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• Először rendezett közösen raliversenyt Hargita és Brassó megye. A 
Hargita Gyöngye Tess Ralira hetven páros nevezett be, pénteken Brassó, 
szombaton pedig Székelyudvarhely környékén voltak a gyorsasági sza-
kaszok. A román ralibajnokság címvédőjét, Simone Tempestinit idén sem 
lehetett megállítani, a tizenegy szakaszból kilencet megnyert, megérde-
melten végzett az első helyen.

Z Á T Y I  T I B O R
 

T empestini és navigátora, Ser-
giu Itu több mint egy perc 
előnnyel végzett az élen a Dan 

Gîrtofan–Tudor Mârza páros előtt, a 
harmadik helyen Bogdan Marișca és 
Borbély Károly zárt. Tavaly utóbbi két 
pilóta fordítva végzett, Marișca lett a 
második, Gîrtofan pedig a harma-
dik. Tempestini ötödik sikerét aratta 
a Hargita Ralin, zsinórban ez volt a 
harmadik győzelme Székelyudvar-
helyen (2015, 2016, 2018 és 2019).

A rali első gyorsasági szakaszát, 
a 10,8 km hosszú Brassópojánát még 
Gîrtofan nyerte, szoros volt a befutó, 
mivel a brassói pilóta mindössze 0.6 
másodperccel volt gyorsabb Tem-
pestininél. A kolozsvári származású 
ifj úsági világbajnok az első Hideg-
patak gyorsaságin átvette az éllovas 
pozíciót, amit a rali végéig meg is tar-
tott. Tempestini a barcarozsnyói és a 
második hidegpataki szakaszon is a 
leggyorsabb volt, így 12 másodperces 
előnyből várta a szombatot.

A rali második napján elsőként a 
lövétei gyorsasági várt a mezőnyre, 
Tempestini pedig óriási tempót dik-
tálva lett első, 13 másodpercet vert a 
második Marișcára. A második sza-
kaszt (Homoródkarácsonyfalva) Ale-
xandru Pițigoi abszolválta a leggyor-
sabban, ám szorosan mögötte, egy 
másodperccel érkezett Tempestini, 

és mivel Marișca ezúttal is gyorsabb 
volt Gîrtofannál, az éllovas előnye 
tovább nőtt. Az első homoródszent-
mártoni gyorsaságin is a címvédő volt 
a le ggyorsabb, így a Hargita Gyöngye 
Tess Rali háromnegyedénél gyakorla-
tilag eldőlt az első hely sorsa, hiszen 
Tempestini előnye több mint fél perc 
volt Gîrtofánnal szemben.

A második hurkon az időjárás 
kissé beleszólt a tervekbe, a lövé-

tei gyorsasági szakasz első felében, 
majd idővel az egész szakaszon esni 
kezdett az eső. Ám ez sem lassította 
le Tempestinit, aki megnyerte mind-
három gyorsaságit. 

A nap folyamán többen is fel-
adásra kényszerültek, köztük volt az 
összetett negyedik helyén találha-
tó Alexandru Pițigoi, aki a PS10-en 
felborult Porsche 911 GT3 autójával. 
Ezen a szakaszon csak az első nyolc 

pilótának volt mért ideje, Pițigoi 
balesete miatt a többiek összekö-
tő szakaszként teljesítették a távot, 
számukra a korábban teljesített időt 
(PS7) hagyták jóvá.

A Hargita Gyöngye Tess Rali utol-
só szakaszán, a harmadszor teljesí-
tett lövétei gyorsaságin is óriási tem-
pót diktált Tempestini, a mezőnyből 
egyedül ő tudott lemenni hét perc 
alá. A második helyen kisebb megle-
petésre Norbert Maior végzett, első-
kerék-meghajtású autójával megelőz-
te a többi R5-ös autót.

Az összetett dobogóján nem tör-
tént változás, Tempestini több mint 
egy perccel verte a második Gîrto-
fant, utóbbi 18 másodperccel volt 
gyorsabb Marișcánál. Maior az egész 
rali alatt nagyszerűen teljesített, en-
nek köszönhető összetettbeli negye-

dik helye. Răspopa lett az ötödik, 
Dolofan pedig a hatodik helyen zárt.

A csíkszeredai Adrian Teslovan–
Cseh Vajk Imre páros végig maga-
biztosan autózott, az élmezőnyben, 
az összetett nyolcadik helyén zárta 
a Hargita Ralit, kategóriájában (RC3) 
pedig első helyen végzett. A kezdők-
nél, akárcsak az Argeș Ralin, Csató 
Roland és Csikós Sándor lett az első 
(összetettben a 20.), míg a juniorok-
nál és a Suzuki Kupában Dănuț Bu-
dai volt a leggyorsabb. A Dacia Kupát 
Raul Badiu nyerte. Augusztus 14–15-
én következik a Szeben Rali.

Ferencz Csaba, a Hargita Ra-
li egyik főszervezője: „Egy olyan 
sport eseményt szerveztünk, amire 
mindkét régióban felfi gyeltek. Si-
került összeraknunk, eggyé ková-
csolnunk a két ralit. Az első napot 
Brassóban teljesítették a versenyzők, 
és nem okozott gondot nekik átjönni 
Székely udvarhelyre. A visszajelzések 
nagyon pozitívak, ez köszönhető az 
élő közvetítésnek is, ami világszínvo-
nalú volt. A körülményeket fi gyelem-
be véve tudtuk tartani az ütemtervet. 
Voltak versenybalesetek, ezek a rali 
részét képezi, a versenyigazgatóság 
nagyon gyorsan megoldott mindent, 
és tudtuk folytatni a ralit. Sikeres 
eseményen vagyunk túl.”

