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 » RÖVIDEN

Törölték a New York-i
és a berlini maratont
A koronavírus-járvány miatt tö-
rölték a november 1-jére tervezett 
New York-i maratont is, mint 
ahogyan a szeptemberre kiírt ber-
lini maratont sem rendezik meg 
idén. A hat nagy verseny közül 
így három már biztosan elmarad 
ebben az évben: május végén je-
lentették be, hogy 1897 óta először 
nem kerül sor a bostoni maratonra 
sem. A tokiói maratont március-
ban alig több mint kétszáz profi  
részvételével rendezték. A londoni 
versenyt október 4-re halasztot-
ták, és abban a hónapban lenne a 
chicagói maraton is.
 
Az utolsó forduló dönt a kiesőről
Négy együttest fenyegeti még a 
kiesés veszélye a magyar élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság hétvégi 
utolsó fordulója előtt. Az már 
biztos, hogy a sereghajtó Kapos-
vár a másodosztályban kezdi a 
következő idényt, ugyanakkor a 
Paks, a Debrecen, a Kisvárda és 
az Újpest még matematikailag 
szintén visszasorolhatnak. A 
legnagyobb veszélyben a Debre-
cen van, amelyik 38 ponttal kieső 
helyen áll, de szombaton épp a 
Paksot fogadja, és győzelemmel 
megmenekülhet.

Négygólos előnyt harcolt ki a 
Sepsi OSK élvonalbeli labda-
rúgócsapata a Román Kupa 
elődöntőjében. A Iași elleni 
visszavágóra már főesélyes-
ként készülő háromszéki 
együttes sporttörténelmet írhat 
a fi náléba jutással.

 » DOBOS LÁSZLÓ,
VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

F él lábbal már a Román Kupa 
döntőjében érezheti magát a 
Sepsi OSK élvonalbeli labda-

rúgócsapata, miután az elődöntő 
szerda esti első összecsapásán 
5-1-re legyőzte hazai pályán a Iași 
gárdáját. A vendégek ugyan gyor-
san megszerezték a vezetést egy 
büntetőből, de a folytatásban vé-
gig veszélyesebben futballozott a 
háromszéki együttes. Ezt vezető-
edzőjük, Leo Grozavu csak a lelá-
tóról szemlélhette, mert a tizen-
egyes vitatása miatt a harmadik 
percben kiállították. A másodedző 
Ilyés Róbert vette át a csapat irá-
nyítását, hogy utána Achahbar a 
szünet előtt kiegyenlítsen, majd a 
második félidőben – sorrendben 
– Fülöp Lóránd, Achahbar, Car-
nat és Karanovic is betaláltak a 
moldvaiak kapujába. „Csodálatra 
méltó játékosaim vannak, akik há-
romnaponta játszanak. Rendkívüli 
erőfeszítést nyújtanak. Nagyszerű 
mérkőzést játszottunk. Gratulá-
lok a srácoknak, egy fantasztikus 
győzelem volt egy csodálatos este 

NÉGYGÓLOS ELŐNYT HARCOLT KI A HÁROMSZÉKI EGYÜTTES A ROMÁN KUPA ELŐDÖNTŐJÉNEK HAZAI MECCSÉN

Sporttörténelem kapujában a Sepsi OSK

Feltartóztathatatlanul. A Sepsi OSK lépéselőnybe került a Román Kupa elődöntőjében

 » „Csúcsformá-
ban van a csapat, 
és most azon 
kell dolgoznunk, 
hogy ezt a formát 
a visszavágóra 
is meg tudjuk 
tartani, a mos-
tani játékunkat 
Jászvásáron is 
meg tudjuk ismé-
telni” – mondta 
el Ilyés.

után!” – idézte Grozavut a klub hiva-
talos Facebook-oldala.

