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AZ IFJÚSÁGI RALIVILÁGBAJNOK MELLETT DAN GÂRTOFAN ÉS BOGDAN MARIȘCA ÁLLHATTAK FEL A DOBOGÓRA

Tempestini meghódította a Hargitát

Legyőzhetetlen. Gyors iramot diktált Simone Tempestini a Hargita Gyöngye Tess Ralin

A címvédő Simone Tempestini 
nyerte meg hétvégén a Hargita 
Gyöngye Tess Ralit, a hazai 
bajnokság idei szezonjának 
második versenyét. Az ifj úsági 
világbajnok mellett Dan Gârto-
fan és Bogdan Marișca állhattak 
fel a dobogóra.

 » ZÁTYI TIBOR 

E lőször rendezett közösen ra-
liversenyt Hargita és Brassó 
megye. A Hargita Gyöngye Tess 

Ralira hetven páros nevezett be, 
pénteken Brassó, szombaton pedig 
Székelyudvarhely környékén voltak 
a gyorsasági szakaszok. A román 
ralibajnokság címvédőjét, Simo-
ne Tempestinit idén sem lehetett 
megállítani, a tizenegy szakaszból 
kilencet megnyert, megérdemelten 
végzett az első helyen.

Tempestini és navigátora, Ser-
giu Itu több mint egy perc előnnyel 
végzett az élen a Dan Gîrtofan – Tu-
dor Mârza páros előtt, a harmadik 
helyen Bogdan Marișca és Borbély 
Károly zárt. Tavaly utóbbi két pilóta 
fordítva végzett: Marișca lett a má-
sodik, Gîrtofan pedig a harmadik. 
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 hidegpa-
taki gyorsaságin átvette az éllovas 
pozíciót, amit a rali végéig meg is 
tartott. Tempestini a barcarozsnyói 
és a második hidegpataki szakaszon 
is a leggyorsabb volt, így 12 másod-
perces 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 
szakaszt (Homoródkarácsonyfalva) 
Alexandru Pițigoi abszolválta a legy-
gyorsabban, ám szorosan mögötte, 
egy másodperccel később érkezett 
Tempestini, és mivel Marișca ezút-
tal is gyorsabb volt Gîrtofannál, az 
éllovas előnye tovább nőtt. Az első 

homoródszentmártoni gyorsaságin 
is a címvédő volt a leggyorsabb, így 
a Hargita Gyöngye Tess Rali három-
negyedénél gyakorlatilag eldőlt az 
első hely sorsa, hiszen Tempestini 
előnye több mint fél perc volt Gîrto-
fannal 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 feladás-
ra kényszerültek, köztük volt az ösz-
szetett negyedik helyén található 
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 összekötő 
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 meg-
lepetésre Norbert Maior végzett, el-
sőkerék-meghajtású autójával meg-
előzte a többi R5-ös autót.

Az összetett élén nem történt vál-
tozás: Tempestini, Gîrtofan és Ma-
rișca maradt a sorrend, miközben 

a végig remekül autózó Maior a 
negyedik helyen zárt. Răspopa lett 
az ötödik, Dolofan pedig a hato-
dik helyen végzett. A csíkszeredai 
Adrian Teslovan – Cseh Vajk Imre 
páros is magabiztosan verseny-
zett, így a nyolcadik helyen zárta a 
Hargita Ralit, kategóriájában (RC3) 
pedig első helyen végzett. A kez-
dőknél, akárcsak az Argeș Ralin, 
Csató Roland és Csikós Sándor lett 
az első (összetettben a 20.), míg a 
junioroknál és a Suzuki Kupában 
Dănuț Budai volt a leggyorsabb. A 
Dacia Kupát Raul Badiu nyerte.

„Egy olyan sporteseményt szer-
veztünk, amire mindkét régióban 
felfi gyeltek. Sikerült összeraknunk, 
eggyé kovácsolnunk a két ralit. Az 
első napot Brassóban teljesítették a 
versenyzők, és nem okozott gondot 
nekik átjönni Székelyudvarhelyre. 
A visszajelzések nagyon pozitívak, 
ez köszönhető az élő közvetítésnek 
is, ami világszínvonalú volt. A kö-
rülményeket fi gyelembe véve tud-
tuk tartani az ütemtervet. Voltak 
versenybalesetek, ezek a rali részét 
képezik, a versenyigazgatóság na-
gyon gyorsan megoldott mindent, 
és tudtuk folytatni a ralit. Sikeres 
eseményen vagyunk túl” – nyilat-
kozta Ferencz Csaba, a Hargita Rali 
egyik főszervezője.

A hazai ralibajnokság augusz-
tus 14–15-én a Szeben Ralival 
folytatódik.

 » „A vissza-
jelzések nagyon 
pozitívak, ez kö-
szönhető az élő 
közvetítésnek is, 
ami világszínvo-
nalú volt. Sikeres 
eseményen va-
gyunk túl” – nyi-
latkozta Ferencz 
Csaba, a Hargita 
Rali egyik főszer-
vezője.
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 » JÓZSA CSONGOR

K isorsolták pénteken délután az 
Európai Asztalitenisz-szövetség 

(ETTU) székhelyén a Bajnokok Ligá-
ja és az Európa Kupa csoportjait. Az 
utóbbi mezőnyében érdekelt a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-SZAK férfi  aszta-
litenisz-csapata is, amelyik egyedül 
képviseli Romániát a nemzetközi 
porondon.

