kellett állnom, 
mert nem bírtam 
tovább tartani 
a kormányt” – 
mondta Gyenes 
Emánuel, miután 
kénytelen volt 
feladnia az idei 
Dakar Ralit.

motorosa. Bejegyzésében megkö-
szönte a támogatást, és ígérte: jövőre 
ismét visszatér a Dakarra sokkal erő-
sebben és még elszántabban.

Gyenes korábban csak 2009-ben 
volt kénytelen idő előtt feladni a 
Dakar Ralit, miközben 2007-ben a 
46., 2011-ben a maraton kategóri-
át megnyerve a 17., 2012-ben a 39., 
2015-ben újfent maratonit nyerve a 
21., 2016-ban a 14., 2017-be a 17., ta-
valy pedig a 23. helyen végzett az 
összetettben. Az idei seregszemlére 
rendkívül optimistán készült, hiszen 
új konstrukciójú KTM motorjától jó 
időket remélt az Atacama-sivatag ho-
mokdűnéi között. Balszerencséjére 
viszont november végén egy fotózás 
alkalmával elbukott, és eltörte a jobb 
karját. Műteni kellett, de bár a felépü-
lése ideális esetben sokkal hosszabb 
időt igényelt volna, mégis elutazott 

Dél-Amerikába. A helyszínen dön-
tötte el, hogy nekivág a világ egyik 
legnehezebb terepralijának, amelyet 
a szervizcsapat nélküliek kategóriá-
jában, az úgynevezett Motul osztály-
ban szeretett volna teljesíteni. Ehhez 
valóban közel állt, hiszen az idei 
Dakar Rali a mai tizedik szakasszal 
befejeződik Limában. Mani a nyolca-
dik szakaszig a legjobb ötven között 
motorozott, kategóriájában pedig 
dobogós helyhez közelített. A lapzár-
tánk után befejeződött, kilencedik 
etap előtt a motorosok között a KTM 
gyári csapatának ausztrál versenyző-
je, Toby Price állt az összetett élén. Az 
autósmezőnyben Nasszer al-Attyah 
(Toyota) vezetett, és itt még a ma-
gyarországi Opel Dakar Team egysé-
ge, a Szalay Balázs, Bunkóczi László 
kettős is versenyben volt az összetett 
21. helyén.

Lehetetlen küldetés. A megoperált karját ért ütés térdre kényszerítette Gyenes Manit
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A nyolcadik szakasz jelentette 
a végállomást Gyenes Emánuel 
számára az idei Dakar Ralin. A 
szatmárnémeti motoros meg-
ütötte a nemrég műtött karját, 
amikor a KTM-jével bukott, 
ezért kénytelen volt feladni a 
dél-amerikai versenyt.

 »  V. NY. R.

„M egpróbáltam a lehe-
tetlent, és már na-
gyon közel jártam 

ahhoz, hogy megvalósítsam a ter-
veimet” – üzente Gyenes Emánuel 
romániai idő szerint tegnap kora 
reggel a Facebook-oldalán, miután 
két nappal a cél előtt a végállomást 
jelentette számára a nyolcadik sza-
kasz az idei Dakar Ralin. A dél-ame-
rikai Peruban zajló sivatagi terep-
viadalon a szatmárnémeti motoros 
bukott a KTM-jével az első irányjel-
zőpont (waypoint) után, és balsze-
rencséjére épp a frissen műtött kar-
ját ütötte meg. A Mani becenéven 
ismert, rutinos Dakar-versenyző 
ugyan megpróbált továbbhaladni, 
de a nagy fájdalom miatt kénytelen 
volt feladnia. „A nyolcadik szakasz 
nem úgy alakult, ahogyan szeret-
tem volna. A mostani rajtkor a mo-
torosok nyolcvan százaléka tíz autó 
és öt kamion mögül indult, és rend-
kívül nehéz volt a keréknyomok-
ban és a porban. Az első wp után 
elestem, megsérült a navigációs 
rendszer, és nagyon kemény volt az 
ütés a megoperált jobb karomnak. 
Megpróbáltam továbbmenni, de tíz 
kilométer után meg kellett állnom, 
mert nem bírtam tovább tartani a 
kormányt. Több tíz percet vártam, 
hogy lássam, tudom-e folytatni, de 
végül kénytelen voltam helikoptert 
hívni” – részletezte a történteket az 
Autonet Motocycle Team 34 éves 

