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Hibátlanul zárta az alapszakaszt 
a Sepsi-SIC
Hibátlan mérleggel, tizenkét győze-
lemmel zárta a női kosárlabda-baj-
nokság alapszakaszát a címvédő 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC a 
keleti csoportban. A bajnokság 
folytatásában a középszakasz 
A csoportjában tíz fordulón át 
mérkőznek meg ismét a Municipal 
Târgoviștével és a Brassói Olimpiá-
val, illetve a nyugati csoportban az 
első három helyen végzett Szatmár-
németi VSK-val, az Aradi ICIM-mel 
és a Kolozsvári U-val.
 
Tornagyőzelemmel hangolt
az Eb-re Magyarország
A másfél hét múlva kezdődő Eu-
rópa-bajnokságra házigazdaként 
készülő magyar férfi  vízilabda-vá-
logatott 14-14-es döntetlent játszott 
a vendéglátó olaszokkal a cuneói 
nemzetközi torna zárómérkőzésén 
vasárnap, és jobb gólkülönbsé-
gének köszönhetően megnyerte 
a viadalt az házigazda olaszok, 
illetve az Egyesült Államok és Gö-
rögország válogatottja előtt. Ma-
gyarország a kontinensviadalon 
a spanyolokkal, a törökökkel és a 
máltaiakkal találkozik. A tornán 
egy olimpiai kvótát lehet szerezni, 
az európai csapatok közül az öt-
karikás címvédő szerbek – akikkel 
Románia lesz azonos csoportban 
–, a világbajnok olaszok, valamint 
a vb-ezüstérmes spanyolok indu-
lása már biztosan.
 
Lecsúszott a dobogóról
a címvédő Kobayashi
Az első viadalt ugyan még meg-
nyerte a címvédő japán Ryoyu 
Kobayashi, azóta viszont Marius 
Lindviknek termett babér a síugrók 
Négysáncversenyén. A norvég 
egymás után két viadalt nyert meg, 
amivel feljött az összetett második 
helyére. Az élen Dawid Kubacki áll, 
Kobayashit pedig még a német Karl 
Geiger is megelőzte a sorozatban. 
Az utolsó verseny ma Bischofsho-
fenben lesz.
 
Messi és Biles lettek
az év legjobbjai az AIPS-nél
A Barcelona argentin labdarúgó-
ja, Lionel Messi és az amerikai 
tornászklasszis Simone Biles zárt 
az élen a Nemzetközi Sportújság-
író-szövetség (AIPS) hagyományos 
év végi szavazásán, amelyen a ma-
gyarországi úszó Hosszú Katinka a 
negyedik, honfi társa, Milák Kristóf 
a nyolcadik, a Győr női kézilabda-
csapata pedig az előkelő ötödik 
helyen végzett. A csapatok „ver-
senyében” egyébként a labdarúgó 
Bajnokok Ligája-győztes Liverpool 
FC lett az első.

Nekivágott Gyenes Emánuel az 
idei Dakar Ralinak. A szat-
márnémeti motorost a híres 
terepraliverseny legendái közé 
sorolták, Malle Moto kategó-
riában pedig élen áll az első 
szakasz után. Az összetettben 
a 49. helyről folytatja.
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S zaúd-Arábiába költözött a 
Dakar Rali, de az elmúlt esz-
tendőkből megszokott ver-

senyzők az új helyszínen is „kitar-
tottak” a világ egyik legnehezebb és 
legrangosabb tereprali viadala mel-
lett. A motoros mezőnyben jól is-
mert ausztrál Toby Price, a brit Sam 
Sunderland vagy a spanyol Joan 
Barreda Bort mellett nem hiányzik 
a szatmárnémeti Gyenes Emánuel, 
Mani sem, akit immár hivatalosan 
is a verseny legendái közé soroltak, 
miután Afrikában és Dél-Ameriká-
ban is teljesítette már az embert és 
gépet próbáló kihívást. A Közel-Ke-
letre sem „turistaként” utazott, a 
szervizcsapat segítsége nélküliek 
csoportját jelentő Malle Moto kate-
góriában szeretne a legjobb lenni.
A motoros mezőnyben Romániából 
még Marcel Butuza rajtolt el, aki 
korábban 2007-ben, 2009-ben, 2011-
ben, 2012-ben, 2015-ben és 2017-ben 
vett részt a Dakar Ralin. Manihoz 
hasonlóan ő is egy 450 köbcentis 
KTM nyergében versenyez, maraton 
kategóriában.

