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Budapestről indul jövőre
a Giro d’Italia
Budapestről rajtol jövőre a Giro 
d’Italia olasz országúti kerékpáros 
körverseny. Az esemény tegnapi 
sajtótájékoztatóján bejelentették: a 
jövő májusi viadal első három sza-
kaszát rendezik Magyarországon, 
majd Olaszországban folytatja útját 
a 103. Giro mezőnye. A második és 
harmadik szakasz rajtját és útvo-
nalát később jelölik ki. Magyaror-
szágot korábban még egyik nagy 
háromhetes verseny sem érintette. 
A Giro 1909 óta íródó történeté-
ben eddig 13 alkalommal rajtolt 
a viadal Olaszországon kívül, 
legutóbb tavaly, amikor Izraelben 
volt a Grande Partenza. Korábban 
Jeruzsálemben, Amszterdamban és 
Belfastban is volt rajt. Az idei ver-
seny Bolognából, a 2021-es pedig 
Szicíliából indul. A jövő évi Giro 
d’Italia rajtját Marseille is szívesen 
megrendezte volna, de a szervezők 
végül Budapest mellett döntöttek.
 
Költözik a Dakar Rali
A Közel-Keletre költözik a Dakar 
Rali, miután a világ leghíresebb és 
egyik legnehezebb tereprali-viada-
lának 2009 és 2019 között Dél-Ame-
rika adott otthont – jelentették 
be tegnap a szervezők. „Harminc 
év afrikai és tíz év dél-amerikai 
versenyzés után új fejezet kez-
dődik a titokzatos szaúd-arábiai 
sivatagban” – idézte az MTI a 
hivatalos közleményt. „Országunk 
rendkívül elhivatott a sport iránt, 
így izgatottan közölhetem, hogy ez 
a nagyszerű, egész világot elvará-
zsoló esemény a szaúdi királyságba 
érkezik jövőre” – fogalmazott a 
verseny honlapján Abdulaziz bin 
Türki al-Szaud herceg, az ország 
sportminisztere, aki szerint a 
verseny minden résztvevő számára 
felejthetetlen élmény lesz, melynek 
során felfedezhetik Szaúd-Arábia 
természeti szépségeit is. Az első Da-
kar Ralit 1979-ben tartották, majd 
miután a mauritániai terrorveszély 
miatt a 2008-as viadal elmaradt, 
Dél-Amerikába költözött a mezőny. 
A jövő januári verseny pontos út-
vonalát később hozzák nyilvános-
ságra. Románia legeredményesebb 
dakarosa, Gyenes Emánuel, mint 
ismeretes, versenyzett az afrikai 
kontinensen és a dél-amerikai 
helyszíneken is. A szatmárnémeti 
motoros korábban közölte, hogy jö-
vőre is indulni szeretne a viadalon.
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S imona Halep jelentheti a döntő 
tényezőt hétvégén, amikor Romá-

nia női teniszválogatottja összecsap 
Franciaország csapatával a Fed-kupa 
elődöntőjében. Ezt Florin Segărceanu, 
a piros-sárga-kékek szövetségi kapitá-
nya nyilatkozta a tegnapi indulás előtt, 
hangsúlyozva, hogy elszántságuk 
sikerre vezethet a Rouen-ben rende-
zendő mérkőzésekkor. „Van egy szen-
zációs játékosunk Halep személyében. 
A világranglista második helyén áll, és 
rengeteg tapasztalata van. Megköny-
nyíti az életed, amikor van egy olyan 
játékosod, akire számíthatsz, és akiről 
tudod, hogy kilencven százalék esély-
lyel megnyer neked két meccset. De 
szükségünk van egy harmadik pontra 
is. A mi erősségünk Simona Halep, és 
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Jelentősen csökkentek Románia férfi  
kézilabda-válogatottjának kvalifi -

kációs esélyei a 2020-as Európa-baj-
nokságra, miután vasárnap 24-23-ra 
kikapott idegenben Litvániától. A 
hazai összecsapást ugyan pár napja 
28-23-ra megnyerte, és emiatt selej-
tezőcsoportjában a harmadik helyen 
maradt, de a jövő évi seregszemlére 
már csak akkor juthat ki, ha a hátra-
lévő két összecsapás során pontot, il-
letve pontokat szerez a 6. kvartettben 
előtte álló Franciaországgal és Portu-
gáliával szemben. Manuel Montoya 
szövetségi kapitány piros-sárga-kék 
keretéből már múlt héten többen hiá-

valószínűleg a vágyunk, hogy történe-
tet írjuk a döntőbe jutással” – fogalma-
zott a szakvezető. Szerinte egy fi atal, 
felkészült, sikeréhes csapattal vágnak 
neki a kihívásnak.