Eközben Ilyés – aki a pálya szélé-
ről követte fi gyelemmel a találkozót 
– kiemelte: nagy győzelmet arattak. 
„Bevallom, nehezen tudtam aludni 
az éjszaka, nagy volt a feszültség, 
majd az eufória. Egyáltalán nem volt 
könnyű a pálya széléről, de bíztam a 
fi úkban, tudtam, hogy a csapatnak 
jó a lelkiállapota, jó a játékosok önbi-
zalma. A játék képe alapján éreztem, 
hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. 
Szünetben nem is nagyon kellett lel-
ket öntenem a fi úkba, éreztem, hogy 
hatalmas bennük a győzelmi vágy, 

mindenki túl akarta szárnyalni ön-
magát, mindenki nagyon akart, és 
az együttes igazi csapatként műkö-
dött. Egy lépcsőfok választ el attól, 

hogy történelmet írjunk, bejussunk 
a kupadöntőbe. Csúcsformában van 
a csapat, és most azon kell dolgoz-
nunk, hogy ezt a formát a visszavá-
góra is meg tudjuk tartani, a mos-
tani játékunkat Jászvásáron is meg 
tudjuk ismételni” – mondta el Ilyés. 
A kupaelődöntő visszavágója július 
nyolcadikán lesz. A másik ágon Di-
namo–FCSB örökrangadót vívnak,  
az első összecsapást lapzártánk után 
rendezték.

Hétvégén már a Liga 1-es bajnok-
ság rájátszásában rendeznek újabb 
fordulót. Az alsóházban a Sepsi 
OSK a listavezető Viitorult fogad-
ja szombaton 20 órakor, miközben 
aznap 15.30-kor a sereghajtó Iași a 
Târgoviștei Chindia vendége lesz. 
Pénteken 17 órakor Hermanns-
tadt–Clinceni, vasárnap 17 órakor 
pedig Dinamo–Voluntari találko-
zók lesznek a hatodik fordulóban. 
A felsőház az ötödik fordulónál 
tart, amikor is vasárnap Kolozsvári 
CFR–Craiova összecsapás lesz 20 
órától a slágermérkőzés. Pénteken 
Medgyes–Botoșani (20 óra), hétfőn 
pedig Astra–FCSB (20) találkozókat 
rendeznek.
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 Gyászol a labdarúgás: elhunyt Ionuț Popa

Életének 67. évében, csütörtök reggel elhunyt Ionuț Popa. A tempera-
mentumos, kirívó nyilatkozatairól is ismert futballedző már régóta súlyos 
betegséggel küszködött, június 9-én utalták be az aradi kórházba, miután 
kómába került. Az Arad megyei szakember pályafutásának meghatározó 
állomása volt az UTA futballklubja, ahol több alkalommal is megfordult 
a kispadon. 2012-ben az irányításával jutottak fel a Maros-partiak az 
élvonalba. Dolgozott többek között a Bihar FC, a Petrozsényi Jiul, a Iași, a 
Mioveni és a Temesvári Poli gárdáinál is.

 » ZÁTYI TIBOR

Az Argeș Ralival rajtol hétvégén 
a koronavírus-járvány által hat 

fordulóra csökkentett hazai ralibaj-
nokság 2020-as idénye. A szezont 
eredetileg májusban a Hargita Gyön-
gye Rali nyitotta volna, de azt végül 
július 17–18-án szervezik. „Sok min-
den változott az év eleje óta, a vírus 
gyakorlatilag mindent átírt. Az elnök 
pedig úgy döntött, hogy az Argeș 
Ralival kezdődik a bajnokság. Sike-
rült összerakniuk a költségvetést, az 
egyik legmagasabbat az országban, 
majdnem tízszer több pénzből dol-
goznak, mint mi. Úgy látszik, hogy 
ott nagy igény van a ralira. A járvány 
miatt minimálisra csökkentettük a 
sportolók és bírók közötti érintkezé-
seket, szinte minden online történik. 
Izgalmas, a Transzfogarast is érintő 
verseny vár ránk a hétvégén, amit 
élőben is közvetítenek” – mondta a 
székelyföldi viadal főszervezője, Fe-
rencz Csaba.

