
Július közepén versenyautók lepik el 
Székelyudvarhely központját

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

2 0 1 9 .  J Ú N I U S  1 4 – 1 6 . ,  P É N T E K – V A S Á R N A P S P OR T 7#rali  #osztályozó

PÉNTEK

12.00 Vívás, Ázsia-bajnokság, Tokió (Eurosport 2)
12.00 Tenisz, WTA-torna, ’s-Hertogenbosch (Digi Sport 4)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham (Digi Sport 2)
16.00 Országúti kerékpár, Criterium du Dauphiné (Eurosport 1)
17.00 Országúti kerékpár, Tour de Hongrie (M4 Sport)

SZOMBAT

3.30 Labdarúgás, Copa America: Brazília–Bolívia (Eurosport 1)
12.00 Tenisz, WTA-torna, ’s-Hertogenbosch (Digi Sport 2)
12.30 Vívás, Ázsia-bajnokság, Tokió (Eurosport 2)
14.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham (Digi Sport 2)
14.00 Országúti kerékpár, Tour de Hongrie (M4 Sport)

16.30 Országúti kerékpár, Criterium du Dauphiné (Eurosport 2)
17.00 Autóversenyzés, Le Mans-i 24 órás verseny (Eurosport 1)
18.00 Tenisz, Sports Festival, Kolozsvár (Digi Sport 1)
19.00 Labdarúgás, U20-as vb, Lengyelország: 
          Ukrajna–Dél-Korea (TVR 1)
22.00 Labdarúgás, La Liga-osztályozó: Malaga–Deportivo 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1)
22.00 Labdarúgás, Copa America: Venezuela–Peru (Eurosport 1)

VASÁRNAP

1.00 Labdarúgás, Copa America: Argentína–Kolumbia (Eurosport 1)
8.00 Autóversenyzés, Le Mans-i 24 órás verseny (Eurosport 1)
13.00 Tenisz, WTA-torna, ’s-Hertogenbosch (Digi Sport 2)
13.00 Motorversenyzés, Motokrossz-vb, Lettország (Eurosport 2)

14.15 Motorversenyzés, Moto GP, Katalónia (Eurosport 1 Ro) 
14.30 Országúti kerékpár, Tour de Hongrie (M4 Sport, Eurosport 2)
17.00 Országúti kerékpár, Criterium du Dauphiné (Eurosport 1)
17.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham (Digi Sport 2)
19.00 Férfi kézilabda, Eb-selejtező: 
          Magyarország–Olaszország (M4 Sport)
19.00 Férfi kézilabda, Eb-selejtező: Franciaország–Románia (TVR 2)
19.30 Labdarúgás, U21-es Eb, Olaszország: 
          Lengyelország–Belgium (TVR 2)
21.00 Atlétika, Gyémánt-liga, Rabat, Marokkó (Eurosport 1)
22.00 Labdarúgás, U21-es Eb, Olaszország: 
           Olaszország–Spanyolország (TVR 1)
22.00 Labdarúgás, La Liga-osztályozó: Albacete–Mallorca 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1)
1.00 Labdarúgás, Copa America: Uruguay–Ecuador (Eurosport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Z Á T Y I  T I B O R

„Továbbra is gőzerővel dolgozunk, 
hogy minden kicsi elem a helyére 
kerüljön. A verseny konfi gurációja 
99 százalékban megegyezik a tava-
lyival, az egy százalék a shakedown 
irányvonalának megváltoztatása 
lesz, idén Farcádból jönnek Szé-
kelyudvarhelyre a ralisok” – nyilat-
kozta Ferencz Csaba. A főszervező 
elmondása szerint azért döntött így, 
mert az előző években, amikor a 
ralisok Farcád felé mentek, a város-
ban melegítették a kocsik gumijait, 
ez pedig nem volt szép látvány, és 
nagyon hangos is volt. „Hiába van 
megtiltva nekik, úgyis ezt csinálják. 
A fülüket pedig nem tudom meg-
húzni. A versenygumiknak, ahhoz, 
hogy tökéletesen működjenek, el 
kell érniük egy bizonyos hőmérsék-
letet, 80–90 Celsius-fokot, ezt pedig 
menet közben tudják legegyszerűb-
ben elérni. Ilyenkor hirtelen fel-

gyorsulnak, majd lefékeznek. Hogy 
kiküszöböljük azt a plusz feszült-
séget, ami ilyenkor keletkezik, más 
útvonalon fognak Farcádba menni” 
– fogalmazott.

A szervizpark továbbra is a II. 
Rákóczi Ferenc utca felső felében, 
illetve a Kossuth Lajos utcában lesz 
kialakítva, itt július 11., csütörtök 
reggel hat órától július 13., szombat 
este tíz óráig kell útlezárásra számí-
tani. „Ezúton is elnézést kérek az 
ott lakóktól, igyekszünk majd mi-
nél zökkenőmentesebben megolda-
ni” – tette hozzá. Idén a szervezők 
mobilvécéket helyeznek ki a szer-
vizparkban, továbbá a hulladékot 
szelektíven fogják gyűjteni, ezeket 
a zsákokat a szemétszállító vállalat 
esténként hordja majd el.

