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 » RÖVIDEN

Liga 1: hátrányban maradt
a Hermannstadt
Nem tudott visszazárkózni a Clince-
ni együtteséhez a Hermannstadt él-
vonalbeli labdarúgócsapata a Liga 
1-es bajnokság alapszakaszának 
összetettjében, mivel kettejük teg-
napi találkozója 1-1-el zárult. A két 
csapat között megmaradt a három 
pont különbség, a szebeniek pedig 
továbbra is a kiesést jelentő utolsó 
előtti helyen állnak. A 19. forduló-
ban kedden nyert 2-1-re az FCSB a 
Iași vendégeként, és a Medgyes is 
begyűjtötte a három pontot hazai 
pályán a sereghajtó Voluntari elleni 
1-0-val. Ma Craiova–Botoșani (18 
óra) és Viitorul–Astra (20.30) össze-
csapások lesznek.
 
Átalakul a vb-kvalifi káció
európai rendszere
Tizenhárom európai válogatott 
vehet majd részt a 2022-es katari 
labdarúgó-világbajnokságon, de a 
kontinentális sportszervezet tegna-
pi döntése alapján a csoportselejte-
zőket immár tíz csoportban vívják 
meg, ahonnan csak a győztesek 
juthatnak majd ki a seregszemlére, 
hogy a további három helyet pótse-
lejtezőn „töltsék fel”. A playoffb  an 
a csoportmásodikok és a Nemzetek 
Ligája két legjobb, de még nem 
vb-résztvevő együttese vehet részt.
 
Botrányt okozott az olimpiai bajnok
Burján Csaba olimpiai bajnok 
rövidpályás gyorskorcsolyázó Kínát 
sértő magatartása miatt benyújtot-
ta lemondását Csang Csing Lina, 
Magyarország válogatottjának 
vezetőedzője. A sportági szövetség 
nem fogadta el a lemondást, a 
versenyzőt pedig visszarendelték a 
sanghaji világkupa-futamról.

 » ZÁTYI TIBOR

Jövőre is nyolc versenyt rendeznek a 
romániai ralibajnokságban. Bár ko-

rábban az a hír járta be a szaksajtót, 
hogy két hagyományos helyszín, Bákó 
és Brassó is kikerült a versenynaptár-
ból, a Román Autósport-szövetség 
(FRAS) legutóbbi döntése szerint nem. 
A 2020-as naptár újdonságaként a 
Hargita Gyöngye Rali nyitófutam lesz, 
erről Ferencz Csaba főszervezővel be-
szélgettünk.

 
– Korábban késő ősszel, majd jó pár 
éven át nyáron rendezték a Hargita 
Gyöngye Ralit, most viszont a bajnok-
ság első versenye lesz. Milyen felada-
tokkal jár ez?
– Volt szezonzáró a Hargita Rali, majd 
többször a bajnokság közepén, mindig 
nagy érdeklődés övezte, jövőre viszont 
szezonnyitó lesz. Érdekes a szövetség 
hozzáállása, hiszen a versenyek szer-
vezőinek megkérdezése nélkül döntött 
akkor, amikor nyilvánosságra hozta a 
2020-as versenynaptárt, a Hargita Ra-
lit pedig önkényesen a startpozícióba 
állította. A korábbi évekhez hasonló-
an nyári időpontra kértük a versenyt, 
ahogy már megszokta a közönség, ám 
végül ezt a drasztikus döntést hozták, 
nekünk pedig ehhez kell viszonyul-
nunk. Így két hónappal lerövidült a 

felkészülési idő, már gőzerővel terve-
zünk, hogy milyen pályarendszer le-
gyen a májusi versenyen.
 
– Számíthatunk változásra?
– Szerintem lesz. Több helyről is hal-
lottam – bár konkrét jelzést a szövetség 
részéről nem kaptam –, hogy szeret-
nék, ha a bucsini szakasz kikerülne a 
versenyből, mert szerintük igen gyors. 
Van, akinek tetszik, van, akinek nem. 
Szerintem nem volt gond vele, mivel 
a bucsini gyorssal is megfelelő volt a 
verseny átlagsebessége. Mindezek el-
lenére úgy döntöttünk, hogy új hely-
színeket, pályákat próbálunk keresni. 
Nyolcvan százalékban már megvan a 
rali összetétele, a második nap konfi -
gurációja ugyanaz lesz, mint július-
ban, azaz a Patakfalva, a Szentpál és 
a Lövéte gyorsasági szakaszokat fogja 

teljesíteni a mezőny. Még nem biztos, 
hogy ki fog kerülni Bucsin, de ha igen, 
akkor keresünk 35–40 kilométernyi 
gyorsaságit a környéken, akár Csíksze-
reda is szóba jöhet. Kérdés, hogy hol 
találunk az időtervnek is megfelelő 
pályarendszert.
 
