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Adrian Mutut javasolták 
az U21-es válogatott élére
A vártaknak megfelelően Adrian 
Mutut javasolta a Román Labdarú-
gó-szövetség technikai bizottsága 
az U21-es válogatott szövetségi 
kapitányi tisztségére. Az egykori 
labdarúgó kinevezéséről a vezető-
tanács keddi ülésén dönt. Mutu azt 
a Mirel Rădoi-t válthatja a tisztség-
ben, akit tavaly év végén előléptet-
tek a felnőttválogatott szövetségi 
kapitányává. Rădoi irányításával az 
ifj úsági válogatott tavaly kijutott a 
korosztályos Európa-bajnokságra, 
ahol elődöntőt játszva kvalifi káltak 
a tokiói nyári olimpiára is. Mutu 
a Voluntari edzőjeként kezdte 
szakvezetői pályafutását, majd a 
Közel-Keletre szerződött, ahol az 
al-Wahda U21-es csapatát edzette. 
Az U21-es válogatott jelenleg má-
sodik a 2021-es Európa-bajnokság 
csoportselejtezőjében. Legközelebb 
március 31-én, a listavezető Dániát 
fogadják.
 
Thierry Moutinho 
elhagyta az FCSB-t
Közös megegyezéssel szerződést 
bontott portugál középpályásá-
val, Thierry Moutinhóval az FCSB 
futballklubja. A 28 éves, Svájcban 
született labdarúgó az idei sze-
zonban tizenhárom mérkőzésen 
lépett pályára, de előtte 2017-ben a 
Kolozsvári CFR-t is erősítette. A bu-
karesti együttes Spanyolországba 
utazott tegnap edzőtáborozni, de a 
keretből hiányzik Harlem Gnohere, 
akit a klub szeretne egy közel-keleti 
együttesnek eladni. A francia csa-
tár átigazolásából egymillió euróra 
számít az FCSB. Gnohere eddig 
nyolcvanhét mérkőzést játszott a 
fővárosi piros-kékek együttesében 
a Liga 1-ben, és összesen 44 gólt 
szerzett.
 
Megemelt sporttámogatás 
Magyarországon
Mintegy hárommillió eurónak 
megfelelő összegű többlettámo-
gatást biztosít idén Magyarország 
kormánya a tokiói olimpiára 
való felkészülésre – jelentette be 
évnyitó sajtótájékoztatóján Szabó 
Tünde. A sportért felelős állam-
titkár kiemelte, hogy az ötkarikás 
játékokra eddig 58 kvótát szereztek, 
de biztos abban, hogy ez a szám 
emelkedni fog. Megjegyezte: a 
sport továbbra is „nemzetstratégiai 
ágazat”, céljuk pedig változatlanul 
az, hogy minden gyermek sportol-
jon, és ehhez megfelelő színvonalú 
infrastruktúra álljon a rendelke-
zésükre. Emellett sportesemények 
rendezését is fontosnak tartják, így 
idén közel 140 nemzetközi versenyt 
támogat a kormány, köztük a vasár-
nap este kezdődött vízilabda-Euró-
pa-bajnokságot, de kézilabdában, 
birkózásban és úszásban is olim-
piai kvalifi kációs versenynek ad 
otthont Magyarország. „Májusban 
mi rendezzük a több mint százéves 
múlttal rendelkező Giro d’Italia 
kerékpáros körverseny első három 
szakaszát, amely remek alkalom 
arra is, hogy megmutassuk ha-
zánkat, a szép tájainkat a versenyt 
tévén követő több millió nézőnek, 
egyúttal ezzel erősíthetjük majd 
a kerékpársportot, az élsport és a 
szabadidőport területén” – fogal-
mazott az államtitkár.

