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• Mint minden sport-
ágat, a romániai 
autóversenyzést is 
súlyosan érintette a 
koronavírus-járvány. 
A Román Automo-
bil-szövetség (FRAS) 
múlt héten minden 
márciusi rendezvényét 
elhalasztotta. A hét 
elején életbe lépett 
szükségállapot azon-
ban teljesen átírta a 
versenynaptárt, így a 
Hargita Gyöngye Ralit 
valószínűleg június 
közepén fogják meg-
rendezni.

 

Z Á T Y I  T I B O R

„A koronavírus telibe találta az or-
szágos autósportot is. Tudatában va-
gyunk annak, hogy a szövetség által 
meghatározott március 31-ei dátum 
csak ideiglenes, további halasztások 
lesznek. A versenyre való felkészü-
lésünket gyakorlatilag megállította 

a járvány” – mondta Ferencz Csaba, 
a Hargita Gyöngye Rali főszervezője.

Szerinte a versenynaptárban leg-
alább egy hónapot csúsznak majd 
az előre meghatározott időpontok, 
ezt jelzi az is, hogy az új ralibajnok-
ság első versenyét, a Bukovina Ralit 
április 24-éről június 5–6-ára halasz-
totta a szövetség. A versenynaptár 
második versenye a Hargita Rali, 
erre leghamarabb június közepén ke-
rülhet sor.

„Amint az országos helyzet meg-
engedi, folytatjuk a szervezést. A 
meglévők mellett még pár engedély-

re van szükségünk a most bezárt hi-
vataloktól. Főtámogatónk továbbra is 
a Hargita Gyöngye, a további kiemelt 
támogatóink is biztosítottak arról, 
hogy a lehető legjobb körülmények 
között tudjunk versenyt rendezni, így 
semmi sem veszélyezteti az idei Har-
gita Ralit. Mindenki otthonról dolgo-
zik, ez kicsit megnehezíti a munkán-
kat, de mindent meg tudunk oldani” 
– folytatta. A főszervező hozzátette, 
hogy az FRAS-nél felajánlották neki 
a Hargita Rali május első hétvégéjé-
ről június közepére való halasztását, 
ezt pedig elfogadta, így gyakorlatilag 

eldőlt, hogy nem a Székelyudvarhely 
bázisú ralival kezdődik a szezon.

„Figyelembe kell venni, hogy nem-
zetközi szinten milyen ralik kerülnek 
majd megrendezésre abban az idő-
pontban, mivel tiszteletben kell tarta-
ni azokat a ralisokat a román mezőny-
ből, akik külföldön is versenyeznének. 
A Hargita Rali versenydokumentumai 
készen állnak, de nem tudjuk még köz-
zétenni, mivel nem tudjuk, hogy pon-
tosan mikor lesz megrendezve a ver-
seny. A helyzethez képest jól állunk, a 
pályázataink elbírálását várjuk még. A 
hivataloktól pozitív visszajelzést kap-

tunk, mindenben segítenek” – zárta a 
beszélgetést Ferencz Csaba.

A Román Automobil-szövetség 
legutóbb március 12-én adott ki köz-
leményt, abban az állt, hogy március 
31-éig minden autósporttal kapcso-
latos esemény megrendezését fel-
függesztették, így elhalasztották a 
Promo Rally 5. futamát, továbbá két 
Time Attack- és két off road-versenyt. 
Az új országos versenynaptár kidol-
gozása folyamatban van, így nem 
lehet tudni, hogy mikor kezdődik az 
országos hegyiverseny-bajnokság és 
a Super Rally sem.

Ismét kikapott a jekatyerinburgi sakktorna 
esélyese
A Jekatyerinburgban zajló sakkvilágbajnok-jelölti torna egyik 
esélyesének tartott kínai Ting Li-zsen második játszmáját is elve-
szítette. Előbb honfitársától, Vang Haótól, majd a francia Maxime 
Vachier-Lagrave-tól kapott ki, két forduló után pont nélkül az utolsó 
helyen áll. A 2. forduló „orosz párbajának” két részvevője, Jan 
Nyepomnyascsij és Alekszandr Griscsuk – figyelmeztetve a korona-
vírus-járványra – a mérkőzés előtti kézfogás helyett a könyöküket 
érintették össze, majd annyira barátságos lett az összecsapásuk, 
hogy a 40. lépésben kiegyeztek egy döntetlenben. Sakk, világbaj-
nokjelöltek tornája, Jekatyerinburg, 2. forduló: Fabiano Caruana 
(amerikai)–Kirill Alekszejenko (orosz) 1:0, Jan Nyepomnyascsij 
(orosz)–Alekszandr Griscsuk (orosz) 0.5:0.5, Vang Hao (kínai)–Anish 
Giri (holland) 0.5:0.5, Maxime Vachier-Lagrave (francia)–Ting Li-
zsen (kínai) 1:0. Az állás: 1–4. Caruana, Nyepomnyascsij, Vachi-
er-Lagrave és Vang Hao 1.5–1.5 pont, 5. Griscsuk 1, 6–7. Giri és 
Alekszejenko 0.5–0.5, 8. Ting Li-zsen 0. A 14 fordulós, ötszázezer 
euró összdíjazású sakkvilágbajnok-jelölti döntő március 17-étől 
április 4-éig tart, a pihenőnapok: március 20., 24., 28. és április 1. A 
győztes jogot szerez arra, hogy a decemberben Dubajban megren-
dezendő világbajnoki döntőben megmérkőzzön a címvédő norvég 
Magnus Carlsennel.