Románia együttesét, mint ismere-
tes, Simona Halep, Mihaela Buzărnes-
cu, Irina Begu, Monica Niculescu és 
Raluca Olaru alkotják az elődöntőben. 
Sérültek nincsenek, és az is biztos, 
hogy a korábbi világelső, a salakpá-
lyán igen erős Halep lesz az egyikük, 
aki az egyéni csatákat megvívja. A má-
sik egyéniben teniszező sportoló kiléte 
még nem dőlt el, de mivel legutóbb – a 
címvédő csehek ellen 3-2-re megnyert 
negyeddöntőben – Buzărnescu nem 
járt sikerrel, várhatóan Begut választja 
majd a kapitány. Begu – aki Nicules-
cuval párban is hatékony – amúgy a 
hazai pálya miatt az ellenfelet tartja 

esélyesebbnek, bízik ugyanakkor a 
csapategységükben, és számít a szur-
kolók támogatására is. Segărceanu 
úgy tudja, hogy „vezérszurkolójuk”, 
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere ez-
úttal is jelen lesz az összecsapásaikon, 
de több belépőjegyet is értékesítettek 
a Franciaországban élő romániaiak 
körében. Halep rámutatott, hogy bár 
Roland Garros-győztesként salakpá-
lyán főesélyesnek számít a meccsein, 
ez még nem jelent garanciát a siker-
re. „Nincs két egyforma találkozó, és 
mindegyik nehéz” – fi gyelmeztetett.

Franciaország, mint ismeretes, a 
negyedöntőben a belgákat múlta felül 
3-1-re. A románok elleni találkozók-
ra összehívott keretben Alize Cornet, 
Caroline Garcia, Pauline Parmentier, 
Kristina Mladenovic és Fiona Ferro ka-
pott helyet.

nyoztak, a sérültek száma pedig csak 
tovább nőtt hétvégére. Nicușor Neg-
rut ugyan hatékonyan pótolta Csog 
Vencel, Alexandru Șimicu hiányát, 
viszont megérezte a csapat, amely az 
első félidő kiegyensúlyozott játékát 
követően a szünet után sokat hibázva 
került hátrányba. Balti házigazdáik a 
hajrára négy góllal is vezettek, így bár 
a végére sikerült ismét szorossá ten-
ni az állást, a pontokat nem tudták 
begyűjteni. Mivel a játéknap másik 
meccsén Franciaország visszavágott 
Portugáliának 33-24 arányú győze-
lemmel, a csoportban mindketten 
hat-hat ponttal állnak az élen. Romá-
nia és Litvánia 2-2 pontnál tart. A jú-
niusi utolsó két fordulóban Románia 

előbb a portugálokat fogadja, majd a 
gallok vendége lesz.

Magyarország legjobbjai ezalatt 
időn túli hétméteresnek köszönhető-
en, 23-23 arányú döntetlennel men-
tettek vasárnap pontot az oroszok 
ellen, és mivel csütörtökön 25-19-re 
legyőzték őket idegenben, most 7 
ponttal csoportelsők a 7. kvartett-
ben. Az oroszok 5, az olaszok 4, a 
szlovákok pedig 0 pontnál tartanak. 
Utóbbiak vendége lesz először júni-
usban a piros-fehér-zöld együttes, 
hogy utána hazai környezetben, az 
olaszok ellen zárják a selejtezőket. 
Csoknyai István szövetségi kapitány 
a lefújás után elmondta, számítot-
tak rá, hogy sokkal nehezebb dolguk 

lesz, mert kétszer tették meg a Ma-
gyarország és Asztrahán közötti utat 
a héten, illetve azt is sejteni lehetett, 
hogy az oroszok önmagukhoz képest 
jobbat nyújtanak csütörtöki teljesít-
ményüknél. „Sajnos kilúgozódtak a 
játékosaink, viszont óriási dicséret 
illeti őket, a küzdeni tudásuk pél-
damutató volt, és nagy hajrával, az 
utolsó percekben, nagyot küzdve 
mentettek pontot, amivel nagyot lép-
tünk a kvalifi káció felé” – idézte a 
szakembert az M4 Sport.

