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Bennmaradásért harcolnak
az NB I-ben
Két fordulóval a magyar élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság 
2019–2020-as szezonjának vége 
előtt még négy csapat igyekszik 
elkerülni az utolsó előtti kieső 
helyet. Az már korábban eldőlt, 
hogy a Kaposvár a következő 
idényben a másodosztályba 
szorul, a jelenleg a Debrecen által 
elfoglalt, tizenegyedik helyre 
viszont még a Kisvárda, az Újpest 
vagy a Paks is visszaeshet. A hét-
közi 32. fordulóban a Paks a Diós-
győrt, a Kisvárda pedig a Puskás 
Akadémiát fogadja, miközben a 
Debrecen a Mezőkövesdhez utazik 
szerdán. Utóbbi ugyanakkor még 
az összetett bronzérméért van 
versenyben a Puskás Akadémiá-
val, a Zalaegerszeg viszont már tét 
nélkül utazik majd az Újpestiek 
elleni bajnokira. Ma lesz a Fehér-
vár–Ferencváros találkozó is, de 
az eredménytől függetlenül már 
korábban biztossá vált, hogy a 
fehérváriak a második helyen zár-
nak a címüket megvédő budapesti 
zöld-fehérek mögött. Az utolsó 
fordulót szombaton rendezik, 
amikor is a kieséstől menekülő 
csapatok közül a Debrecen direkt 
mérkőzést vív a Pakssal.
 
Szilassy Zoltán
a GYHK másodedzője
Szilassy Zoltán lett a Gyergyói 
Hoki Klub másodedzője. A kana-
dai Malcolm Cameron vezetőedző 
új segítője Magyarországról érke-
zik. A dunaújvárosiakkal koráb-
ban játékosként Mol Liga-győztes 
szakember edzőként legtöbbet az 
újpestieknél dolgozott, míg leg-
utóbb a felnőttválogatott szakmai 
stábjában foglalt helyet. Ezt a 
tevékenységét a GYHK-nál végzett 
munkája mellett is folytatni fogja. 
Szerződése a hargitai piros-fehé-
rekkel július elsején lép érvénybe.
 
Koronavírus-fertőzött
a szerb pólókapitány
A vízilabdázó Nemanja Vico után 
a szerb férfi  vízilabda-válogatott 
szövetségi kapitányának, Dejan 
Savicnak is pozitív lett a korona-
vírus-tesztje, ezért a május 25-én 
megkezdett közös felkészülést 
félbeszakították, és tizennégy nap 
házi karantént rendeltek el. A vá-
logatott munkájában érintett volt 
Gojko Pijeltovic, a Nagyváradi VSK 
együttesének kapusa is, de a szerb 
szövetség közleménye alapján a 
szerb gárda többi tagjának negatív 
lett a tesztje.

 » KRÓNIKA

„Ő rült hajrában” rabolt pontot 
a Medgyesi Gaz Metan labda-

rúgócsapata az FCSB vendégeként. 
A Liga 1-es bajnokság rájátszása 
ötödik fordulójának zárómérkőzé-
sén a házigazdáknak sikerült ugyan 
gyorsan megszerezniük a vezetést 
Florin Tănase góljával, de a második 
félidőben Sergiu Buș egyenlített. A 
fővárosiak gólszerzőjét viszont a 76. 
percben kiállították, az emberelőny 
pedig felbátorította az erdélyi alaku-

latot, amely a hajrában két veszélyes 
helyzetig jutott Andrei Vlad kapuja 
előtt. A fordulatot viszont a ráadás-
percek hozták, mert az FCSB a bün-
tetőhöz jutott – amelyet Adrian Petre 
a 93. percben értékesített –, de elő-
nyét nem tudta megőrizni, mert alig 
pár másodperccel később, a védelem 
megingását kihasználva, Nielsen hat 
méterről beállította a 2-2-es végered-
ményt. Az FCSB emiatt 27 ponttal az 
összetett harmadik helyén maradt, 
és már kilenc pont a hátránya az élen 
36 ponttal tanyázó Kolozsvári CFR-

rel szemben. Az eddig mindössze há-
rom mérkőzést játszó Craiovának 29 
pontja van a második helyen. A 4–6. 
helyeken Astra (25 pont), Medgyes 
(25) és Botoșani (24) a sorrend, és 
utóbbi ma bepótolja a Craiova ellen 
korábban elmaradt idegenbeli össze-
csapását.

