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» RÖVIDEN

Megfékezte a váradiakat
a Nagyszeben
Már a Nagyváradi VSK férfi  
kosárlabdacsapata sem ve-
retlen az országos élvonalbeli 
bajnokság idei szezonjában: 
a harmadik „buboréktor-
na” alkalmával a házigazda 
Nagyszebentől kaptak ki kedd 
este 91:87-re. A szebeniek mint 
ismeretes egy hete botlottak 
először a szezonban, így a 
mezőnyből már csak a Kolozs-
vári U-BT hibátlan – a héten a 
Focșani gárdáját verte 82:51-re, 
idegenben.

Elindult a szavazás
az Év Sportolója címre
A Magyar Sportújságírók Szö-
vetsége (MSÚSZ) az M4sport.
hu honlapján nyilvánosságra 
hozta az Év Sportolója díj 
jelöltjeit, akikre a sportúj-
ságírók január másodikáig 
szavazhatnak. Az Év Férfi  
Sportolója díjra az Európa-baj-
nok vitorlázó, Berecz Zsom-
bot, a teniszező Fucsovics 
Márton, a labdarúgó Gulácsi 
Péter és Szoboszlai Dominik, 
a birkózó Korpási Bálint, a 
rövid pályás gyorskorcsolyázó 
Liu Shaoang és Lius Shao-
lin Sándor, a sportlövő Péni 
István, a kerékpáros Valter 
Attila, valamint a vízilabdázó 
Varga Dénes pályáznak. Az Év 
Női Sportolója díjra a kajakos 
Csipes Tamarát és Lucz Annát, 
a tornász Dévai Boglárkát, Ko-
vács Zsófi át és Székely Zóját, a 
labdarúgó Jakabfi  Zsanettet, az 
úszó Jakabfi  Zsanettet, a csel-
gáncsozó Karakas Hedviget, a 
vízilabdázó Keszthelyi Ritát, 
valamint a gátfutó Kozák Lucát 
jelölték. A csapatok mezőnyé-
ben a hagyományos sportágak 
kategóriájában többek között a 
Ferencváros labdarúgócsapatát 
és vízilabdacsapatát találjuk, 
de a férfi  labdarúgó-válogatott-
ra, a Győri ETO női kézilab-
dacsapatára, a Veszprém férfi  
kézilabdacsapatára és a női 
vízilabda-válogatottra is lehet 
szavazni a Szombathely és a 
Sopron kosárlabdacsapatai, 
és a férfi  jégkorong-válogatott 
mellett. Egyéni sportágak 
csapatversenyeiben listán a 
Babos Tímea, Kristina Mlade-
novic teniszpáros is szerepel, 
de az Eb-bronzérmes női és 
férfi  tornászok, kenusok, 
sakkozók vagy éppen birkozók 
is vannak. Az Év Edzője többek 
között Marco Rossi, a magyar 
labdarúgó-válogatott szövetsé-
gi kapitánya, Szerhij Rebrov a 
Fradi futballcsapatának edző-
je, vagy Märcz Tamás, a férfi  
vízilabda-válogatott szövetségi 
kapitánya közül kerül ki, de az 
egyéni jelöltek közül többek 
szakvezetői is felkerültek a lis-
tára, így a gyorskorcsolya-válo-
gatottat edző Bánhidi Ákos és 
Csang Csing, a cselgáncsedző 
Toncs Péter vagy Trenka János 
tornászedző. A győzteseket ja-
nuár 11-én az M4 Sport – Az Év 
Sportolója gáláján hirdetik ki. 
Az eseményt a koronavírus-jár-
vány miatt nézők nélkül, virtu-
ális díjátadóként szervezik.

Bort, búzát, békességet! – szoktuk kívánni 
évről évre az új esztendőre. A jelenlegi 

helyzetben én mindenekfölött egészséget, 
türelmet és kitartást kívánnék Szováta

és a Sóvidék lakóinak, illetve fürdővárosunk
és térségünk vendégeinek!
Fülöp László polgármester

Szászrégen önkormányzata nevében
a város és a térség lakóinak egy,

az idei évnél sokkal békésebb, boldogabb,
de főleg egészségesebb új esztendőt kíván 

Márk Endre polgármester

» D. L.

Két csíkszeredai összecsapás 
után két gyergyói találkozó-

val folytatódnak a Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói HK ranga-
dók a jégkorong-Erste Ligában. 
Ismeretes, hogy a két hargitai 
együttes az esztendőt egymás 
elleni találkozóval zárta, ame-
lyek közül kedd este a házigazda 
kék-fehérek kerültek ki győztesen 
6-3-as végeredménnyel. Az üres 
lelátók előtt rendezett mérkőzést 
követően Jason Morgan, a Sport-
klub vezetőedzője a mélységi 
passzokban látta sikerük kulcsát, 
ugyanakkor értékelésekor arra 
is rámutatott, hogy a korongot 
is sokáig bent tudták tartani az 
ellenfél harmadában. Szilassy 

Zoltán, a GYHK mestere szerint 
hiába volt meg az esélyük a győ-
zelemre, a kritikus pillanatokban 
nem voltak kellően bátrak a saját 
harmadukban. Szerdai lapzár-
tánk után másodjára is megmér-
kőzött egymással a két együttes, 
a piros-fehér gárda pedig vasár-
nap és hétfőn már házigazdája 
lesz az újabb Csíkszereda elleni 
rangadóknak. Ezek eredményei 
a romániai bajnokságba is be-
számítanak. Ebben a sorozatban 
a héten a Brassói Corona lépett 
pályára, és a papírformának 
megfelelően magabiztosan nyert 
7-0-ra, majd 8-0-ra a Sapientia 
U23 ellen. A barcasági csapat az 
Erste Ligában jövőre a január 7-ei 
Dunaújvárosi Acélbikák vendé-
geként lép ismét pályára.

