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17.00 Sznúker, Bajnokok Ligája, Milton Keynes (Eurosport 1)
18.00 Magyar sikerek az olimpiákról, Rio de Janeiro 2016 (M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, La Liga: 2010/2011: Real Madrid–Villarreal (Look Sport)
21.00 Labdarúgás, cseh bajnokság: Pribram–Slavia Prága (Look Sport)

• 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  

Tamás Nándor is játszott a Fradi ellen
A bajnok és listavezető Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a mér-
kőzést tíz emberrel befejező Puskás Akadémia otthonában vasárnap, 
a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában. A házigazdáknál a 67. 
percben csereként pályára lépett a 19 éves, kézdialmási születésű, 
farkaslaki gyökerekkel rendelkező Tamás Nándor, az FK Csíkszereda 
korábbi játékosa is. A Fradit üldöző MOL Fehérvár FC 0–0-s döntetlent 
játszott a Paks vendégeként, így megmaradt a fővárosiak 9 pontos 
előnye. OTP Bank Liga, 26. forduló: Budapest Honvéd FC–Debreceni 
VSC 3–1 (1–0), Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–1 (1–1), Kis-

várda Master Good–Újpest FC 1–0 (0–0), Diósgyőri VTK–Mezőkövesd 

Zsóry FC 1–0 (0–0), Kaposvári Rákóczi FC–ZTE FC 0–6 (0–5), Paksi 

FC–MOL Fehérvár FC 0–0. A 27. fordulóban (június 5–7.): pénteken 21 
órától Debrecen–Kaposvár; szombaton 17.55-től Mezőkövesd–Paks, 
20 órától MOL Fehérvár–Kisvárda Master Good, 22.05-től Újpest–
Honvéd; vasárnap 19.55-től Zalaegerszeg–Puskás Akadémia, 22.05-
től Ferencváros–Diósgyőr. Az állás: 1. Ferencváros 60 pont, 2. MOL 
Fehérvár 51, 3. Mezőkövesd 45, 4. Diósgyőr 40, 5. Puskás Akadémia 

40, 6. Honvéd 37, 7. Kisvárda 34, 8. Zalaegerszeg 31, 9. Debrecen 
30, 10. Újpest 29, 11. Paks 29, 12. Kaposvár 10.

Shalla lett az Erste Liga legjobb csatára
A márciusban félbeszakadt 2019/20-as szezonban a Csíkszeredai 
Sportklub kanadai játékosát, Joshua Shallát választották a jégkorong 
Erste Liga legjobb csatárának. A 28 éves játékos az alapszakasz asz-
sziszt- és pontlistáját az első helyen zárta: 34 meccsen 28 gól és 39 
gólpassz volt a termése. A középszakaszban sérüléssel küzdött, egy 
meccsen szerepelt, de a negyeddöntőben már volt gólja és gólpasz-
sza is, majd a Gyergyói HK elleni elődöntő két meccsén két góllal és 
három assziszttal a Sportklub legeredményesebbje volt. A legjobb 
kapusnak Hetényi Zoltánt (Debreceni EAC) választották, a legjobb 
hátvédnek járó díjat az FTC-Telekommal bajnok finn Jere Pulli kapta. 
A posztonkénti elismerések a liga vezetőedzőinek szavazatai alapján 
dőltek el.

• RÖVIDEN 

M egjelent a 2020-as országos ra-
libajnokság versenynaptára, 

amely a tervezett kilenc versennyel 
ellentétben csupán hat megmérette-
tést tartalmaz, és kiderült az is, hogy 
a Hargita Gyöngye Ralit közösen ren-
dezik a Brassói Tess Ralival.

