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„Nem véletlen, hogy a verseny-
naptárba helyszínként bekerült 
Székelyudvarhely. A szomszédos 
megyében nagy hagyományuk van 
az autóversenyeknek, és a helyi 
szervezőkkel, a Pro Motor Harghi-
tával és a Maxx Racinggel az évek 
során mindig is jól együttműköd-
tünk. Székelyudvarhelyt azért is 
vettük be a bajnokságba, mert a vá-
rosban és környékén számos szen-
vedélyes autósportot gyakorló van, 
akik rendszeresen részt vesznek 

a Brassóban megrendezett verse-
nyeken. Továbbá az ilyen megmé-
rettetésekkel lehetőséget adunk a 
bemutatkozásra az amatőr verseny-
zőknek, akik idővel akár profik-
ká is válhatnak a motorsportban. 
Bízom benne, hogy népes mezőny 
lesz ott a december 15-ei rajtnál” 
– nyilatkozta a Promo Rally Total 

projektmenedzsere, a brassói Cris-
tian Andrei.

A helyi szervezők részéről a Maxx 
Racing elnökét, Ferencz Csabát szó-
laltattuk meg: „Hargita megyében 
számos amatőr autóversenyző van, 
nekik szeretnénk biztonságos körül-
mények között lehetőséget nyújtani a 
megmérettetésre. Többen is rendsze-

resen részt vettek a brassói ügyességi 
versenyek korábbi kiírásain.”

A Promo Rally bajnokság második 
futamát december 15-én rendezik, a 
versenypálya a székelyudvarhelyi 
városi park és a városi strand közötti 
útszakaszon lesz kialakítva.

Jövő vasárnap reggel 8 órától 
9.30-ig zajlik a feliratkozás és az 

autók technikai átvizsgálása, majd 
egy rövid eligazító után 10 órakor 
kezdődik a szabadedzés. A ver-
seny háromfordulós lesz, az első 
etap rajtja 11.30-kor, a másodiké 13 
órakor, míg a harmadiké 14.30-kor 
lesz. A hivatalos eredmények ki-
függesztése (16.30) után kezdődik a 
díjátadó.

Promo Rally Székelyudvarhelyen
Amatőr autóversenyzők mutathatják meg tudásukat
• Már hatodik kiírá-
sánál tart az amatőr 
autóversenyzőknek 
kiírt Promo Rally Total 
regionális bajnokság. 
Az idei szezon Bar-
carozsnyón kezdődött, 
a második fordulónak 
december 15-én Szé-
kelyudvarhely lesz a 
házigazdája.

Utcai autókkal is lehet látványosan versenyezni   ▴  F O R R Á S :  A U T O R A L L Y . R O

15.00 Sznúker, Brit bajnokság, York, Egyesült Királyság (Eurosport 2) 
17.10 Biatlon, világkupa, Östersund, Svédország (Eurosport 1)
17.30 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Focșani–Dinamo (TVR 1)
18.00 Labdarúgás, 1. Liga: Craiova–Botoșani 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.00 Úszás, rövid pályás Európa-bajnokság, Glasgow (M4 Sport)
20.30 Labdarúgás, 1. Liga: Viitorul–Astra 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
22.00 Labdarúgás, Olasz Kupa: Cagliari–Sampdoria (Look Sport)
22.15 Labdarúgás, Premier League: Arsenal–Brighton 
          (Eurosport 1 Ro)

Női kézilabda, világbajnokság, Japán
8.00 Szlovénia–Kuba (Digi Sport 1, Look Plus)
8.00 Kongó–Kína (Digi Sport 2)
11.00 Szerbia–Hollandia (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
11.00 Japán–Oroszország (Digi Sport 2, Telekom Sport 3)
13.30 Norvégia–Angola (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
13.30 Svédország–Argentína (Digi Sport 2)

• 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  

N agyjából közönség előtt rende-
zett edzés volt a tegnap délben 

rendezett Magyarország–Szenegá l 
mérkőzés a Japánban zajló női ké-
zilabda-világbajnokság szerdai 
já  téknapján. A magyar csapat el-
lenfele újonc a vébén. A mérkőzést 
végig kézben tartotta Magyarország, 
szemmel láthatóan nagy volt a kü-
lönbség a két gárda között. Ahogy 
azt is érezni lehetett, hogy Tomoriék 
annyit adnak ki magukból, ameny-
nyit egy ilyen találkozó megköve-
tel. Fokozatosan nőtt az előnyük az 
eredményjelzőn, a pihenőre 17–9-
nél mentek a csapatok. A második 
felvonás is hasonlóan alakult, 20–
10-nél volt először két számjegyű a 
különbség, ami megmaradt a végső 
sípszóig. Érdekes adat, egyben hűen 
tükrözi, hogy a szakmai stáb miként 

kezelte a találkozót: minden neve-
zett mezőnyjátékos gólt szerzett a 
magyar csapatban.