A program nem változik

Július 11-én, csütörtökön délben 
tartják a Hargita Gyöngye Rali hi-
vatalos sajtótájékoztatóját a Kükül-
lő szállodában, a megnyitó pedig 

aznap este nyolc órakor kezdődik a 
Márton Áron téren.  Pénteken reg-
gel nyolc órától déli egy óráig külön 
autókategóriánként zajlik majd a 
shakedown, a tényleges verseny pe-
dig délután fél háromkor kezdődik, 
akkor indul el az első autó a szer-
vizparkból az első gyorsasági sza-
kaszhoz, a 29 km hosszú Bucsinra. 
Ezután következik a 12 km-es libáni 
szakasz, majd a versenyzők visz-
szatérnek Székelyudvarhelyre. Este 
7 órakor kezdődik a városi gyors. 
A Dietrich Árpád-szuperspeciális 
nyomvonala sem változott: a ralisok 
a szálloda, a Barátok temploma és a 
Művelődési Ház között fogják elva-
rázsolni a szurkolókat.

„Tavaly óriási siker volt, nagy 
megelégedésemre és meglepetésemre 
a hozzáértő közönség az utolsó autó-
ig ott volt a pálya szélén. Ez a román 
bajnokságban nagyon ritka jelenség, 
például legutóbb az Arad Rali városi 
szakasza annyira elhúzódott, hogy 
az utolsó autókra csak két-három 
néző volt kíváncsi. Ez a versenyzők-

kel szemben sem fair” – folytatta 
Ferencz. Szombaton három alkalom-
mal teljesíti a mezőny a patakfalvi, a 
szentpáli és a lövétei gyorsokat, este 9 
óra után pedig kezdődik a díjkiosztó.

További terveikről a főszervező 
elmondta, hogy a szuperspeciális 
mellett, ha megfelelő a térerő, sze-
retnék a szentpáli szakaszt is élőben 
közvetíteni az interneten. „Folytat-
juk környezetbarát terveinket, idén 
már nem használt gumikat teszünk 
a kanyarívekre, hogy ne hordják ki 
az útpadkát a versenyzők, hanem 
szalmabálákat. A versenyzők a pá-
lyabejárás során találkoznak majd 
ezekkel, így tudni fogják, hogy a 
kanyarokban 3–400 kilós bálák 
várják őket, így kétszer is meggon-
dolják majd, hogy miként vágják 
le a kanyarokat. Egyik partnerünk 
pedig abban segít, hogy egy sepre-
getőgéppel megtisztítja az utakat 
a törmeléktől. Azt nem ígérhetem, 
hogy elektromos autók fognak ver-
senyezni, de pár éven belül akár az 
is előfordulhat, hiszen a nemzetközi 
szövetség be akarja vezetni a hibrid-
autókat” – folytatta Ferencz Csaba.

A főszervező a tavalyi mezőny-
höz hasonló nagyságrendűre számít 
idén is, a tényleges szám a beneve-
zés lejárta, azaz július 5-én este 8 
óra után derül ki.

Környezetbarát  ralira készülnek
A Hargita Gyöngye Ralit július 12–13-án rendezik Székelyudvarhelyen és környékén

• Egy hónap múlva kezdődik a román ralibajnokság 4. futama, a 27. kiírásához ér-
kezett Hargita Gyöngye Rali. Ferencz Csaba főszervezőtől megtudtuk, hogy tovább-
ra is bevált recepttel dolgoznak, egyik fontos céljuk, hogy még környezetbarátabbá 
alakítsák a megye egyik legnagyobb sporteseményét.

Kezdődik a 3. ligás 
osztályozó
Holnap, szombaton 18 órától 
rendezik meg a román labda-
rúgó 3. Ligába jutásért kiírt 
osztályozók első mérkőzéseit. 
A 21 selejtező közül nyolc 
erdélyi, bánsági és partiumi 
érdekeltségű. Íme, a nem 
regáti csapatokat érintő 
összecsapások programja: 
Sülemedi Viitorul (Ulmeni, 
Máramaros megye)–Nyirs-
idi Unirea (Mirșid, Zilah), 
Szatmárnémeti VSK (Szat-
már)–Óradnai Minerul (Besz-
terce-Naszód), Szászfenesi 
SK (Florești, Kolozs)–Várad-
szentmártoni SK (Sânmartin, 
Bihar), Gyergyószentmiklósi 
VSK (Hargita)–Sellenberki 
Viitorul (Szeben), Zágoni Tö-
rekvés (Kovászna)–Zernyesti 
Olimpic (Brassó), Marosvá-
sárhelyi VSK (Maros)–Péter-
falvi Sportul (Petrești, Fehér), 
Kiskrassói Voința (Lupac, 
Krassó-Szörény)–Kisbecske-
reki Fortuna (Temes), Pécskai 
Progresul (Arad)–Hátszegi 
Retezatul (Hunyad). A vissza-
vágókra egy hét múlva, június 
22-én 17.30-tól kerül sor. A 
párharcok győztesei feljutnak 
a 3. Ligába.

Benn maradt 
a Hermannstadt
Az élvonalbeli Nagyszebeni 
Hermannstadt összesítésben 
2–1-es eredménnyel jobbnak 
bizonyult a másodosztályos 
Kolozsvári Universitateánál, 
és megőrizte helyét a labda-
rúgó 1. Ligában. Az 1. Liga 
osztályozójának szerda este 
Nagyszebenben rendezett 
visszavágóján a házigazda 
Hermannstadt ugyan 1–0-ra 
kikapott a kolozsvári együt-
testől, de vasárnapi 2–0-s 
idegenbeli győzelmének 
köszönhetően megnyerte a 
párharcot, és ezzel megőrizte 
helyét az élvonalbeli baj-
nokságban. Labdarúgás, 1. 
Liga, osztályozó, visszavágó: 
Nagyszebeni Hermannstadt–
Kolozsvári Universitatea 0–1 
(0–0), gólszerző Goga (64.). 
Az első mérkőzésen: Kolozs-
vári Universitatea–Nagysze-
beni Hermannstadt 0–2 (0–0).
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