Hargita Gyöngye Tess Rali, vég-
eredmény: 1. Tempestini/Itu 57:35.2, 
2. Gîrtofan/Mârza +1:02.0, 3. Mariș-
ca/Borbély +1:20.2, 4. N. Maior/F. 
Maior +3:02.6, 5. Răspopa/Diacu 
+3:54.9, 6. Dolofan/Toba +5:48.9, 7. 
Cașcaval/Pulpea +6:03.8, 8. Teslo-
van/Cseh +7:05.1, 9. Iliescu/Badea 
+7:54.9, 10. Timisică/Lazăr +8:36.2.

17.30 Labdarúgás, 2. Liga: Mioveni–Aradi UTA 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: Jászvásári Poli–Viitorul 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, Premier League: Sheffield–Everton (Eurosport 1 Ro)
22.15 Labdarúgás, Premier League: Wolves–Crystal Palace 
          (Eurosport 1 Ro)
22.45 Labdarúgás, Serie A: Juventus–Lazio 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus)

• 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  

Megtartották a BL-előselejtező sorsolását
Még a jelenlegi idény nem ért véget, de az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) hétvégén megtartotta a következő Bajnokok Ligája 
előselejtezőjének sorsolását. Az eseményen a négy legalacsonyabb 
koefficienssel rendelkező ország volt érdekelt, a két kiemelt a majda-
ni északír, illetve a koszovói bajnok volt. Előbbi San Marino, utóbbi 
Andorra legjobbjával találkozik majd a minitorna augusztus 8-án sorra 
kerülő elődöntőjében. A finálét három nappal később rendezik, semle-
ges helyszínen. A torna győztese bejut a BL selejtezőjének augusztus 
18–19-én esedékes első fordulójába, melynek során a koronavírus-jár-
vány miatt csak egy mérkőzés dönt majd a továbbjutásról. Ekkor 
kapcsolódik be a Bajnokok Ligája-sorozatba a Ferencváros, illetve a 
román bajnok is.

• RÖVIDEN 

P énteken délután az Európai 
Asztalitenisz-szövetség (ETTU) 

székhelyén kisorsolták a Bajnokok 
Ligája és az Európa Kupa csoportjait. 
Az utóbbi mezőnyében ott volt a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-SZAK – Románi-
át egyedül képviselve a nemzetközi 
porondon. A második számú európai 
kupakiírásban tizenhat klub kapott 
helyet, a székelyföldieket a második 
kalapból húzták. A sorsolás előtt 
eldőlt, hogy az ISK-SZAK az egyik 

kvartettnek a házigazdája lesz. For-
tuna istennő úgy akarta, hogy az uk-
rán Fortune Kijev, a horvát Libertas 
Marinkolor Dubrovnik és a portugál 
GDD Toledos lesz az udvarhelyiek el-
lenfele az A csoportban.

A sorsolást követően az ISK-SZAK 
elnöke, edzője, György István elmond-
ta, dupla az öröm: „Nagyon szerettük 
volna a rendezést, ezt meg is kaptuk a 
szakszövetségtől. Az ellenfelekről tu-
dunk is valamit, meg nem is ismerjük 

őket teljesen. A kijeviekkel tavaly ját-
szottunk, nyertünk ellenük. A portu-
gálok és a horvátok ezüstérmesek ha-
zájukban. A sorsolás jónak mondható. 
A legutóbbi jó szereplés kötelez min-
ket, mindent megteszünk, hogy saját 
közönségünk előtt jól teljesítsünk.”

A találkozókat a tervek szerint 
december 12–13-án rendezik a városi 
sportcsarnokban, minden csoport-
ból két gárda jut tovább a következő 
körbe. (Józsa Csongor)

A címvédő és hatszoros világbaj-
nok Lewis Hamilton, a Mercedes 

brit versenyzője nyerte meg a 35. For-
ma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 
a Hungaroringen, ahol pályafutása 
során immár nyolcadik alkalommal 
diadalmaskodott. A 35 éves pilótá-
nak ez az idei második, és karrierje 

86. futamgyőzelme, így már csak öt 
hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa 
a hétszeres vb-győztes Michael Schu-
macher 91 sikert számláló rekordját. 
Egy másik Schumacher-csúcsot most 
beállított Hamilton Mogyoródon, ed-
dig ugyanis csak a legendás német 
versenyzőnek sikerült egy pályán 

nyolcszor is nyernie. A címvédő mö-
gött Max Verstappen, a Red Bull 
holland versenyzője ért célba máso-
dikként, a fi nn Valtteri Bottas (Mer-
cedes) pedig harmadik lett.

A szezon két hét múlva Nagy-Bri-
tanniában folytatódik.

Dobos László

Házigazda lesz az Európa Kupában az ISK-SZAK

Hamilton nyolcadszor nyert a Hungaroringen

Tempestini ismét hódított a Hargitán
Nem lehetett utolérni az ifjúsági világbajnokot

Simone Tempestini száguld az ország egyik 
legszebb szakaszán, a lövétei gyorsaságin
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