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15.00 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
17.00 2. Liga: Turris–Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.00 2. Liga: Petrolul–FC Argeș (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look+)
20.30 Serie A: Parma–Atalanta (Digi Sport 2, Telekom 2, Look Sport)
21.30 1. Liga: Kolozsvári CFR–Botoșani (Digi Sport 1, Telekom 1, Look+)
22.45 Serie A: Inter–Napoli (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

• 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  

• A koronavírus-járvány kirobbanását, a kézi-
labdaélet leállását követően először rendeztek 
felkészülési mérkőzéseket Romániában. Fontos 
teszt volt a sportág szereplőinek. A tordai há-
romcsapatos tornán nem az eredmény volt a 
lényeg, hanem az új körülményekkel való szem-
besülés. Az egyik részvevőt kérdeztük, hogy élte 
meg az eseményeket.

JÓZSA CSONGOR

A Tordai Potaissa mellett a 
Nagybányai Minaur és a CSM 
Vaslui vett részt a hétvégi 

felkészülési tornán. A házigazdák a 
hatóságokkal hosszasan egyeztetve, 
szigorú szabályokat betartva tudták 
megrendezni az összecsapásokat. A 
csapatoknak el kellett fogadniuk az 
előírt protokollt, természetes, hogy 
minden egyes részvevő negatív ko-
ronavírusteszttel rendelkezett, a 
mérkőzések zárt kapusok voltak, a 
cserejátékosoknak és a szakmai stáb-
nak maszkot kellett rakniuk – ezen 
szabály alól csupán a pályán lévő ké-
zilabdázók voltak kivételek.

A tapasztalatokkal kapcsolatosan 
Tálas Hubát, a Potaissa beállóját, a 

korábbi román válogatott játékost – 
aki több évet lehúzott a Székelyud-
varhelyi KC színeiben is – kérdeztük.

„Lehet, hogy sokan nem így látják, 
de számomra a nézők hiánya jelen-
tette a legnagyobb űrt. Az évek során 
megszoktuk, hogy telt ház előtt ját-
szunk, sokat segít ez a felpörgésben, a 
ritmus megtalálásában. Nehéz ezt ké-
zilabdameccsnek mondani, de profi k 
vagyunk, alkalmazkodunk a hely-
zethez. Mindenképp jó, hogy meccset 
tudtunk játszani, ám hogy mi lesz a 
folytatásban, azt senki sem tudja” – 
fejtette ki megkeresésünkre Tálas.

A 34 éves sportoló elmondta, jú-
lius 7-én indították a felkészülést 
a soron következő évadra a Kolozs 
megyei csapatnál. „A rendelkezé-
sek, a törvények betartását helyez-
tük szem előtt: kisebb csoportokban 
készülünk, az erőteremben egyedül 

végezzük a gyakorlatokat. A progra-
munk mindig változik, még azt sem 
tudjuk, mi lesz a holnapi nappal. Fel-
fordult az életünk, Tordán utcák van-
nak lezárva a koronavírus miatt. Ez 
jelenleg nem az a kézilabdázás, amit 
megszoktunk” – tette hozzá.

A Bölények Ligája a tervek szerint 
augusztus 18-án rajtolna – a mosta-

ni országos helyzetet elnézve, való-
színűleg csúszik a kezdés. Az elmúlt 
héten a Dunărea Călărași keretéből 
hárman megfertőződtek.

„Kontaktsportról beszélünk. Itt 
mindenki megérinti a labdát, izzad-
sággal átitatott mezekben játszunk, 
meg kell fognunk, állítanunk az 
ellenfelet. Az igazság az, ha valaki 

behozza a fertőzést, akkor nagyon 
gyorsan elkaphatja mindenki. Rend-
szeresen tesztelnek bennünket, már 
három szűrésen túlvagyok, de még 
így is nehéz lesz az újraindulás” – 
összegzett a beálló.

A Tordai Potaissa a román élvonal 
mérkőzésein kívül az Európa Kupá-
ban is érdekelt.

Quartararo az Andalúz Nagydíjat is megnyerte
A francia Fabio Quartararo győzelmét hozta a gyorsaságimotoros-vi-
lágbajnokság elitkategóriája, a MotoGP szezonbeli második futama, 
a zárt kapus Andalúziai Nagydíj. Eredmények, MotoGP: 1. Fabio 
Quartararo (francia, Yamaha), 2. Maverick Vinales (spanyol, Yama-
ha), 3. Valentino Rossi (olasz, Yamaha). Az állás: 1. Quartararo 50 
pont, 2. Vinales 40, 3. Andrea Doviziozo (olasz, Ducati) 26. Moto2: 

1. Enea Bastianini (olasz, Kalex), 2. Luca Marini (olasz, Kalex), 3. 
Marco Bezzechi (olasz, Kalex). Az állás: 1. Nagasima Tecuta (japán, 
Kalex) 50 pont, 2. Bastianini 48, 3. Marini 45. Moto3: 1. Szuzuki 
Tacuki (japán, Honda), 2. John McPhee (brit, Honda), 3. Celestino 
Vietti (olasz, KTM). Az állás: 1. Albert Arenas (spanyol, KTM) 50 
pont, 2. Szuzuki 44, 3. McPhee 40. A vb két hét múlva Csehország-

ban folytatódik.