A mezőny Dzsiddából rajtolt, 
Gyenes számára pedig szokatlan 
volt, hogy az új helyszínen nem fo-

GYENES EMÁNUEL SZAKASZGYŐZELEMMEL KEZDETT MALLE MOTO KATEGÓRIÁBAN

Elrajtolt a Dakar Rali

Butuza (balra) és Gyenes (jobbra) motoron „fedezik fel” Szaúd-Arábiát

 »  „Tudjuk a 
dolgunkat, a cél, 
hogy a Malle 
Moto kategóri-
ában dobogóra 
álljak, és miért 
ne, legyek én az 
első” – hangsú-
lyozta Gyenes 
Mani.

gadta őket tucatnyi néző a hivatalos 
rajt alkalmával. Elmondása szerint 
Dél-Amerikában rengetegen kiláto-
gattak az eseményre. „Négy millióan 
voltak az utcán, itt nagyon kevesen, 
de hát nem is azért jöttünk. Tudjuk a 
dolgunkat, a cél, hogy a Malle Moto 
kategóriában dobogóra álljak, és 
miért ne, legyek én az első” – hang-
súlyozta Mani szombaton. Vasárnap 
már az első mért szakaszt is teljesí-
tette, kategóriájában elsőként – ösz-
szetettben a 49. helyen – ért célba al 
Wajh-ban. Onnan ma Neomba vezet 
az út, 367 km-es mért szakasszal, 
majd al Ula lesz a következő célállo-
más. Az összesen tizenkét szakaszt 
számláló, 7500 kilométeres verseny 
során január 11-én lesz pihenőnap, 
a leghosszabb mért szakaszt pedig 
másnapra időzítették, amikor is Ri-
jád és Wadi al-Dwasi között 546 kilo-
métert tesznek meg.

A január 17-ig tartó Dakar Rali 
első szakaszát amúgy a motorosok 
között a címvédő, a KTM gyári csa-
patát képviselő ausztrál Toby Price 
nyerte meg az amerikai Ricky Bra-
bec (Honda) és az osztrák Matthias 
Walkner (KT) előtt. A quadosok kö-
zött a legendák közé sorolt Ignacio 
Casale nyert Rafel Sonik előtt, az 
autós mezőnyben viszont Vaidotas 
Zala lett az első, maga mögé utasít-
va a tizenháromszoros győztes Stép-
hane Peterhanselt, Carlos Sainzet 
és a címvédő Nasser al-Attiyahot is. 
A mezőnyben újoncnak számít a ko-
rábbi Forma–1-es világbajnok spa-
nyol Fernando Alonso, aki viszont 
a motoros kategóriában ötszörös 
győztes Marc Coma oldalán a 11. he-
lyen zárta az első szakaszt – többek 
között csapattársa Giniel de Villiers 
vagy éppen a Dakarban szintén ruti-
nos Nani Roma előtt.
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 » KRÓNIKA

Győzelemmel kezdte a 2020-as esz-
tendőt a Csíkszeredai Sportklub 

jégkorongcsapata az Erste Ligában, 
ahol a Fehérvári Titánok elleni 8-5 ará-
nyú sikerével az alapszakasz-elsőségét 
is bebiztosította. A hátralévő mérkő-
zések során már behozhatatlan a har-
gitai kék-fehérek előnye, ami vezető-
edzőjük, Jason Morgan szerint fontos 
is volt a számukra.

