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Huszonnyolcadik kiírásához érke-
zett idén a Hargita Rali, a hétvégi 

viadalt viszont most rendkívüli pá-
rosításként – a koronavírus-járvány 
miatt lerövidített versenynaptárból 
kihagyott – Brassó Ralival társulva 
szervezik meg. „Jó barátságban va-
gyok a Cenk alatti rendezővel, nem 
tartottam fairnek, hogy egy olyan vá-
ros, egy olyan zóna, egy olyan nagy 
hagyományokkal rendelkező rali, 
mint a brassói, kimaradjon az idei ki-
írásból. Rögtön felajánlottam a segít-
ségemet, próbáljuk meg, legyen Ro-
mániában egy olyan verseny, amelyet 
két megye rendez” – magyarázta Fe-
rencz Csaba, a hargitai viadal főszer-
vezője. Hozzátette, ez egy jó lehetőség 
arra is, hogy amikor nemzetközi ki-
írást szervezhetnek, akkor rálátásuk 
legyen, miképp foghatják össze a ré-
giót. „Nagyon népszerű mindkét rali, 
képzeljük el ezt összegyúrva olyanná, 
hogy mindenhol a kedvenc pályádon 
mehetsz végig. Amennyiben sportolói 
szemmel nézzük, akkor ez nem más, 
mint maga a Kánaán. Ez egy vissza 
nem térő alkalom a pilótáknak. A pá-
lyák szenzációsak, vonzzák mind a 
sportolókat, mind pedig a nézőket” – 
mutatott rá.

Az idei verseny kapcsán ugyanakkor 
azt is fontos tudni, hogy a járványügyi 
előírások miatt a nagy tömegeket von-
zó városi szuperspeciális elmarad, a 
gyorsasági szakaszokat viszont élőben 
közvetítik majd közösségi oldalaikon 
és a szakszövetség honlapján. A pén-
teki, Szászhermányba tervezett shake-
down után 14.30-kor rajtol majd el a 
mezőny Brassó megyében – ahol négy 
szakaszt rendeznek –, majd szomba-
ton 10 órakor már a hargitai vidéken 
autózik a mezőny – a lövétei, a ho-

moródkarácsonyfalvi és a homoród-
szentmártoni szakaszokon. A díjátadó 
20.30-kor lesz Székelyudvarhelyen.

 Hagyományőrző összefogás
„Ez egy baráti rali lesz. Csak köszönni 
tudom Csabának, hogy befogadott. 
Eddig is együttműködtünk, egyik 
segítette a másikat, és fordítva. Ez a 
szoros kapcsolat már több mint húsz 
éve működik, annak idején Dietrich 
Árpáddal kezdtem a közös munkát, 
majd jött Ferencz Csaba” – mondta a 
brassói Tess Ralit szervező Stoica Béla. 
Kiemelte, hogy a két város közti távol-
ság nem nevezhető nagynak, és emlé-
keztetett arra, hogy a 2000-es években 
épp a Hargita Ralin fordult elő, hogy 
az első napot Csíkszeredában, a máso-
dikat Székelyudvarhelyen rendezték, 
a szervizautók pedig egyik városból 

a másikba mentek. „A távolság nem 
nagy, könnyen meg lehet oldani” – 
hangsúlyozta. Elismerte azt is, hogy a 
brassói verseny hírnevének és a bar-
casági városnak sem tett volna jót, ha 
elmarad az idei viadal, és indokoltnak 
sem tartotta volna a rali törlését. „Saj-
nos a szövetség ezeket a hagyományos 
dolgokat nem veszi fi gyelembe, más 
kritériumok szerint alakítják ki az éves 
versenynaptárt. A koronavírus-járvány 
miatt lerövidült a szezon, ám semmi 
ok nem volt arra, hogy a Brassói Ralit 
ne rendezhessük meg” – mutatott rá.