Megnyitják az olimpiai helyszíneket
Megnyitják a jövőre halasztott tokiói olimpia versenyhelyszíneit 
a sportszövetségek számára, illetve közösségi használatra. Az 

újonnan épült szlalom kajak-kenu pályát hétfőn nyitották meg a 
sportolók számára, míg a Tacumi Uszodát, amely a vízilabdator-
na mérkőzéseinek ad majd otthont, augusztus közepétől vehetik 
birtokba az amatőr sportolók. A tokiói városvezetés tervei szerint az 
elkövetkezendő hónapokban további ötkarikás létesítményeket is 
megnyitnak, amennyiben a világjárvány ezt lehetővé teszi. A tokiói 
olimpia eredetileg múlt pénteken rajtolt volna, a halasztás értelmé-
ben pedig 2021. július 23-án kezdődik majd.

• RÖVIDEN 

Ú jabb három versennyel bővült a 
Forma–1 2020-as átalakított ver-

senynaptára. A Nürburgring és Imola 
visszatér, Portimao először rendez 
nagydíjat, Amerika teljes egészében 
kimarad az idei szezonból – olvas-
ható az m4sport.hu honlapon. Ezzel 
tízről tizenháromra nőtt a 2020-ra 
tervezett versenyek száma, miután a 
Forma–1 ismertette az Orosz Nagydí-
jat követő októberi menetrendet. 

Szocsi után egy üres hétvégét kö-
vetően október 11-én a Nürburgringre 
látogat az F1. Az év 11. versenye nem 
Német Nagydíj néven fog futni, ha-
nem Eifel Nagydíjként, utalva a pá-
lyát övező Eifel-hegységre. Október 
23–25. között Portugáliába utaznak 

a csapatok, a 2008-ban átadott por-
timaói Algarve versenypálya most 
először rendezhet F1-es versenyt. Az-
tán azonnal Olaszország felé veszi az 
irányt a királykategória, ahol Monza 
és Mugello szeptemberi versenye 
után november 1-jén Imola rendezi 
a harmadik idei olasz versenyt – az 
Emilia-Romagna Nagydíjat.

A most 13 versenyesre bővített 
naptár programját ezzel november 
elejéig rögzítette az F1. 

A három új európai futammal a 
sorozat az amerikai kontinens ver-
senyeit helyettesíti, amelyeknek 
törlését most megerősítették. „A CO-
VID–19-járvány képlékenysége, a 
helyi korlátozások és a közösségek, 

valamint a kollégáink biztonságá-
nak megőrzése miatt nem lesz mód 
Brazíliában, az USA-ban, Mexikóban 
és Kanadában versenyezni ebben a 
szezonban” – írták.

Ezzel 11-re nőtt az eredeti prog-
ramból törölt nagydíjak száma. 
Korábban Ausztráliát, Monacót, 
Franciaországot, Hollandiát, A zer-
bajdzsánt, Szingapúrt és Japánt 
fújták le. Az F1 ismét megerősítette, 
hogy szezonját 15–18 versenyesre ter-
vezi, a lezárása pedig decemberben 
a Közel-Keleten esedékes. Bahrein 
és Abu-Dzabi helye így biztosnak tű-
nik, az eredeti programból pedig már 
csak a Kínai és a Vietnámi Nagydíj 
sorsa van függőben.

Újabb három F1-es európai versenyt rendeznek

A z osztrák Gregor Mühlberger 
(BORA-hansgrohe) sikerével 

zárult a 10. Szebeni Kerékpáros Kör-
verseny, amelynek utolsó, 3/B jelű 
félszakaszán csapattársa, a német 
Pascal Ackermann ért be elsőnek 
célba.

Vasárnap este a 3/B jelű, a Nagy-
szeben – Popláka – Szelistye – Ke-
reszténysziget – Orlát – Szecsel – 
Kereszténysziget – Nagyszeben (109 
km) útvonalon kijelölt táv várt a ver-
senyzőkre, ahol nem született megle-

petés, az addig élen álló Mühlberger 
megőrizte a sárga trikót. A romániai 
versenyzők közül Szergej Cvetkov 
szerepelt a legjobban, ő összetett-
ben a 28. helyen zárt. A csíkszeredai 
Team Novák kerékpárosai közül No-
vák Károly Eduárd, az ukrán Jehor 
Dementyev és Rózsa Balázs feladásra 
kényszerült, míg az olasz Sano Simo-
ne a 92., a magyarországi Szentpéter 
András pedig a 104. helyen végzett. 
Az idei szebeni körön 22 csapat 128 
versenyzője állt rajthoz.

Eredmények, 3/B szakasz (109 
km): 1. Pascal Ackermann (német, 
BORA-hansgrohe) 2 óra 15:38 perc, 
2. Michael Schwarzmann (német, 
BORA-hansgrohe) azonos idővel, 3. 
Eduard Michael Grosu (román, Nippo 
Delko One Provence) ai. A verseny 
végeredménye : 1. Gregor Mühlber-
ger (osztrák, BORA-hansgrohe) 11 óra 
36:44 perc, 2. Patrick Konrad (osztrák, 
BORA-hansgrohe) 1:01 perc hátrány, 
3. Matteo Badilatti (svájci, Israel Start 
Up Nation) 1:52 ph.

Mühlberger nyerte a szebeni körversenyt

„Ez a kézilabda nem az igazi”
Tálas Huba nyilatkozott az első felkészülési mérkőzést követően

Tálas szerint teljesen felfordult az 
életük, nem tudják, mi vár rájuk holnap

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