Az alsóházban eközben megtört 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK rá-
játszásbeli nyeretlensége, amikor 
is az ötödik forduló vasárnapi mér-
kőzésén 3-1-re legyőzte idegenben a 
Dinamót. Az etap két összecsapása 

lapzártánk után fejeződött be, de 
azok eredményétől függetlenül a 
háromszékiek 23 ponttal a második 
helyen állnak a playout-tabellán, 
miközben a Dinamo 17 ponttal kieső 
helyre süllyedt. Van viszont két el-
maradt mérkőzése, azok bepótlásáig 
viszont a héten még a Román Kupa 
elődöntőjének első összecsapásán 
kell pályára lépnie, amikor is az 
FCSB-vel játszik rangadót csütörtö-
kön 20 órától. A Sepsi OSK is érintett 
a kupában: szerdán 20 órakor a Iași 
gárdáját fogadja.

Liga 1: sípszóra egyenlítettek a medgyesiek az FCSB ellen

 » Az FCSB 
emiatt 27 ponttal 
az összetett 
harmadik helyén 
maradt, és már 
kilenc pont a hát-
ránya az élen 36 
ponttal tanyázó 
Kolozsvári CFR-
rel szemben.

Az ország legnagyobb és leg-
látványosabb terepmotorozási 
pályáját készülnek megépíteni a 
Marosvásárhely közelében fekvő 
Csittszentivánon. A cél vissza-
hozni a múlt század második 
felében megélt hangulatot, 
amikor a vásárhelyi Hidegvölgy-
be tízezrek látogattak ki egy-
egy országos bajnoki futamra. 
Ugyanakkor ez lenne Románia 
első superenduro-pályája.

 » SZUCHER ERVIN

H uszonkét és fél hektáros te-
rület ingyenes átadására-át-
vételére írt alá szerződést 

Mezőpanit polgármesteri hivatala 
a megyei önkormányzattal. A nagy-
község terepmotorozási pálya kiala-
kítása céljából adományozta a csitt-
szentiváni határban lévő hatalmas 
területet. Az elképzelések szerint 
itt autó-, motor-, kerékpár, kvad- és 
szánversenyekre hoznának létre két 
pályát. A természetes körülmények 
adottak: a pályák a falutól félreeső 
helyen, nem távol a Marostól, az 
erdő szélén, dombok közt kacska-
ringóznának. A létesítményt két 
irányból is meg lehetne közelíteni: 
Csittszentiván, illetve Malomfalva 
felől. Ugyanakkor az sem elhanya-
golandó, hogy a beruházás nem a 
nulláról kezdődne, hisz helyi lelkes 
fi atalok hat évvel ezelőtt kialakítot-
tak egy crossmotorozásra alkalmas 
terepet. Bajnoki futamot ezen még 
nem rendeztek, de több, hangula-
tos és színvonalas versenynek volt 
a helyszíne, amelyre akár nyolcvan 
sportoló, valamint két-háromezer 
néző is begyűlt.

Előbb tanakodnak,
utána építenek
A megyei tanács az általa épített és 
működtetett Transilvania Motor-
ring re és annak szakembergárdá-
jára bízta a projekt megvalósítását. 
A Csergedi-tető szomszédságában 
lévő gyorsasági pálya menedzsere, 
Thomas Moldovan a Krónikának 
elmondta, hogy tanulva a ring lé-
tesítése körül elkövetett hibákból, 
ezúttal sokkal körültekintőbben áll-
nak neki a tervezésnek. „Nem sze-
retnénk, ha itt is utólag derülne ki, 

KORSZERŰ TEREPMOTOROZÁSI PÁLYÁT TERVEZNEK A MAROS MEGYEI CSITTSZENTIVÁNON

Superenduróval „durrantanának”

Felpörgetve. A csittszentiváni pályán eddig is látványos 
versenyeket szerveztek

 »  A szerződés-
ben a mezőpaniti 
önkormányzat 
kikötötte, hogy 
2021 végéig a 
beruházást el 
kell kezdeni – 
különben a terü-
let visszakerül a 
község nevére.