Versenybaleset következté-
ben tegnap elhunyt Paolo 
Goncalves. A 40 éves portugál 
motoros lett a szaúd-arábiai 
Dakar Rali első áldozata, a 
mezőnyből mások is kiestek 
sérülés miatt. A szatmárné-
meti Gyenes Emánuel viszont 
továbbra is jól halad KTM-je 
nyergében: a Malle Moto ka-
tegóriában változatlanul élen 
áll, az összetettben pedig a 33. 
helyről várja a mai rajtot.
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T ragédia árnyékolta be a Sza-
úd-Arábiában zajló Dakar 
Ralit, ahol a szatmárnémeti 

Gyenes Emánuelt soraiban tudó 
motoros mezőny egyik tagja halá-
los versenybalesetet szenvedett. 
A 40 éves portugál Paulo Goncalves 
tegnap a hetedik szakaszon haladt, 
amikor 276 km megtétele után bu-
kott. Amikor a mentőcsapat a hely-
színre érkezett, már eszméletlen 
volt. Megkísérelték újraéleszteni, 
majd helikopterrel kórházba szállí-
tották, de az életét már nem tudták 
megmenteni. Goncalves rutinos 
versenyző volt, 2006-ban vett részt 
először a Dakar Ralin, most tizen-
harmadik alkalommal vágott neki a 
világ legnehezebb sivatagi terepra-
lijának. 2015-ben a második helyen 
zárt, összesen négy alkalommal 
végzett a legjobb tíz között. Halálos 
versenybaleset korábban már több-
ször is előfordult a viadal történe-
tében, legutóbb 2015-ben Michael 
Hernik vesztette életét – a lengyel 
motoros egy argentínai mért szaka-
szon hunyt el –, de előtte az afrikai 
kontinensen is történtek emberéle-
tet követelő tragédiák.

Több pilóta is feladta már eddig 
az idei viadalt, köztük a 2017-es 
győztes brit motoros, Sam Sun-
derland, aki az ötödik szakaszban 
lépett vissza hát- és vállsérülés 
miatt. Gyenes Mani viszont még 
versenyben, a Malle Moto, azaz a 
szervizcsapat nélküliek kategóriá-
jában pedig továbbra is az élen áll 
az összetettben. A tegnapi, Ryadh 
és Wadi al-Dawasir közötti távon 

GONCALVES ÉLETÉT KÖVETELTE A SZAÚD-ARÁBIAI VIADAL, GYENES MANI AZ ÉLEN MARADT

Tragédia árnyékolta be a Dakar Ralit

Jó úton halad. A dűnék között motorozva is őrzi összetettbeli előnyét Gyenes Mani

 » „Nekem any-
nyi dolgom lesz, 
hogy az össze-
tettbeli előnyö-
met próbáljam 
beosztani és az 
élen maradjak” – 
mondta Mani.

ugyan Benjamin Melot legyőzte őt, 
de előnyét növelni tudta az össze-
tettben második Florent Vayssadéval 
szemben. Melot a hatodik szakaszon 
is legyőzte Manit, a rutinos szatmár-
németi pilóta pedig Facebook-olda-
lán értékelve az eddig történteket, 
arra fi gyelmeztetett, hogy a mezőny-
ben két olyan versenyző is van, akik 
kiválóan teljesítenek homokos tere-
pen. Márpedig a Dakar Rali hátralévő 
szakaszain szinte kizárólag sivatagi 
úton haladnak tovább.

„Elég nehéz volt az első hét, de 
szerencsésen megérkeztem. Az első 
napokban még köves szakaszon ha-
ladtunk, de a hatodik szakasz már 
kizárólag homokos terep volt, sok 
dűnével, de szépen lehetett rajta ha-
ladni. Mindenkinek nagyon tetszett, 
nekem is, és a tempóm is jó volt. 
A második héten végig homokos 
szakaszok lesznek, a Malle Moto ka-
tegóriában pedig van két versenyző, 
akik nagyon jól mennek ezen a tere-
pen. Az egyik meg is előzött a pénte-
ki szakaszon. Nekem annyi dolgom 
lesz, hogy az összetettbeli előnyö-
met próbáljam beosztani, és az élen 
maradjak” – mondta Mani. A szom-
bati pihenőnapja során egyébként 
a franciául bivouac-nak hívott 
szervizparkba is bepillantást enge-
dett. Egy videókamera segítségével 
kalauzolta körbe szurkolóit a tábor-
ban, a járműveik karbantartásán és 
javításán fáradozó versenyzőtársai 
között. Emlékeztetett ugyanis arra, 
hogy a Malle Moto kategóriájában 
indulók nem kaphatnak műszaki 

segítséget, egyedül vagy esetleg 
más versenyzővel közösen szerel-
hetik csak a motorjaikat. Gyenes 
hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 
KTM-jével eddig nem volt problé-
mája, olaj-, motorlánc- és abroncs-
cserét kellett csak elvégeznie rajta, 
ezért délután pihenésre is maradt 
ideje.