Az Imperial Wettel sorsolták össze az Informaticát
 » JÓZSA CSONGOR

T íz élvonalbeli gárda, valamint hat 
másodosztályos csapat volt érde-

kelt a teremlabdarúgó-Román Kupa 
nyolcaddöntőjének és negyeddöntő-
jének a tegnapi sorsolásakor. A tavalyi 
pontvadászat első négy helyezettje, a 
Temesvári Informatica, a Galaci Uni-
ted, a Dévai Autobergamo és a Szé-
kelyudvarhelyi FK kiemeltként várt 
ellenfélre, de amíg utóbbi hárommal 
kegyes volt Fortuna istennő, addig a 
címvédő Béga-partiak kemény csatá-
ra számíthatnak majd a Csíkszeredai 
Imperial Wet ellen.

A hargitaiak különben a napokban 
épp egy, az Informaticától érkező já-
tékossal erősítettek, de a pénzügyi 
problémákkal bajlódó temesváriaktól 
Csíkszeredába igazolt portugál Andre 
Deco mellett átszerződtették Sztefan 
Rakicsot is, továbbá a 27 éves – olasz 
útlevéllel is rendelkező – argentin 
Lucas Francini és a spanyol kapus, 
Victor Lopes Gonzales is a székely 

csapatban folytatja. A téli szünetben 
Roger Bermussel távozott csak a csí-
kiak légiósai közül, ő a spanyol élvo-
nalban fog szerepelni.

A temesváriaktól ezalatt nemcsak 
játékosok távoztak – Mimi Stoica pél-
dául Galacra igazolt –, hanem az edző 
is. A 36 éves Robert Lupu ugyanis úgy 
döntött, hogy a továbbiakban már 
csak Románia felnőttválogatottjának 
a szövetségi kapitányi tisztségére 
akar összpontosítani, ezért lemondott 
a klubedzői tevékenységéről. Január 
21-én, a bajnokságban is rendeztek 
volna Csíkszereda–Temesvár csatát, 
de előbbi játék nélkül, a zöldasztalnál 
gyűjti be a győzelemért járó pontokat, 
mivel a vendégek a héten értesítették 
a szövetséget arról, hogy nem fognak 
elutazni a találkozóra. Sokáig az is 
kérdéses volt, hogy a bajnokcsapat 
végigjátssza-e a teljes szezont, de az 
illetékesek cáfolták az együttes meg-
szűnéséről szóló híreket.

Az Informatica–Imperial Wet ága 
a Román Kupa folytatására nézve 

is rendkívül nehéznek ígérkezik, a 
győztes ugyanis minden bizonnyal 
azzal a Dévával találkozik, amelyik a 
nyolcaddöntőben továbbjutásra esé-
lyesként utazik majd az élvonalban 
sereghajtó Kolozsvári Clujeanához. 
A tizenhat között lesz még Bukovina–
Székelyudvarhely, Marosvásárhelyi 
VSK–Iași, Buzău–Călărași-i Dună-
rea, Kézdivásárhely–Galaci United, 
Gyergyóremetei Kereszthegy–Ceah-
lăul Piatra Neamț és Gyergyószent-
miklósi Inter Gyergyó–Gloria Buzău 
összecsapás is. A meccseket február 
9–10-én rendezik.

Az élvonalbeli bajnokság alapsza-
kasza a téli szünet után most hét-
végén, a 13. fordulóval folytatódik, 
amikor is az Udvarhelyiek a Dévá-
val játszanak vasánap hazai pályán 
rangadót. Utóbbi csapat jelenleg 29 
ponttal vezeti az összetettet a Galac 
(28 pont), az Imperial Wet (25) és az 
Informatica (24) előtt. Az udvarhe-
lyiek 20 ponttal a tabella hatodik he-
lyén teleltek.

 » Az Informa-
tica–Imperial 
Wet ága a Román 
Kupa folytatására 
nézve is rendkívül 
nehéznek ígér-
kezik, a győztes 
ugyanis minden 
bizonnyal azzal 
a Dévával talál-
kozik, amelyik a 
nyolcaddöntőben 
továbbjutásra 
esélyesként 
utazik majd az 
élvonalban sereg-
hajtó Kolozsvári 
Clujeanához.