A részletekről Ferencz Csabánál, a 
Hargita Rali főszervezőjénél érdeklőd-
tünk. „A szövetségi elnök eldöntötte, 
hogy a 2020-as idényben a tervezett 
kilenc helyett csak hat verseny lesz. A 
kiválasztott versenyhelyszínek között 
szerepelt Székelyudvarhely is, azon-
ban például Brassót és Bákót kizárták. 
Mivel nem éreztem jogosnak azt, hogy 

egy önkényes döntés miatt egy olyan 
nagy hagyományokkal rendelkező 
verseny, mint a Brassói Tess Rali ki-
kerüljön a versenynaptárból, felaján-
lottam a brassói szervezőnek, Stoica 
Bélának, akivel amúgy is nagyon jó 
viszonyt ápolunk, hogy szervezzük 
meg közösen az idei ralit” – mondta 
el Ferencz a július 17–18-án aszfalton 
megrendezendő Hargita Gyöngye Tess 
Rali (Raliul Perla Harghitei Tess) meg-
születésének rövid történetét. Meg-
tudtuk, hogy a tervek szerint az első 
napot Brassóban teljesíti a mezőny, 
ott lesz a megnyitó és a csapatbemu-
tató, majd másnap Székelyudvarhely 

környékén versenyeznek, este pedig 
a városban tartják a díjátadót. A ver-
seny összetétele még alakulóban van, 
ami biztos, hogy idén szuperspeci-
ális szakaszt a koronavírus-járvány 
okán hozott megszorító intézkedések 
miatt nem fognak rendezni.

A 2020-as román bajnokság június 
26–27-én az Argeș Ralival kezdődik, 
majd következik július 17–18-án a 
Hargita Gyöngye  Tess Rali. Augusz-
tus 14–15-én a Nagyszeben  Ralit, 
szeptember 4–5-én a Jászvásár Ralit, 
szeptember 25–26-án a Transilvania 
Ralit és végül október 23–24-én  az 
Arad Ralit rendezik. (Z. T.)

A MAC-ból érkezik székely csatár: 
ezzel a címmel adja hírül a Gyer-

gyói HK, hogy a csapathoz igazol Szi-
geti Ákos. A fi atal, 21 éves, jobbkezes 
támadó az előző két szezonban a MAC 
Újbuda színeiben szerepelt a szlo-
vákiai Extraligában, de kölcsönben 

a Schiller-Vasas és a KMH Budapest 
együtteseiben is játszott. 2019 novem-
berében a magyar felnőtt válogatott-
ban is bemutatkozhatott,  eddig hat 
alkalommal ölthette magára a címeres 
mezt. Szigeti Ákos Csíkszeredában 
született és kezdett hokizni, innen 15 

évesen Budapestre költözött, ahol a 
MAC utánpótláscsapataiban szerepelt. 
18 évesen Amerikába, a WSHL ligába 
igazolt, ahol 43 meccsen ért el 49 pon-
tot a Springfi eld Express csapatában. 
Meghatározó játékosa volt a magyar 
utánpótlás-válogatottaknak is. (G. I.)

E lkezdte a felkészülést a követke-
ző idényre a Brassói Corona ho-

kicsapata. A klub közösségi oldalán 
jelentette be, hogy eddig tizennégy 
játékossal kötöttek szerződést: Patrik 
Polc, Tőke Zoltán (kapusok), Mihály 
Ede, Gajdó Tamás, Andrei Haraga 
(hátvédek), Roberto Gliga, Radim 
Valchař, Trancă Dániel, Péter Balázs, 

Molnár Zsombor, Molnár Zoltán, Al-
bert Zagidullin, Gajdó Balázs és Va-
sile Rareș (csatárok). Megállapodtak 
a szintén román állampolgársággal 
rendelkező Pavlo Boriszenkóval is. 
Zsók Levente befejezi játékosi pálya-
futását, és a szakvezetés tagja lesz. 
A felnőtt csapat stábjának névsora 
még nem teljes, csak annyit lehet 

tudni, hogy Mihály Árpád marad a 
csapatmenedzser, Lajos Attila a fel-
szerelés-menedzser, Adrian Vescan a 
fi zioterapeuta, és Fabian Popa a gyú-
ró. A Brassói Corona ifi csapatainak 
felkészülését a következő idényben 
is három csíkszeredai edzőre bízták, 
Kovács Lászlóra, Elekes Leventére és 
Fülöp Rajmondra. (D. L.)

