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• Gyakorlatilag véget ért a 2020-as idény a romániai autósportban, a ralik 
szervezői már a következő évre összpontosítanak. Ferencz Csabával, a 
Hargita Rali főszervezőjével a kilátásokról, a 2021-es versenynaptárról és 
a hegyi gyorsasági országos bajnokságról beszélgettünk.

Z Á T Y I  T I B O R

„Egy évvel ezelőtt komoly tervekkel 
fogtunk neki az idei Hargita Gyön-
gye Rali megszervezésének, ám jött 
a koronavírus-járvány, és minden 
számítást keresztülhúzott. Tavaly 
még kilenc rali szerepelt az országos 
bajnokságban, az év elején viszont 
óriási meglepetésre minden gyökere-
sen megváltozott, végül hat helyszín 
került be a versenynaptárba” – kezdte 
az összegzést Ferencz Csaba. Többek 
között nem szerepelt a versenyek kö-
zött a Brassói Tess Rali sem, így a har-
gitaiak baráti jobbot nyújtva felaján-
lották, hogy közösen szervezzék meg 
a két ralit – ez pedig óriási siker lett.

„Fontos volt számunkra, hogy 
amikor a nemzetközi versenyek felé 
kacsintgatunk és Hargita megyében 
nem lesz elég pálya, akkor miképp 
tudjuk majd bevonni a környező me-
gyéket. Ezt az akadályt megugrottuk. 
Nagy sikere és népszerűsége volt, az 
interneten több százezren követték 
az eseményeket” – tette hozzá.

Az országos ralibajnokságot idén 
is Simone Tempestini nyerte, Ferencz 
szerint továbbra sem lehet megfogni 
az olasz származású pilótát. „Azon-
ban már komolyan bontogatja a 
szárnyait a következő generáció, van 
pár ígéretes ifj ú tehetség a bajnok-

ságban, akik komoly eredményeket 
érhetnek el a következő bajnoksá-
gokban” – nyilatkozta.

A 2021-es idénnyel kapcsolatban 
Ferencz elmondta, hogy minden a 
vírus terjedésétől és a jövőbeni sza-

bályozásoktól, szigorításoktól függ, 
de megszervezhető a bajnokság. 
„Egyelőre nem lehet tudni, hogy 
hány fordulós lesz, legalább 6–7 ver-
seny lesz. A Hargita Rali visszatér a 
klasszikus formájához, és június-jú-

lius környékén rendezzük. Továbbra 
is Székelyudvarhely lesz a központ, 
de már térképezzük a lehetőségeket, 
hogy terjeszkedjünk, akár Csíkszere-
da felé is. Szeretnénk más vidékeket 
is megmutatni a megyéből, ahol van-
nak olyan szakaszok, amelyeket be 
tudunk fűzni a körforgásba. Továbbá 
évek óta azon dolgozunk, hogy nem-
zetközi megfi gyelőket hívjunk, úgy 
tűnik, ez jövőre sikerülni fog.”

Az országos ralibajnokság mellett 
a hegyi autós gyorsasági bajnokság-

ban is érdekelt volt Hargita megye, 
hiszen a második értékcsoportban 
a szépvízi, 19 éves Fazakas Erik lett 
a bajnok. „Egy versenyen, a brassó-
pojánain Hargita Megye Tanácsa 
támogatásával én is rajthoz álltam. 
Idén is sikerült egy nagyon jó autó-
val elindulni, kategóriámban a har-
madik lettem. Kissé bosszantó, hogy 
gyakorlatilag egy tüsszentésnyire 
voltam a második helytől, hét ezred-
másodperccel maradtam le. Amúgy 
Hargita megyében is vannak helyek, 
ahol lehetne ilyen versenyt rendezni. 
Kell legyen központja, szervizparkja 
és egy 4–5 km hosszú, gyönyörű pá-
lyája, ahol biztonságos körülmények 
között lehet lebonyolítani a versenyt. 
A megyében már voltak másodosztá-
lyos etapok, de mi az első osztályt is 
ide szeretnénk majd hozni” – folytat-
ta Ferencz Csaba, majd megemléke-
zett a múlt hét végén elhunyt Ritner 
Béláról. „Sajnálattal vettem tudo-
másul, hogy elhunyt Ritner Béla. Ő 
óriási veszteséget jelent a Hargita 
megyei autós sportnak. Mindig szí-
vén viselte a motorsportot, az utóbbi 
években pedig nagy szerepet vállalt 
a feltörekvő generációk segítésében, 
rengeteg fi atalt indított el ezen a pá-
lyán. Egy olyan ember volt, akinek 
elvesztése nagy űrt hagy maga mö-
gött a romániai motorsportban. Majd 
méltóképpen szeretnénk megemlé-
kezni róla a következő Hargita Ralin” 
– zárta a beszélgetést a főszervező.