– Október végén már megjelent egy 
versenynaptár, amelyben hat verseny 
szerepelt, két hagyományos helyszín, 
Brassó és Bákó nem volt benne.
– Ezek voltak az első hírek. A szövetség 
önkényes döntése az egész ralis közös-
séget meglepetésként érte. Régi, neves 
versenyeket húztak ki egy egyszerű 
tollvonással. A hat verseny között így 
is ott volt a Hargita Gyöngye Rali. Min-
ket nehezebben tudnak félreállítani, 
mivel nem hagyjuk magunkat. Továb-
bá technikailag olyan versenyünk van 
évről évre, amibe nem tudnak beleköt-
ni. Nehéz feladat előtt állunk, mivel 
a bajnokság első versenye lesz, az új-
donságok, a friss szabályok itt fognak 
először életbe lépni.
 
– Mit jelent egy nyitóverseny?
– Előnyt és hátrányt is. A felkészülés 
során, ha normális mederben zajlik, 
nem érhet meglepetés. Szeretnénk jö-
vőre is újítani, a pályarendszerrel és 
a közvetítésekkel is szintet akarunk 
lépni. Az első verseny mindig megha-
tározza az egész szezont. Mert min-
denki igyekszik legalább elérni vagy 
túlszárnyalni azt a szintet, amit az első 
verseny elért. Több mint fél év szünet 
után lesz ismét rali, ennek pedig min-
denki frissen, maximális gőzerővel 
vág majd neki, új csapatok és arcok je-
lenthetnek meg a szervizparkban. Egy 
első verseny mindig sokkal nagyobb 
érdeklődést generál, mint egy év köz-
beni vagy a végén lévő.

Szezonnyitóvá avanzsált a Hargita Gyöngye Rali

 » „Érdekes a 
szövetség hozzá-
állása, hiszen a 
versenyek szerve-
zőinek megkérde-
zése nélkül dön-
tött akkor, amikor 
nyilvánosságra 
hozta a 2020-as 
versenynaptárt.”

A középdöntős részvételért 
játszik pénteken egymás ellen 
Románia és Magyarország nő 
kézilabda-válogatottja a Japán-
ban zajló világbajnokságon. 
Kettejük közül csak egyikük 
csatlakozhat a már biztos 
továbbjutó Spanyolországhoz 
és Montenegróhoz.

 » V. NY. R. 

N égygólos előnye dacára vé-
gül 27-26-ra kikapott tegnap 
Románia női kézilabda-válo-

gatottja Montenegró legjobbjaitól a 
Japánban zajló világbajnokság cso-
portkörében, ezért a harmadik to-
vábbjutó hely sorsa a pénteki, Ma-
gyarország elleni találkozón dől el. 
A piros-fehér-zöldeknek a Szenegál 
elleni 30-20-as sikerük révén szin-
tén négy pontjuk lett a C hatosban, 
de jobb gólarányuk miatt egy dön-
tetlen is elegendő a céljuk megvaló-
sításához, Cristina Neaguék viszont 
csakis győzelemmel léphetnek a kö-
zépdöntőbe. Az is eldőlt, hogy bár-
melyikük jut tovább, pont nélkül 

ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÜL CSAK EGYIKÜK JUTHAT A NŐI KÉZILABDA-VB KÖZÉPDÖNTŐJÉBE

„Élet-halál” harcba torkollt csoportkör

Gyors szervezés. Ferencz Csaba szerint időben elkészülnek

 » Bármelyikük 
jut tovább, pont 
nélkül folytatja, 
mert mindketten 
kikaptak Spa-
nyolországtól és 
Montenegrótól.

folytatja, hiszen mindketten kikaptak 
Spanyolországtól és Montenegrótól. 
Utóbbi két együttes már bebiztosítot-
ta helyét a folytatásra, de azt, hogy 
hány pontot visznek magukkal csak 
a pénteki, egymás elleni találkozójuk 
véglegesíti. Szintén pénteken lesz a 
Szenegál–Kazahsztán összecsapás, 
de a két pont nélkül álló együttes már 
biztosan az alsóházban, az Elnök Ku-
páért lép majd pályára. Érdekesség, 

hogy mind Magyarország, mind Ro-
mánia egy góllal kapott ki Monteneg-
rótól. Utóbbi 21-17-re vezetett, amikor 
kapott sorozatban hét gólt, amiért ért-
hetően az egész csapat bosszús volt. 
Tomas Ryde szövetségi kapitány sze-
rint az aktuális kerettel nem tudták 
kellően begyakorolni az emberhátrá-
nyos helyzeteket, voltak ráadásul az 
összpontosításukban is kihagyások, 
amit az ellenfél azonnal ki is használt. 