• A hazai amatőr és hivatásos labdarúgók egyesülete 
(AFAN) egyezséget kötött a hatóságokkal arról, hogy 
utóbbiak anyagi támogatást nyújthatnak a korona-
vírus-járvány miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került 
labdarúgókluboknak. A Hivatalos Közlönyben megjelent 
új szabályzat szerint az élvonalbeli csapatok szakmai 
stábja és a játékosok elhagyhatják a sportbázisokat.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A z egyesület felhívta a klubok 
fi gyelmét, hogy az országban 
érvényben lévő vészhelyzeti 

állapot törvényes keretet biztosít arra, 
hogy anyagi segítséget kapjanak a helyi 
hatóságoktól – amennyiben a tanács-
ban jóváhagyják ezt a határozatot –, és 
ezt a pénzt a működésükre és a fi zeté-
sekre is fordíthatják. „Azt ajánljuk az 
érdekelt kluboknak, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a helyi hatóságokkal annak 
érdekében, hogy bővebb információkat 
kapjanak, milyen formában tarthatnak 
igényt az esetleges pénzösszegekre” – 
olvasható az AFAN közleményében.

Múlt hét végén lejárt a tizennégy 
napos kötelező edzőtábor a szezon 

folytatására készülő élvonalbeli 
labdarúgócsapatoknak. Az elmúlt 
két hetet teljesen elkülönítve töl-
tötték a játékosok, akik szigorú 
óvintézkedések mellett mindössze 
hármas csoportokban edzhettek, 
és három alkalommal végezték el 
rajtuk a koronavírustesztet. Az elő-
ző napokban olyan hírek jelentek 
meg, melyek szerint a játékosok-
nak a bajnokság június közepére 
tervezett újraindulásáig edzőtá-
borban kell maradniuk, de miután 
a klubok nemtetszésüknek adtak 
hangot, eltörölték ezt a szabályt, 
így az érintettek saját felelősség-
re írt nyilatkozattal elhagyhatják 
az edzőtábort, ezen a héten pedig 
már közösen készülhetnek a szezon 
folytatására, és barátságos mérkő-
zéseket is játszhatnak.

A Hivatalos Közlönyben megje-
lent dokumentumból az is kiderül, 
hogy a bajnokságot azonnal félbe kell 
szakítani, ha kialakul egy gócpont, 
azaz legalább három játékos megfer-
tőződik. Az érvényben lévő előírások 
szerint ugyanis a fertőzöttek mellett 
minden kontaktszemélynek, tehát ez 
esetben a csapat teljes keretének tizen-
négy napos karanténba kell vonulnia. 
Ez pedig a szezon végleges leállását is 
eredményezné, hiszen amennyiben 
egyik klubnál kialakul a gócpont, 
nemcsak az érintett csapatot, hanem 
az összes olyan együttes tagjait el kell 
különíteni, akikkel három-négy fordu-
ló leforgása alatt találkoztak.

Az élvonalbeli bajnokság a ter-
vek szerint a június 12–14. közötti 
hétvégén indul újra, és a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) által múlt héten 
elkészített dokumentáció alapján a 
kluboknak szigorú előírásokat kell 
betartaniuk mindaddig, amíg a koro-
navírus-járvány teljesen lecseng.

Állami támogatást kaphatnak a klubok
Már nem kötelező az edzőtábor az élvonalbeli labdarúgóknak

Alakul a Brassói Corona kerete

Szigeti Ákos a GYHK legújabb igazolása

Közösen szervezik a Hargita és a Brassó Ralit

Vége az elkülönítésnek, kezdődhetnek 
a közös edzések a csapatoknál

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