Kihívásokkal teli szezon
A Hargita Gyöngye Tess Rali szerve-
zői optimisták a szezon második fu-
tamát illetően, Stoica szerint minden 
versenyzőnek érdemes beneveznie 
rá. „Most csak a legjobb brassói és 

udvarhelyi gyorsasági szakaszok ke-
rültek be a programba. A szórakozás 
és egy kiélezett verseny garantált” 
– hangsúlyozta. Arról már Ferencz 
Csaba beszélt, hogy a határátlépést 
érintő korlátozások miatt a magyar-
országi pilóták kénytelenek voltak le-
mondani a szereplésről, ugyanakkor 
egy bolgár versenyző, a szezonnyitó 
Argeș Ralin is részt vett Nikola Milo-
sev szerepel a névsorban.

Összesen amúgy hetven egység raj-
tol majd el, közülük újfent a címvédő 
Simone Tempestini számít főesélyes-
nek, de dobogóra várják a rutinos 
Dan Gîrtofant is, aki a közös szervezés 
révén a hazai, brassói szakaszokon is 
autózhat. „Első körben kihagyták a 
Brassói Ralit, ami nem esett jól szá-
munkra, hiszen egy hagyományos és 
az egyik legrégebbi versenyről van szó, 
így igazságtalan lett volna, ha éppen 
ez a futam marad ki a bajnokságból. 
Örülök annak, hogy a szervezők ösz-
szevonták a Hargita Ralival, és végül 
megoldást találtak a megrendezésére, 
illetve legalább néhány nevezetes sza-
kaszt sikerül megtartani belőle” – nyi-
latkozta Dan Gîrtofan.

Hangsúlyozta, a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben mindenki szá-
mára megpróbáltatást jelent átvé-
szelni ezt az időszakot, így ez volt a 
legjobb, kompromisszumos megol-
dás. „Mindent elkövetek annak ér-
dekében, hogy a lehető legjobb telje-
sítményt nyújtsam, de egyelőre nem 
véglegesítettük a költségvetésünket 
a teljes idényre, így kérdéses, hogy si-
kerül-e végigvinni a bajnokságot. Saj-
nos csak a soron következő futamra 
tudjuk előteremteni a szükséges anya-
gi feltételeket, ez a pályafutásomban 
először fordul elő. Igyekszünk, hogy 
amennyiben lehetséges, minden ver-
senyen tudjunk részt venni” – muta-
tott rá az idei szezon nehézségeire.

Baráti ralit rendez Hargita és Brassó megye, szuperspeciális nélkül

 » „Most csak a 
legjobb brassói 
és udvarhelyi 
gyorsasági sza-
kaszok kerültek 
be a programba. 
A szórakozás és 
egy kiélezett ver-
seny garantált” 
– hangsúlyozta a 
szervezők részé-
ről Stoica Béla.

Másodjára is el kellett ha-
lasztani a Dinamo–Chindia 
találkozót a labdarúgó-Liga 
1-ben, és a hétvégére tervezett 
összecsapásuk is elmarad, mi-
után a bukarestiek hat futbal-
listájának pozitív lett a korona-
vírustesztje. A versenynaptárt 
felborító újabb kihagyás már 
az élvonalbeli szereplésért ren-
dezendő osztályozó időpontját 
is módosíthatja.

 » KRÓNIKA 

N em tudták csütörtök este 
bepótolni a hazai élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság 

alsóházi rájátszásának harmadik 
fordulójából elmaradt Dinamo–Târ-
goviștei Chindia találkozót, mert a 
bukaresti házigazdák hat játékosá-
nak pozitív lett a koronavírusteszt-
je. Az összecsapás első alkalommal 
is a fővárosiak miatt maradt el, 
akkor viszont csak a szertárosuk 

FELBORÍTOTTA A BAJNOKSÁG VERSENYNAPTÁRÁT A DINAMO ÉS A CHINDIA KÖZÖTTI TALÁLKOZÓ MÁSODSZORI ELNAPOLÁSA

Pótlás helyett „fertőző” halasztás a Liga 1-ben

Unikum. A két rali legjobb szakaszai kerültek be az egyesített verseny programjába

 » Valentin 
Lazăr, Ricardo 
Grigore, Mihai 
Popescu, Filip 
Mrzljak, Ștefan 
Fara és Ale-
xandru Răuță 
szervezetében 
mutatták ki a 
Covid–19-et.

fertőződött meg, és a kerettagok ne-
gatív eredményt produkáltak, most 
viszont Valentin Lazăr, Ricardo Gri-
gore, Mihai Popescu, Filip Mrzljak, 
Ștefan Fara és Alexandru Răuță szer-
vezetében mutatták ki a Covid–19-
et. A ProSport információi szerint 
a Lazărral rokonságban álló Ștefan 
Bărboianu, a korábban több fertőzött 
futballistát számláló Petrolul egyik 
futballistája révén fertőzhette meg a 
vírus a dinamós játékosokat.