De nemcsak az elmúlt szezon ezüs-
térmese gyűjtött három pontot a fe-
hérváriak ellen az év első napjaiban, 
hanem a Brassói Corona is, amely 11-3 

Szerződést hosszabbított vezető-
edzőjével a Kolozsvári CFR élvo-

nalbeli labdarúgócsapata. A címvédő, 
a Liga 1 összetettjében élen álló együt-
tes 2022-ig érvényes megállapodást írt 
alá Dan Petrescuval. A fellegváriak 
ezzel véget vetettek azon sajtóplety-
káknak, amelyek a külföldre csábított 
sikeredző távozását jósolták, ugyan-
akkor új feltételeket is szabattak 
együttműködésüknek és annak eset-

arányú diadalt aratva szintén a tervei-
nek megfelelően araszol: mintegy két 
héttel az alapszakasz lezárása előtt 
biztosította helyét a felsőházi közép-
szakaszra, a lapzártánk után rendezett 
Sportklub elleni erdélyi rangadójának 
eredményétől függetlenül a harmadik 
helyen áll az összetettben. A címvédő 
Ferencváros a második, és ugyancsak 
készülhet a felsőházi középdöntőre, 
mint ahogyan a Debreceni EAC és a 
Dunaújvárosi Acélbikák is a felsőház-
ban folytatják. A Gyergyói HK, az Új-
pest, a Fehérvári Titánok, a Budapesti 
Hokiklub és a Schiller-Vasas ellenben 
az alsóházban játszanak majd, hiszen 

január 21-től a tavalyi szezonhoz ha-
sonlóan újfent két csoportra szakad 
majd a mezőny. A csapatok helyezéstől 
függően 6, 4, 2, illetve 1 pontot „visz-
nek” magukkal a február 19-ig tartó 
középszakaszra, hogy utána a kieséses 
rájátszásra az alsóház három legjobbja 
csatlakozzon a felsőház mezőnyéhez.

Az alapszakaszban ma Ferencvá-
ros–Gyergyói HK találkozó lesz 19 
órától, majd a két együttes pénteken 
a hargitaiak pályáján mérkőzik meg 
ismét (18.30-tól). Akkor lép pályára 
legközelebb a másik két erdélyi csapat 
is, Acélbikák–Sportklub és Brassó–Új-
pest párosítás szerint.

leges megszakításának. Részleteket 
ugyan a klub nem hozott nyilvános-
ságra, de a sportsajtó úgy tudja, hogy 
Petrescu évi 450 ezer eurós bérért ma-
rad a Szamos-partiaknál, a különböző 
prémiumokkal együtt pedig juttatása 
akár az egymillió eurót is meghalad-
hatja, amivel a hazai futballélvonal 
legjobban fi zetett edzőjének számít.

A CFR riválisai közül eközben a 
Craiova hétvégén edzőt váltott, Vic-

tor Pițurcă nem folytatja az oltyánok 
kispadján, a csapatot ezért ismét a 
másodedző, Cornel Papurára bíztak. 
Utóbbi tavaly április és augusztus kö-
zött 20 mérkőzésen át vezényelte a csa-
patot – Devis Mangia távozása után –, 
és bár nem voltak rossz eredményei, 
Pițurcában jobban bíztak. Címszer-
zés volt az egykori román szövetségi 
kapitánnyal szemben az elvárás, de 
az alapszakaszban jelenleg 37 ponttal 

a negyedik helyen állnak, hét pont a 
hátrányuk a CFR-el szemben. A Craio-
va különben tegnap már gyülekezőt 
fújt, mint ahogyan a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK számára is befejeződött 
a rövid téli szünet és megkezdték a fel-
készülést. Edzőtáborba január 10-én 
vonulnak, Törökország lesz a helyszín. 
Ugyanott edz a Craiova is, miközben a 
CFR Spanyolországban készül majd. 
(Krónika)

Bebiztosította alapszakasz-győzelmét a Sportklub

Szerződést hosszabbított edzőjével a Kolozsvári CFR

 » Győzelemmel 
kezdte a 2020-
as esztendőt 
a Csíkszeredai 
Sportklub jégko-
rongcsapata az 
Erste Ligában.

 » A címvédő, a 
Liga 1 összetett-
jében élen álló 
együttes 2022-ig 
érvényes megál-
lapodást írt alá 
Dan Petrescuval.




