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• Először rendez közösen 
raliversenyt Hargita és 
Brassó megye. Bár idén 
nem lesz szuperspeciá-
lis, a szórakozás így is 
garantált, hiszen a két 
raliverseny legjobb pályái 
kerültek be a kétnapos 
megmérettetés program-
jába. A Hargita Gyöngye 
Tess Ralira hetven páros 
nevezett be, pénteken 
Brassó, szombaton pedig 
Székelyudvarhely környé-
kén lesznek a gyorsasági 
szakaszok.

Z Á T Y I  T I B O R

A z év elején még kilenc ver-
senyből állt a 2020-as román 
ralibajnokság, ám a szö-

vetség a koronavírus-járvány miatt 
hatfordulósra szűkítette a verseny-
naptárt. A kiválasztott versenyhely-
színek között továbbra is szerepelt 
Székelyudvarhely, azonban mások 
mellett Brassót kizárták. Ferencz 
Csaba, a Hargita Rali főszervezője 
ezt követően baráti jobbot nyújtott a 
brassóiaknak, felajánlva, hogy idén 
közösen szervezzék meg a két ralit. 
Így született meg a Hargita Gyöngye 
Tess Rali.

Hét R5-ös autó a mezőnyben

A végső győzelemért hét csapat harcol 
majd a ralibajnokság második fordu-
lójában, többen pedig a csúcskategó-
riába tartozó R5-ös autókkal fognak 

rajthoz állni. Az első pozíció megszer-
zésére ezúttal is a román ralibajnokság 
címvédője, Simone Tempestini pályá-
zik a legnagyobb eséllyel. Az első fu-
tam után az összetett vezető kolozsvári 
pilóta sikerére a fogadóirodák is ala-
csony szorzót ajánlanak, mindössze 
1,25-szörös pénzt hoz Tempestini sike-
re, aki az Argeș Ralin is használt Sko-
da Fabia R5-tel áll rajthoz, navigátora 
pedig szokás szerint Sergiu Itu lesz.

A dobogóra a Dan Gîrtofan–Tudor 
Mârza (Skoda Fabia Rally 2), illetve 
a Bogdan Marișca–Borbély Károly 
(Ford Fiesta R5) párosokat várják még. 
Ugyancsak egy Ford Fiesta R5-tel áll 
rajthoz az Adrian Răspopa–Cosmin 
Diacu duó, míg a Cristian Dolofan és 

Petre Tobă alkotta páros először vezeti 
a honi bajnokságban a Citroen C3 R5-
öt. Az élmezőnybe várják még Andrei 
Cașcavalt és navigátorát, a tapasztalt 
Dorin Pulpeát, ők egy Skoda Fabia 
Rally 2-vel versenyeznek majd. A me-
zőny hetedik R5-ös autóját, egy újabb 
Skoda Fabiát Enis Arif fogja vezetni, 
társa pedig Carmen Poenaru lesz.

Izgalmas csata várható az első-
kerék-meghajtásúak között, ahol 
Norbert Maior (Peugeot 208 R2), Ad-
rian Teslovan (Citroen DS3 R3T Max) 
és Mihai Manole (Renault Clio R3) 
fog harcolni a minél jobb időered-
ményért. Legtöbben az RC5-ös kate-
góriában találhatók, ide tartoznak a 
Dacia San derók és Loganok, illetve a 

Suzuki Swift  Sportok is. A történelmi 
autók mezőnyében négyen indulnak: 
Günther Graef (BMW 2002), Dorin Ale-
xandrescu (VW Golf), Andrei Agapi-
an (VW Golf) és Petru Constantinescu 
(Opel Kadett B). A másodosztályba 
(rali 2) tizennégy páros nevezett be.

A magyarok nem tudtak eljönni

A mezőny még nagyobb lett volna, 
hiszen közel tíz magyarországi duó 
is részt szeretett volna venni a Har-
gita Gyöngye Tess Ralin, azonban a 
járványügyi szigorítások miatt vissza 
kellett lépniük a versenytől. A meg-
mérettetés nemzetközi jellege viszont 
megmarad, ugyanis az Argeș Ralihoz 

hasonlóan itt is rajthoz áll a bolgár Ni-
kola Misev (Peugeot 208 R2).

A verseny pénteken délután há-
rom óra előtt pár perccel a Brassópo-
jána gyorsasági szakasszal kezdő-
dik, Brassó megyében összesen négy 
szakaszt teljesítenek. Este a mezőny 
átköltözik Székelyudvarhelyre. Szom-
baton hét gyorsasági szakasz vár a 
versenyzőkre, a már jól bevált Kalibás-
kő–Lövéte, Homoródkarácsonyfalva–
Homoródszentpál és Homoródszent-
márton–Patakfalva távok, ám az előző 
évekkel ellentétben most fordítva fog-
ják teljesíteni a szakaszokat. A díjátadó 
ünnepség szombaton este fél kilenckor 
kezdődik a Márton Áron téren.

Ellenfelet kap az ISK-SZAK
Az Európai Asztalitenisz-szövetség (ETTU) székhelyén, Luxemburgban 
ma délután kisorsolják a női és férfi Bajnokok Ligája és Európa Kupa 
csoportbeosztásait. Utóbbiban érdekelt lesz a Székelyudvarhelyi ISK-
SZAK, amely zsinórban harmadik idényét indítja a nemzetközi porondon. 
A férfiaknál a második számú kupakiírásban a 16 részvevőt négy négyes 
csoportba sorolják, a székelyföldiek kérvényezték, hogy lehessenek az 
egyik kvartett házigazdái.