A több mint féléves bajnoki szü-
netben sok változás történt a rali me-
zőnyében, voltak visszalépések, új 
csapatok jelentek meg. A legnagyobb 
hírverést a DTO Rally Teamtől távozó 
Valentin Porcișteanu kapta. Egy ide-
ig úgy tűnt, hogy a 37 éves verseny-
ző, aki a tavalyi szezonban végig 

nagy csatában állt a győztes Simone 
Tempestinivel, nem nevez be az idei 
bajnokságba, ám végül mégis indul. 
Sikerült kialakítania az induláshoz 
szükséges anyagi hátteret. Koráb-
ban R5-s Škodával és Citroënnel ver-
senyzett, most saját autójával, egy 
Mitsubishi Lancer Evóval áll rajthoz. 
„A bajnokság nagy esélyese idén is a 
címvédő Tempestini, a Napoca Rally
Team versenyzője. Simone is új au-
tóval fog versenyezni, most egy Ško-
da R5 kormánya mögé fog ülni. A 
hétvégén elrajtolt az országos hegyi 
gyorsasági autós bajnokság Cheile 
Grădiștei-en. Tempestini új autójá-
val összetettben a második helyen 
végzett. Egy jó pilóta hamar hozzá 
tud szokni egy jó technikához. Ha 
szerencséje van, és a körülmények 
is neki kedveznek, nagyjából előre 
borítékolható az újabb sikere. A me-
zőny erősségéről nincsenek pontos 
információink, mivel elmaradtak a 
szokásos csapatbemutatók. Az Ar-
geș Rali rajtlistáján látszik, hogy 
több páros előrelépett a Rali 2-ből 
az élvonalba. Az első versenyen sok 
kérdésre választ kapunk, szerintem 
kiélezett csata várható a dobogós 
helyekért, és minden a pályákon 
fog eldőlni” – vélekedett Ferencz. 
Rámutatott arra, hogy a mezőnyben 
továbbra is kiemelkedik Tempestini, 

Románia legtehetségesebbje, ugyan-
akkor vannak ígéretes „trónkövete-
lők”, mint például Norbert Maior. 
„Ő már többször is bizonyított. Ha 
megfelelő, ütőképes technikával 
áll rajthoz, és sikerül szerencsésen 
befejeznie a bajnokságot, akkor a 
kétkerék-meghajtásúaknál ott lehet 
az elsők között. Két csíki páros is be-
nevezett a bajnokságba, az Adrian 
Teslovan – Cseh Vajk Imre, illetve a 
Csató Roland – Csíkos Sándor duó. 
Sok sikert kívánok nekik” – fűzte 
hozzá Ferencz.

Arról már korábban beszámol-
tunk, hogy a szezonból törölték a 
Bákó és a Brassó Ralit, mint ahogyan 
a bónuszhelyszínként szereplő Bu-
kovina Rali elmarad. A hargitaiak 
ugyanakkor felajánlották a barca-
ságiaknak, hogy idén rendezzék kö-
zösen a futamot, ezért a bajnokság 
második versenye Brassó megyét is 
érinti majd. „Nem éreztem jogosnak 
azt, hogy egy önkényes döntés miatt 
egy olyan nagy hagyományokkal ren-
delkező verseny, mint a Brassói Tess 
Rali kikerüljön a versenynaptárból” 
– magyarázta Ferencz. A harmadik 
futam augusztus 14–15-én a Szeben 
Rali lesz, majd szeptember 4–5-én 
a Iași Ralit, szeptember 25–26-án a 
Transilvania Ralit, október 23–24-én 
pedig az Arad Ralit rendezik.

Hétvégén rajtol az országos ralibajnokság

 » „A bajnokság 
nagy esélyese 
idén is a címvé-
dő Tempestini, 
a Napoca Rally 
Team verseny-
zője. Simone is 
új autóval fog 
versenyezni, 
most egy Škoda 
R5 kormánya 
mögé fog ülni” – 
mondta Ferencz 
Csaba.