mit és hogyan kellett volna másként 
csinálnunk. Azt akarjuk, hogy amint 
meglesz, kapja is meg a versenypá-
lya minősítést. Éppen ezért hazai 
és külföldi szövetségekhez és szak-
emberekhez fordultunk, akik még 
a tervezési szakasz előtt elláthatnak 
tanácsaikkal” – mondta el Thomas 
Moldovan. A gyorsasági pálya veze-
tője ezzel a ring visszásságaira utalt, 
amelyről átadása után derült ki, hogy 
bizonyos szakaszokon módosítások-
ra szorul. Mivel a pálya uniós forrás-
ból épült, minden utólagos változta-
tás külön eljárást igényel. A megyei 
tanács a crosspályákra is EU-s pénze-
ket hívna le, de amennyiben ez nem 
sikerül, saját költségvetéséből látna 
neki a terep kialakításának. „Elkép-
zelésünk szerint két pályát építe-
nénk, az egyik hagyományos terep-, 
a másik meg superenduro-pálya len-
ne, mindenféle látványos akadállyal, 
homokkal, farönkkel, sziklákkal, 
gumiabroncsokkal. Úgy gondoltuk 
el, hogy a két kört össze is lehessen 
kötni” – vázolta az elképzeléseket 
Moldovan. A superenduro-pálya 
megépítésével egy új, külföldön je-
lentős közönségsikernek örülő sport-
ág ütné fel a fejét Romániában. Hogy 

mindez mennyibe kerülne, még csak 
hozzávetőlegesen sem lehet tudni. 
Egy biztos: az önkormányzat az idén 
az előtanulmány elkészítésére fóku-
szál, a tervezési és építkezési tender 
kiírása 2021-re marad.

Határidőt szabtak
A Maros Megyei Tanácsnak már csak 
azért is komolyan kell vennie a meg-
állapodásban szereplő határidőt, 
mert a szerződésben a mezőpaniti 
önkormányzat kikötötte, hogy 2021 
végéig a beruházást el kell kezdeni – 
különben a terület visszakerül a köz-
ség nevére. „Merem remélni, hogy a 
másfél éves határidő nem okoz gon-
dot, mert azt látom, hogy a politikai 
szándék mellett szakmai érdeklődés 
is létezik” – adott hangot derűlátásá-
nak Bodó Előd Barna, a nagyközség 
elöljárója. A polgármester, aki mél-
tányolja a Csittszentiváni Fejleszté-
si Egyesület néhány évvel ezelőtti 
kezdeményezését, úgy érzi, a pálya 
átalakításával és fejlesztésével szin-
tet lépnek. Ez a helyi és környékbeli 
amatőr és hivatásos motorosoknak is 
jó, a sportág rajongóinak is hasznos. 
A szentiváni Gálfi  Csaba Zalán, aki az 
amatőr terepmotorosok kategóriájá-
ban országos címmel büszkélkedhet, 
gazdasági és turisztikai fellendülést 
is vizionál, amennyiben a jelenlegi 
950 méteres pályát sikerül meghosz-
szabbítani, kiszélesíteni, érdekeseb-
bé tenni.

Különben a csittszentivániak és 
panitiak területfelajánlását a megyei 
önkormányzat elképzelése megelőz-
te. Péter Ferenc tanácselnök elárul-
ta, ők azon voltak, hogy a Transil-
vania Motorring szomszédságában 
vásároljanak telket, amikor érkezett 
a megkeresés. Szerinte, ha már a két 
önkormányzat szándéka találkozott, 
a megyei tanácsnak mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy 
kihasználja a kedvező feltételeket. 
Erre komoly igény mutatkozik, hisz 
Marosvásárhelyen és környékén jó 
évtizedekig hagyományos és nép-
szerű sportágnak számított a terep-
motorozás. A kilencvenes évekig 
tízezrek vonultak ki a Hidegvölgybe 
egy-egy országos futamot végigszur-
kolni. A látvány mellé sikerélmény 
is társult: az IRA (későbbi ISECO) 
motorosai mindig a legjobbak közé 
tartoztak. Florin Pop, Gagyi Péter, 
Pákai György és társaik sorra nyerték 
a bajnoki címeket.
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