A norvég, osztrák, svéd közös ren-
dezésű kontinensviadalra a nyolc 
selejtezőcsoport első két helyezettje, 
valamint a négy legjobb csoporthar-
madik kvalifi kál.

Halepre alapoz Románia Fed-kupa-csapata

Magyar pontmentés, román kudarc a férfi  kézi-Eb-selejtezőben

 »  „A mi 
erősségünk 
Simona Halep, 
és valószínűleg 
a vágyunk, hogy 
történetet írjuk a 
döntőbe jutás-
sal” – fogalma-
zott Florin Segăr-
ceanu, Románia 
Fed-kupa-csapa-
tának szövetségi 
kapitánya.

 » Magyaror-
szág legjobbjai 
ezalatt időn túli 
hétméteresnek 
köszönhetően, 
23-23 arányú 
döntetlennel 
mentettek 
vasárnap pon-
tot az oroszok 
ellen, és mivel 
csütörtökön 25-
19-re legyőzték 
őket idegenben, 
most 7 ponttal 
csoportelsők a 7. 
kvartettben. 

Helyzetszegény rangadót 
játszott egymással a Kolozsvári 
CFR és az FCSB a Liga 1-ben. 
A gól nélküli döntetlen miatt 
nem változott kettejük között a 
különbség az összetettben.

 » KRÓNIKA

F élidejéhez érkezett a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszása, a vasár-

nap esti Kolozsvári CFR–FCSB rang-
adót követően pedig változatlanul 
a fellegváriak vezetnek az össze-
tettben. A derbi ugyanis gól nélküli 
döntetlennel zárult, ezért a címvédő 
vasutasak 38 ponttal állnak az élen, 
a bukaresti rivális pedig 35 ponttal 
a második.

Az összecsapás különben ese-
ménytelenre sikeredett, a felek 
helyzetszegény játékát pedig töb-
ben is bírálták a lefújást követően. 
A CFR-t edző Dan Petrescu ugyan-
akkor jól ismert a szilárd védeke-
zőtaktikájáról, ezért nem meglepő, 
hogy gólvágója, Țucudean hiányá-
ban ezúttal sem kockáztatott sokat.

A kolozsváriak legközelebb ah-
hoz a Sepsi OSK-hoz utaznak, ame-

A KOLOZSVÁRI CFR LABDARÚGÓCSAPATA MEGŐRIZTE ELŐNYÉT AZ FCSB-VEL SZEMBEN

Unalomba fulladt a bajnoki rangadó

Patthelyzet. Nem tudták megkerülni egymás védelmét a Liga 1 rangadóján

 » A felek 
helyzetszegény 
játékát többen is 
bírálták a lefú-
jást követően.

lyik lapzártánk után a Giurgiui Astrá-
val játszotta le hazai pályán az ötödik 
forduló zárómeccsét. Az FCSB a Vii-
torul ellen folytatja, míg a jelenleg 
30 ponttal harmadik helyen tanyázó 
Craiovára az Astra vár. Az oltyánok 
viszont akkor már új vezetőedző irá-
nyítása mellett lépnek pályára, mert 
tegnap menesztették Devis Mangiát, 

és Corneliu Papurát nevezték ki a 
helyére. A távozó olasz szakember 
2017 májusa óta edzette a Craiovát, 
amellyel a 2017–2018-as szezonban 
megnyerte a Román Kupát.

A Liga 1 alsóházában a Medgyes 
2-1-re nyert a Voluntari otthonában, 
ezért öt forduló után 31 ponttal áll az 
összetett élén.
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