Az epidemiológiai vizsgálatot a 
közegészségügyi hivatal végzi el az 
ügyben, de annak eredményétől füg-
getlenül az újabb kényszerhalasztás 
már most felborította az alsóházi 
rájátszás amúgy is zsúfolt verseny-
naptárát. A Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) közleménye alapján a tévétár-
saságokkal egyeztetve próbálnak 
majd új időpontot keresni a találko-
zónak, ugyanakkor a szervezet főtit-
kára, Justin Ștefan rámutatott arra, 
hogy rendkívül kevés lehetőségük 
van, ezért elképzelhető, hogy az él-
vonalbeli szereplésért rendezendő 
osztályozót is a tervezettnél később 
rendezik majd meg. A Dinamo a Liga 

1-ben való bennmaradásért küzd, 
vezetőedzői tisztségben Gigi Mulțes-
cu debütált volna csütörtökön, de 
jelen helyzetben még a Chindia el-
leni, a 10. fordulóban, vasárnapra 
tervezett idegenbeli mérkőzésüket 
sem tudják lejátszani. „Újratesztelik 
a játékosokat, és ha az újabb teszt 
is pozitív lesz, majd eldöntjük, hogy 
mi fog történni a folytatásban” – nyi-
latkozta az LPF-főtitkár, aki a Liber-
tatea.ro-nak július 29-ét említette 
lehetséges időpontként, miközben 
az osztályozót augusztus 15–18-ra 
halasztatná. A Dinamónak eddig két 
mérkőzése maradt el, a vasárnapival 
már háromra nő a pótlásra váró ösz-
szecsapásai száma olyan körülmé-
nyek között, hogy a playoffb  an már 
eddig is több hétközi fordulót kellett 
beiktassanak. A játékosokat az elő-
írásnak megfelelően öt nap múlva 
újratesztelik. A DigiSport úgy tudja, 
hogy a hat futballista közül kettő 
nem érezte jól magát, hidegrázásra 
és fáradtságra panaszkodott.

Eközben a Petrolul labdarúgói, tü-
netmentesek voltak, amikor épp a 
másodosztályos labdarúgó-bajnok-

ság playoffj  ának startja előtt kellett 
pozitív koronavírusteszt miatt meg-
hosszabbítaniuk a kényszerpihenő-
jüket. Az UTA ellen akkor elmaradt 
összecsapásukat szerda kora este 
pótolták be. Az aradiak pályáján 
rendezett mérkőzés 1-1-re végződött, 
ezért a járvány előtti időszakban az 
összetettben toronymagasan vezető 
Maros-partiak 26 pontnál tartanak 
most. Mindössze két pont előnyük 
van a Turris-Oltullal szemben. A Pet-
rolul most az osztályozót érő harma-
dik helyen áll 21 ponttal, de a mögötte 
szintén 21 pontnál tartó Mioveni-nek 
elmaradt az Argeș FC elleni találkozó-
ja a második fordulóban.

A Liga 2-ben hétfőn folytatódik a 
pontvadászat, a Liga 1-ben viszont 
hétvégén. A felsőházban Medgyes–
Astra (péntek, 21 óra), FCSB–Ko-
lozsvári CFR (szombat, 21), Botoșa-
ni–Craiova (vasárnap, 21) párosítás 
szerint játszanak a nyolcadik fordu-
lóban, míg az alsóházban Clinceni–
Voluntari (péntek, 18), Hermann-
stadt–Sepsi OSK (szombat, 18) és 
Iași–Viitorul (hétfő, 20) összecsapá-
sokat terveznek a tizedik fordulóban.