Közzétették a focivébé időpontjait
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ismertette a 2022-es katari 
világbajnokság időrendjét, ezek szerint a csoportkörben naponta négy 
mérkőzést rendeznek, az első két forduló találkozóit 11 órán keresztül 
játsszák. Az első összecsapás 13 órakor kezdődik, a második 16, a 
harmadik 19, míg a negyedik 22 órakor. A 12 napon át tartó csoportkör 
– amelyben 32 csapat küzd – utolsó fordulójában, valamint az egyenes 
kieséses szakaszban 18 és 22 órakor lesz a kezdés. A vébé nyitó 
mérkőzését november 21-én, hétfőn 13 órától rendezik meg a 60 ezer 
néző befogadására alkalmas al-Bajt Stadionban. A bronzmérkőzésre 
a Kalifa Nemzetközi Stadionban kerül sor december 17-én, a döntőt 
pedig másnap 18 órától játsszák a 80 ezer férőhelyes Loszaíl Nemzeti 
Stadionban. Utóbbiban lesz az egyik elődöntő is, míg a másiknak az 
al-Bajt Stadion ad otthont. A labdarúgó-világbajnokságok történetében 
először rendezik meg év végén a tornát.

• RÖVIDEN 

Egybegyúrták a két ralit
Hetven páros nevezett be a Hargita Gyöngye Tess Ralira

A Hargita Gyöngye Tess 
Rali programja 

Július 17-én, pénteken:
8–13 óra között Shakedown 
         (Szászhermány)
14.30 Rajt
14.53 PS1 Brassópojána (10,9 km)
15.31 PS2 Hidegpatak 1 (14,3 km)
18.04 PS3 Barcarozsnyó (7,9 km)
18.27 PS4 Hidegpatak 2 (14,30 km)

Július 18-án, szombaton:
10.00 Rajt
10.53 PS5 Lövéte 1 (12,75 km)
11.41 PS6 Homoródkarácsony-
          falva 1 (6,70 km)
12.04 PS7 Homoródszentmárton 1
         (6,65 km)
14.22 PS8 Lövéte 2 (12,75 km)
15.10 PS9 Homoródkarácsony-
         falva 2 (6,70 km)
15.33 PS10 Homoródszentmár-
          ton 2 (6,65 km)
17.51 PS11 Lövéte 3 (12,75 km)
20.30 Díjátadó ünnepség 
          Székelyudvarhelyen, 
          a Márton Áron téren

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) végrehajtó bizottsága ma 

délután újra ülésezik a Bukaresti Di-
namo beadványa kapcsán, és meg-
hozza végső döntését. Mint ismert, a 
Dinamo fellebbezett a Román Kupa 
elődöntőjének első mérkőzésén vélt 
szabálysértés miatt, amikor állás-

pontja szerint a fővárosi rivális FCSB 
szabálytalanul nevezte keretébe 
Andrei Vlad kapust. A szövetségnél 
szerdán elnapolták a határozatot, 
mivel az FCSB új dokumentumokkal 
állt elő az ügyben, így a bizottság-
nak ezt is elemeznie kell. A Fanatik.
ro portál információi szerint a vég-

rehajtó bizottság végül elutasítja a 
Dinamo beadványát, így a Román 
Kupa döntőjének részvevői változat-
lanok maradtak, a pályán elért ered-
mények szerint kettős győzelemmel 
továbbjutott Sepsi OSK és az FCSB 
küzd meg július 22-én, szerdán a tró-
feáért. (H. B. O.)

Ma hoz döntést a végrehajtó bizottság

E gyre nehezebb helyzetbe kerül 
az élvonalbeli bajnokságban 

kieséssel fenyegetett Bukaresti Di-
namo labdarúgócsapata: a csütörtök 
reggel érkezett újabb koronavírus-
teszt-eredmények hat játékosnál mu-
tatták ki a fertőzést.

A fővárosi sportsajtó egybehang-
zó információi szerint a labdarú-
gókat elkülönítették, a keret többi 
tagját pedig újabb tesztelésnek vetik 

alá, és a klubnál kezdeményezik az 
epidemiológiai vizsgálat elvégzését. 
Az 1. Ligában utolsó előtti helyen 
álló Dinamónak épp tegnap este kel-
lett volna bepótolnia a Chindia Târ-
goviște elleni, még a bajnokság egy 
hónappal ezelőtti újraindulásakor 
– amikor a klub szertárosának lett 
pozitív a koronavírustesztje – elha-
lasztott mérkőzését, ezt azonban má-
sodszor is el kellett napolni.

Az új helyzetre való tekintettel vél-
hetően ugyanez lesz a sorsa a két csa-
pat közötti vasárnapi találkozónak az 
alsóházi rájátszás 10. fordulójában. A 
szezonvégi bajnoki menetrend már 
eddig is nagyon zsúfolt volt, ezután 
pedig a szervezőknek még nehezebb 
feladatuk lesz, hogy új időpontokat 
találjanak az elmaradt meccseknek.

Horváth Bálint Ottó

Hat fertőzött játékos a Dinamónál
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