Tegnap reggel Románia is pályára 
lépett a C csoportban, Montenegró 
volt az ellenfél. Utóbbiak kezdemé-
nyeztek, a román játékosok azonban 
hamar felvették az iramot, gyorsan 
egyenlítettek, majd az előnyt is meg-
szerezték, a szünetben egy góllal ve-
zettek (12–11).

A második játékrészben Cristina 
Neagu vezetésével még jobb helyzetbe 
került a román csapat, amely négy gól-
lal is elhúzott (21–17). Csakhogy innen 
jött egy hatalmas visszaesés, pár perc 
alatt támadásban hibát hibára hal-
moztak, az ellenfél pedig zsinórban 
hét gólt szerzett, és átvette a vezetést.

Ez volt a meccs kulcsmomentu-
ma, a montenegróiak megőrizték elő-

nyüket, egygólos győzelmet arattak, 
továbbjutottak a középdöntőbe.

A folytatásban, a csoportkör záró-
napján Magyarország–Románia mér-
kőzést rendeznek. Pénteken 12 órától 
ezen a meccsen dől el, hogy ki jut be 
a középdöntőbe és harcolhat tovább 
az olimpiai kvalifi kációs tornát érő 
helyek egyikéért.

Női kézilabda, világbajnokság, 
Japán, C csoport, 4. forduló: Ro-
mánia–Montenegró 26–27 (12–11), 
gólszerzők Neagu 11, Perianu, Dache 
4–4, Pintea, Udriștioiu 3–3, Iuganu 
1; Magyarország–Szenegál 30–20 
(17–9), gólszerzők Kovács 6, Márton 
5, Tomori 3, Faluvégi, Háfra, Klujber, 
Kovacsics, Tóth, Tóvízi 2–2, Lukács, 
Schatzl, Szabó, Vámos 1–1; Spanyol-
ország–Kazahsztán 43–16 (19–11).

Az állás: 1. (és továbbjutott) Spa-
nyolország 8 pont (132–77), 2. (és to-
vábbjutott) Montenegró 8 (116–96), 3. 
Magyarország 4 (118–89), 4. Romá-
nia 4 (93–102), 5. Szenegál 0 (89–117), 
6. Kazahsztán 0 (72–134). Az utolsó 
fordulóban: pénteken 8 órától Mon-
tenegró–Spanyolország, Szenegál–
Kazahsztán, 12 órától Románia–Ma-
gyarország. (Józsa Csongor)

A magyar–román csata dönt a kézivébén Ausztriával és Romániával készülnek 
az angolok az Európa-bajnokságra
Az angol labdarúgó-válogatott Ausztriával és Romániával vív felké-
szülési mérkőzést a jövő nyári Európa-bajnokság előtt. Az angol szö-
vetség (FA) kedden jelentette be, hogy Gareth Southgate vb-negyedik 
együttese június 2-án Bécsben szerepel, majd június 7-én egy később 
megnevezendő helyszínen csap össze a román csapattal. Az angolok 
a kontinenstornán a D csoportban a horvátokkal, a csehekkel és a 
pótselejtezőből érkező egyik csapattal találkoznak a csoportkörben. 
A „háromoroszlánosok” mind a három mérkőzésüket a Wembleyben 
vívják.  Az Európa-bajnokságot június 12. és július 12. között rendezik 
a kontinens 12 nagyvárosában, köztük Budapesten és Bukarestben. 
A magyar válogatott márciusban Bulgáriában játszik pótselejtezőt, 
ha nyer, Budapesten fogadja az Izland–Románia párharc győztesét az 
Eb-részvételért.

• RÖVIDEN 

Háfra Noémi tíz próbálkozásából csupán 
kétszer vette be a szenegáli kaput

◂   F ORRÁS:  F AC EBOOK/ M AGYAR 
      K É Z I L A B D A - V Á L O G A T O T T