A motoros mezőny abszolút ösz-
szetettjében az előkelő 33. helyről 
várja a Wadi al-Dawasirnál rende-
zendő mai körszakaszt, hogy utá-
na kedden Haradh felé vegyék az 
irányt. Onnan szerdán Shubaytah-
ba tartanak, majd másnap onnan 
visszatérnek Haradhba, ahonnan 
pénteken Qiddiya végállomásig 
versenyeznek.

A motorosok között különben 
tegnap Kevin Benavides nyert, de 
az összetettben változatlanul Ricky 
Brabec vezet. A quadosok között 
Simon Vitse lett a szakaszgyőztes, 
és az összetettben megelőzte Rafael 
Sonikot, de Ignacio Casale mögött 
a második helyről várja a mai raj-
tot. Az autósok között Carlos Sainz 
szakaszgyőzelemmel növelte elő-
nyét az összetett élén, de ahogyan 
a tegnapi versenynapon mögötte a 
címvédő Nasser al-Attiyah és Stép-
hane Peterhansel ért célba a máso-
dik, illetve a harmadik helyen, úgy 
az összetettben is ők követik a dobo-
gósok sorrendjében. A Dakar Ralin 
újonc, korábbi Forma–1-es világbaj-
nok Fernando Alonso tegnap a hato-
dik lett Marc Comával az oldalán, az 
összetettben pedig a 15. helyen áll.
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Megfoszthatják olimpiai bronz-
érmétől Răzvan Martint, miu-

tán a 2012-es londoni ötkarikás já-
tékokon levett doppingmintájának 
újratesztelése szteroidhasználat-
ra enged következtetni. „Most a B 
próbát végzik el, várjuk annak az 
eredményét. Még nincs lezárulva 
az ügy, ezért addig nem is mond-
hatunk véleményt” – mondta a 
Román Olimpiai és Sportbizottság 
elnöke, Mihai Covaliu az Agerpres-
nek. Martin súlyemelésben állha-

tott fel nyolc évvel ezelőtt a dobogó 
harmadik fokára, azóta már vissza-
vonult a versenysporttól. A most 28 
éves súlyemelőt korábban 2013-ban 
két évre tiltották el doppingolás mi-
att, előtte egy olimpiai bronzot, két 
Európa-bajnoki aranyérmet, majd 
2017-ben és 2018-ban egy-egy Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmet szerzett. 
Sportágában Romániából legutóbb 
Gabriel Sîncrăian a 2016-os Rio de 
Janeiró-i olimpián szerzett bronz-
érmét veszítette el tiltott teljesít-
ményfokozó szer használata miatt, 
és nyolc évre tiltották el a verseny-

zéstől. A súlyemelők világszövet-
ségét érintő doppingbotrányokról 
különben épp pár napja mutatott 
be egy dokumentumfilmet a német 
közszolgálati televízió, amely – 
mint arról már beszámoltunk róla 
– a szervezet vezetőségét az ügyek 
eltussolásával, továbbá megvesz-
tegetéssel és sikkasztással vádolta 
meg. A világszervezetet az erdélyi 
születésű, magyarországi Aján Ta-
más irányítja, a Román Súlyeme-
lő-szövetség vezetője, Nicu Vlad 
pedig alelnöki tisztséget lát el a 
testületben.

Újabb olimpiai súlyemelőérmet veszíthet el Románia

 » Sportágá-
ban Romániából 
legutóbb Gabriel 
Sîncrăian a 2016-
os Rio de Jane-
iró-i olimpián 
szerzett bronzér-
mét veszítette 
el tiltott teljesít-
ményfokozó szer 
használata miatt.