Visszavonul a svédek olimpiai bajnoka
Bejelentette visszavonulását André Myhrer, a svédek olimpiai bajnok 
alpesi sízője. A 37 éves versenyző közösségi oldalán közölte a hírt. 
Myhrer négy olimpián indult, műlesiklásban a 2010-es vancouveri 
játékokon bronz-, a 2018-as pjongcsangi olimpián pedig aranyérmet 
szerzett. Világbajnokságon egyszer volt második, kétszer harma-
dik. A világkupafutamokon összesen harminc alkalommal állhatott 
dobogóra, nyolcszor diadalmaskodott. A 2011–2012-es szezonban 
ugyancsak műlesiklásban szakági vk-győztes lett.

• RÖVIDEN 

A Román Röplabdaszövetség szer-
dán úgy határozott, hogy a koro-

navírus-járvány terjedése miatt lezárja 
a női és férfi  felnőtt bajnokságot. Az 
alapszakasz végeredménye szerint a 
Balázsfalvi Alba, illetve a Galaci Arca-
da szerezték meg a bajnoki címet.

A szövetség elnöke, Gheorghe 
Vișan az Agerpres hírügynökség-
nek úgy nyilatkozott, nem volt más 
választásuk, le kellett zárniuk a 
bajnokságot. Mivel csak a szükség-

állapot lejárta után, legjobb esetben 
április második felében kezdhették 
volna el a felkészülést, nem tudták 
volna befejezni a szezont május 15-
éig, a nemzetközi szövetség által 
megszabott határidőig.

„Úgy határoztunk, hogy az alap-
szakasz végeredménye szerint be-
rekesztjük a bajnokságot. Minden 
szempontból ez a legjobb döntés, amit 
hozhattunk. Amennyiben ugyanis ki-
vártunk volna, feleslegesen összeza-

vartuk volna az érdekelteket, ráadásul 
nagy a veszélye a megbetegedéseknek 
is” – mondta Gheorghe Vișan.

A bajnokságban a csapatok az 
alapszakasz után két fordulót játszot-
tak le a rájátszásból, és még nyolc já-
téknap volt hátra. A női mezőnyben a 
Balázsfalva Alba ötpontos előnnyel 
rendelkezett a második helyezett Bu-
karesti Dinamo előtt, míg a férfi aknál 
a Galaci Arcada hét ponttal előzte 
meg a SCMU Craiovát. (H. B. O.)

A koronavírus-járvány miatt to-
vábbi sporteseményeket halasz-

tanak vagy törölnek el világszerte, 
illetve speciális intézkedéseket hoz-
nak. Az orosz bázisú jégkorongbaj-
nokság (KHL) negyeddöntőjében két 
csapat visszalépett.

Az orosz bázisú jégkorongbajnok-
ság (KHL) rájátszásában állva ma-
radt AK Barsz Kazany azzal fordult 
a liga vezetéséhez, hogy az április 
10-éig elrendelt szünet helyett tö-
rölje a szezon hátralévő részét és ne 
hirdessen győztest. A klub szerint a 
játékosok és stábtagok szeretnének 
mielőbb hazautazni családjaikhoz, 

és nincs morális alap ennek megaka-
dályozására. A fi nn Jokerit Helsinki 
és a kazah Barisz Nur-Szultan vissza-
lépése miatt a KHL negyeddöntőiben 
jelenleg hat, kizárólag orosz csapat 
maradt versenyben: az AK Barsz 
Kazany mellett az SZKA Szentpéter-
vár, a Szibir, a Szalavat Ufa, a CSZKA 
Moszkva és a Dinamo Moszkva.

Tegnap a súlyemelők áprilisra 
tervezett kontinentális csúcsverse-
nyei közül utolsóként a pán-ameri-
kai bajnokságot is elhalasztották. Az 
eseményt a Dominikai Köztársaság 
fővárosában, Santo Domingóban 
rendezték volna meg április 14. és 

24. között. Az új időpontról később 
határoznak.

A japán élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban szereplő klubok 
megállapodtak abban, hogy a mosta-
ni szezon végén az utolsó két helye-
zett nem esik ki. A döntést azért hoz-
ták meg, mert a japán bajnokságban 
csak egy fordulót tudtak lejátszani, 
mielőtt február 23-án félbeszakítot-
ták volna azt a járvány miatt. 

 A Forma–1-ben szereplő tíz istál-
ló közül kilenc azon álláspontjának 
adott hangot, hogy az eredetileg 2021-
re tervezett szabálymódosítások beve-
zetését egy évvel el kellene halasztani.

Két csapat visszalépett a KHL-negyeddöntőből

A röplabdázóknál már lezárták a bajnokságot

Júniusi raliban reménykednek
A romániai autósportban is egyre több a kérdőjel

Eredetileg május elején gyűlt volna össze az országos ralimezőny Székelyudvarhelyen   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