A második számú európai kupaki-
írásban tizenhat klub kapott helyet, a 
székelyföldieket a második kalapból 

húzták. A sorsolás előtt eldőlt, hogy 
az ISK-SZAK az egyik kvartettnek a 
házigazdája lesz. Fortuna istennő úgy 
akarta, hogy az ukrán Fortune Kijev, 
a horvát Libertas Marinkolor Dubrov-
nik és a portugál GDD Toledos lesz 
az udvarhelyiek ellenfele az A cso-
portban. A sorsolást követően az ISK-
SZAK elnöke, edzője, György István 
elmondta, dupla az öröm érte őket, a 
szervezési lehetőség mellett a sorolás 
eredményével is elégedettek. „Na-
gyon szerettük volna a rendezést, ezt 
meg is kaptuk a szakszövetségtől. Az 

ellenfelekről tudunk is valamit, meg 
nem is ismerjük őket teljesen. A kije-
viekkel tavaly játszottunk, nyertünk 
ellenük. A portugálok és a horvátok 
ezüstérmesek hazájukban. A sorso-
lás jónak mondható. A legutóbbi jó 
szereplés kötelez minket, mindent 
megteszünk, hogy saját közönségünk 
előtt jól teljesítsünk” – nyilatkozta a 
szakvezető.

A találkozókat a tervek szerint de-
cember 12–13-án rendezik a városi 
sportcsarnokban, minden csoportból 
két gárda jut tovább a következő körbe. 

Házigazda lesz az Európa Kupában az ISK-SZAK

 » „A sorsolás 
jónak mondható. 
A legutóbbi jó 
szereplés kötelez 
minket” – mond-
ta György István.

 » RÖVIDEN

Újrázni készül Thomas Bach
a NOB élén
Thomas Bach, a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) vezetője má-
sodszor is indul az elnöki posztért. 
A 66 éves német sportvezető ezt a 
szervezet pénteki online megren-
dezett kongresszusán jelentette 
be. „Amennyiben önök, a NOB 
tagjai azt szeretnék, készen állok a 
második ciklusra elnökként, hogy 
további négy évig szolgáljam az 
általunk annyira szeretett olim-
piai mozgalmat” – jelentette ki a 
sportolóként 1976-ban csapatban 
olimpiai bajnok vívó. A NOB-ta-
gok közül többen támogatásukról 
biztosították az elnököt, aki szerint 
egyre nagyobb a veszélye annak, 
hogy a politika saját céljaira hasz-
nálja fel a sportot. Beszámolójában 
az MTI emlékeztetett arra, hogy 
Bachot 2013-ban választották a 
NOB elnökévé, megbízatása nyolc 
évre szólt, másodszorra azonban 
már csak négy évig irányíthatná a 
szervezetet. A pénteki kongresszus 
alkalmával amúgy Sebastian Coe-t, 
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 
(WA) 63 éves elnökét beválasztot-
ták a NOB-tagok közé, miközben 
a végrehajtó bizottság az argentin 
Gerardo Wertheinttal, valamint a 
Fülöp-szigeteki Mikaela Jaworski-
val lett teljes.
 
Megtartották
a BL-előselejtező sorsolását
A 2019–2020-as idény ugyan még 
nem ért véget, de az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) hétvégén 
megtartotta a következő Bajnokok 
Ligája előselejtezőjének sorsolását. 
Az eseményen a négy legalacso-
nyabb koeffi  cienssel rendelkező 
ország volt érdekelt, a két kiemelt a 
majdani északír, illetve a koszovói 
bajnok volt. Előbbi San Marino, 
utóbbi Andorra legjobbjával talál-
kozik majd a minitorna augusztus 
8-án rendezendő elődöntőjében. 
A fi nálét három nappal később ren-
dezik semleges helyszínen. A torna 
győztese bejut a BL selejtezőjének 
augusztus 18–19-én esedékes 
első fordulójába, melynek során 
a koronavírus-járvány miatt csak 
egy mérkőzés dönt majd a tovább-
jutásról. Ekkor kapcsolódik be a 
Bajnokok Ligája-sorozatba a román 
és a magyar bajnok is.
 
Fertőzöttek tucatja
az amerikai sportéletben
Július 10-ig 72 amerikaifutball-já-
tékosnak lett pozitív a koronaví-
rustesztje az észak-amerikai profi  
ligában (NFL). Erről az NFL-ben 
szereplő játékosok érdekvédelmi 
szervezete adott ki közleményt, 
ugyanakkor sem az érintett játé-
kosok nevét, sem pedig az érintett 
csapatok kilétét nem hozták nyil-
vánosságra. A harminckét együttes 
edzőtáborai kevesebb mint két hét 
múlva kezdődnek, elvileg július 28-
án kell jelentkezniük a játékosok-
nak a csapataiknál. Ugyanakkor 
a liga és az NFLPA egyelőre nem 
jutott egyezségre koronavírus kap-
csán kialakítandó protokollról. Az 
MTI beszámolója alapján a szezon 
szeptember 10-én rajtolna a tervek 
szerint, arról még nincs döntés, 
hogy egyes csapatok zárt kapuk 
mögött vagy korlátozott számú 
közönség előtt játszanának.