Nem adták viszont fel a reményt, mert 
ahogyan Cristina Neagu nyilatkozta: 
mindent beleadnak majd a magyarok 
elleni meccsbe. Hasonlóképp tekinte-
nek viszont a döntővel felérő pénteki 
rangadóra Kim Rasmussen szövetsé-
gi kapitány és piros-fehér-zöld tanít-
ványai, akik a szenegál elleni siker-
től feltöltődve jelezték, hogy nyerni 
fognak ezen az élet-halál meccsen. 
A délben kezdődő összecsapásnak 
a tétje egyben az olimpiai szereplés 
esélyének megőrzése is, hiszen a jövő 
évi tokiói játékokra a győztes a világ-
bajnok automatikusan kvalifi kál, a 
2–7. helyezettek pedig részt vehetnek 
a kvalifi kációs tornán.

Tegnap lépett pályára a negyedik 
fordulóban a B csoport mezőnye is, 
ahol miután a címvédő Franciaor-
szág 27-25-re legyőzte a németeket, 
Dánia 24-18-ra nyert Brazília ellen és 
Dél-Korea 34-17-re verte Ausztráliát, 
a korábbinál is szorosabbá vált az 
állás. Az utolsó fordulóban rendezen-
dő Németország–Dél-Korea és Fran-
ciaország–Dánia összecsapásokra 
Dél-Korea (7 pont), Németország (6), 
Franciaország (5), Dánia (5), Brazília 
(1) és Ausztrália (0) sorrendben ké-
szülnek.

Eltiltották a Brassói Corona kézilabdázóit

Románia Kézilabda-szövetségének (FRH) fegyelmi bizottsága ideiglenesen eltiltotta tegnap a 
Brassói Corona női csapatának összes játékosát, amiért a gyanú szerint a Nemzetközi Dopping-
ellenes Ügynökség (WADA) által tiltott intravénás lézerterápiát alkalmaztak. Az ügyben, mint 
ismeretes, a hazai doppingellenes ügynökség (ANAD) indított vizsgálatot épp a Japánban zajló 
világbajnokság előtt, ezért több érintett kézilabdázót már kizártak a válogatott keretből. A klub 
korábban közleményben hangsúlyozta, hogy nem teljesítményfokozás céljával használták a 
módszert, ugyanakkor szerintük a játékosaiknak kínált kezelés nem is sérti a WADA szabályzatát. 
Az FRH a vizsgálat idejére függesztette fel az érintett sportolók játékjogát, a végső büntetést az 
eljárás lezárása után hozza meg az ANAD. A csapat tagjai közül eddig heten ismerték be, hogy 
jártak a terápiát végző brassói klinikán, a többiek meghallgatása folyamatban van. Az eltiltottak 
között szerepel viszont a mindössze 16 éves Alicia Maria Gogîrlă, a korábbi válogatott klasszis Si-
mona Gogîrlă lánya is, akin édesanyja elmondása alapján nem végeztek intravénás lézerterápiát. 
A Râmnicu Vâlcea-i Oltchim és a Győri ETO egykori kézilabdázója a Gazeta Sporturilor sportnapi-
lapnak elmondta, hogy erkölcsi kártérítést kér majd, amiért gyermekének nevét „besározták”, és 
bebizonyítja majd, hogy nem vétett a doppingszabályzat ellen. „Arra kértem az ANAD-ot, hogy az 
ügy lezárásáig kezelje bizalmasan. Ő még kiskorú” – fogalmazott.

A 2020-as ralibajnokság versenynaptára

1. Hargita Rali (május 1–2., aszfalt), 2. Arad Rali (május 
22–23., makadám), 3. Argeș Rali (június 26–27., aszfalt), 
4. Nagyszeben Rali (július 17–18., makadám), 5. Bákó Rali 
(augusztus 7–8., makadám), 6. Iași Rali (szeptember 4–5., 
makadám), 7. Kolozsvár Rali (szeptember 25–26., aszfalt), 
8. Brassó Rali (október 23–24., makadám).