A Csíkszeredai Sportklub koro-
navírus-problémái miatt újra-

tervezték a közös magyar–román 
jégkorongbajnokság, az Erste Liga 
következő napjainak programját. 
Ezen a héten három magyarországi 
együttes érkezik Erdélybe, az eredeti 
elképzelés az volt, hogy mindannyi-
an három-három meccset játszanak, 
ez azonban a csíkiak kiesésével 
nem valósulhat meg. Íme, a frissített 
program: pénteken 18.30-tól Gyer-
gyói HK–Ferencváros; szombaton 
18.30-tól Brassói Corona–Ferencvá-
ros; vasárnap 18.30-tól Gyergyói HK–

Dunaújvárosi Acélbikák, 19 órától 
MAC HKB Újbuda–Újpesti TE, 19.30-
tól Debreceni EAC–Opten Vasas HC; 
hétfőn 18.30-tól Gyergyói HK–Fe-
hérvári Titánok és Brassói Corona–
Dunaújvárosi Acélbikák; kedden 
18.30-tól Brassói Corona–Fehérvári 
Titánok.

A következő héten – a tervek 
szerint – az Opten Vasas HC, a MAC 
HKB Újbuda és az UTE érkezik erdé-
lyi túrára.

Kedden este az Újpest 5–2-re le-
győzte a vendég DEAC csapatát. Maks 
Selan két góllal és két gólpasszal, 

Benk András pedig két találattal vette 
ki részét a sikerből. A két együttes leg-
utóbb november elsején találkozott 
Debrecenben, akkor a DEAC 8–1-re 
ütötte ki a fővárosi gárdát. Erste Liga, 
alapszakasz: Újpesti TE–Debreceni 
EAC 5–2 (1–1, 2–0, 2–1).

Az Erste Liga állása: 1. MAC HKB 
Újbuda 23 pont, 2. Debreceni EAC 19, 
3. FTC-Telekom 19, 4. Újpesti TE 13, 
5. Brassói Corona 12, 6. Csíkszeredai 
Sportklub 10, 7. Gyergyói HK 7, 8. Du-
naújvárosi Acélbikák 7, 9. Fehérvári 
Titánok 4, 10. Opten Vasas HC 3. 

D. L.

T izenegy magyar cselgáncso-
zó képviseli a magyar színeket 

a mától szombatig tartó 69. Euró-
pa-bajnokságon, amelyre Prágában 
kerül sor zárt ajtók mögött. Románia 
13 dzsúdóst nevezett a kontinensvia-
dalra.

A magyar Eb-csapat: Pupp Réka 
(52 kg), Karakas Hedvig (57 kg) és 

Szigetvári Mercédesz (+78 kg), illetve 
Szegedi Dániel (66 kg), Szabó Frigyes 
(73 kg), Tóth Benedek (81 kg), Tóth 
Krisztián (90 kg), Gőz Roland (90 
kg), Cirjenics Miklós (100 kg), Vég 
Zsombor (100 kg) és Sipőcz Richárd 
(+100 kg).

Románia cselgáncs-válogatott-
ja az Eb-re: Andrea Chițu (52 kg), 

Alexandra Pop (52 kg), Ștefania Dob-
re (63 kg), Florentina Ivănescu (63 kg) 
és Serafi ma Moscalu (70 kg), illetve 
Laris Borș (66 kg), Petr Zsukov (66 
kg), Alexandru Raicu (73 kg), Adrian 
Sulcă (73 kg), Marcel Cercea (81 kg), 
Alexandru Creț (90 kg), Eduard Șer-
ban (90 kg) és Luca Kunszabo (+100 
kg). (D. L.)

Még várni kell a kézilabda Eb új helyszíneire
Továbbra sem lehet még tudni, hol játssza majd csoportmérkőzéseit a 
magyar és a román válogatott a decemberi női kézilabda Európa-baj-
nokságon. A társházigazda norvégok hétfőn a koronavírus-járványra 
és a szigorú helyi intézkedésekre hivatkozva visszaléptek a rendezés-
től, a magyarok és a románok pedig éppen Trondheimben szerepeltek 
volna a csoportkörben. Magyarország Szerbia, Horvátország és a 
világbajnok Hollandia, Románia pedig Norvégia, Németország és Len-
gyelország ellen lép majd pályára a kontinensbajnokság első felében. 
Az európai szövetség azt ígérte, hogy kedden közli a részleteket a 15 
nap múlva rajtoló torna módosításait illetően, de az egyedül maradt 
házigazda dánokkal folytatott egyeztetések után honlapján azt írta: 
várhatóan csak a hét végén derül ki, mi lesz a pontos menetrend.

• RÖVIDEN 

14.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Koolhof/Mektic–Kubot/Melo (Eurosport2)
16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Thiem–Rublev (Eurosport2)
17.00 Cselgáncs, Európa-bajnokság, Prága (M4 Sport)
17.45 Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Bukaresti CSM–Rosztov-Don 
         (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Looksport+)
19.30 Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, THW Kiel–Barcelona 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Looksport)
19.45 Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, Vardar–Kielce (Digi Sport 3)
20.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Ram/Salisbury–Krawietz/Mies 
           (Eurosport2)
20.30 Labdarúgás, 2. Liga, Bukaresti Rapid–Kolozsvári U 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Looksport+)
22.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, Nadal–Cicipasz (Eurosport2)

• 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  

Cselgáncsozók a prágai buborékban

Csak Gyergyóban és Brassóban hokiznak

Új régiók felé nyitnának
Jövő nyáron rendezhetik a 2021-es Hargita Ralit

Ferencz Csaba szervezőként 
és versenyzőként is aktívan részt vesz 
a romániai motorsportban
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