» KRÓNIKA

A Veszprémet az elődöntőben 
legyőző Kiel férfi  kézilabdacsa-

pata nyerte meg a Bajnokok Ligája 
2019–2020-as kiírását, miután a 
kölni négyes döntő kedd esti fi ná-
léjában 33-28-ra felülmúlta a Barce-
lonát. A német csapat az első, ame-
lyik a 2010-es és 2012-es sikere után 
harmadjára is magasba emelhette 
a legrangosabb európai klubtorna 
serlegét egy négyes döntőt köve-
tően, ugyanakkor története során 
negyedjére nyerte meg a sorozatot. 
Története során a Barcelona nyolc 
BL-címet hódított el. A fi nálé előtt 
rendezték a bronzmeccset, ame-
lyen ezúttal nem járt szerencsével 
a magyarországi együttes: 31-26-ra 
kikapott a Paris Saint-Germaintől. 

A veszprémieket edző David Davis 
szerint mentálisan „rendben” vol-
tak, de fi zikailag túlságosan kime-
rítette őket az egy nappal korábbi 
találkozó – amelyet, mint isme-
retes, a hosszabbításban buktak 
el. Játékosai közül Kentin Mahé is 
csalódottan nyilatkozott, hiszen 
azok után, hogy eredetileg fi nálét 
céloztak, végül lemaradtak a dobo-
góról. „Sajnálom, hogy kikaptunk. 
Szerettünk volna hűek maradni a 
szurkolóinkhoz” – idézte a klub 
hivatalos honlapja. Emlékeztetett 
ugyanakkor arra is, hogy a már ja-
vában zajló 2020–2021-es idényben 
eddig magabiztosan teljesítettek, 
ezért nem érzi azt, hogy a vereség-
gel zárt négyes döntő miatt bármin 
is változtatniuk kellene a jövő évi 
folytatásra.

Visszavágó GyergyóbanBL-érem nélkül a Veszprém

A HÉTVÉGI RAJTRA VÁR A VILÁG LEGNEHEZEBB SIVATAGI TEREPVERSENYÉNEK MEZŐNYE

Dakar Ralival indul az új év
Régi hagyománnyal indul 
a 2021-es esztendő a sport-
világban: hétvégén rajtol a 
Dakar Rali. A világ legne-
hezebb sivatagi terepvi-
adalának mezőnyében a 
szatmárnémeti motoros, 
Gyenes Emánuel „Mani” 
ezúttal is éremesélyesnek 
számít a szervizcsapat nél-
kül versenyzők kategóriájá-
ban, de ezúttal egy romá-
niai és egy magyarországi 
autósegység is teljesíteni 
szeretné a szaúd-arábiai 
kalandot.
» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A 2020-as esztendő számta-
lan törölt vagy elhalasz-
tott sporteseményei után 

a 2021-es év régi hagyománnyal 
indul: a január 2-i felvezetővel el-
rajtol a Dakar Rali. Több verseny-
hez hasonlóan a világ legnehe-
zebb sivatagi terepralijának sorsa 
is sokáig bizonytalan volt, de a 
szaúd-arábiai szervezők megol-
dást találtak az utazási korláto-
zásokra, és szigorú járvány ügyi 
előírások mellett fogadni tudják 
a versenyzőket. Arról már be-
számoltunk, hogy ezúttal jóval 
kevesebb pilóta nevezett be a via-
dalra – az 1995-ös viadal óta most 
indulnak a legkevesebben –, 
ugyanakkor a közismert, rutinos 
pilóták nem fognak hiányozni.

Köztük találjuk a mezőnyben 
Gyenes Emánuel, „Manit” is. A 
szatmárnémeti motoros – akit 
tavaly tizedik Dakar-részvétele 
kapcsán a Dakar Rali legendái 
közé iktattak – a szervizcsa-
pat nélkül versenyzők számára 
fenntartott Malle Moto kate-
gória címvédőjeként rajtolt el. 
Nyáron még számára is kérdé-
ses volt az újabb indulás, rész-
ben a koronavírus-járvány által 
előidézett pénzügyi bizonyta-
lanság, részben pedig egészség-
ügyi állapota tették aggályos-
sá a szereplését. Balesetéből 
viszont gyorsan és sikeresen 
felépült, az őszre halasztott 
Red Bull Romaniacs teljesítése 
pedig meggyőzte a nevezésről. 

Változatlanul egy KTM nyergé-
ben gördül a rajtvonalhoz, azzal 
a céllal, hogy megvédje címét. 
Közösségi oldalán Mani jelezte, 
hogy szerencsésen megérkezett 
a rajt helyszínére, Dzsiddába 
(Jeddah), ahol egyelőre karan-
ténban van, és egy újabb nega-
tív koronavírusteszt-eredmény-
re lesz szüksége ahhoz, hogy 
tizenegyedik Dakar Ralijának 
nekivágjon.

Az autósok között ezúttal lesz 
romániai egység is, a Román 
Autósport-szövetség (FRAS) 
ralibajnokai, Claudiu Barbu és 
Marius Lupu neveztek be azzal 
az elhatározással, hogy a teljes 
7658 kilométeres távot teljesí-
tik majd. Az Arab-félsziget ho-

mokdűnéi között magyarorszá-
gi egységként a Szalay Balázs, 
Bunkóczi László páros autózik 
majd a címvédő spanyol Carlos 
Sainz, a katari Nasser al-At-
tiyah, a francia Stephane Pe-
terhansel, az ugyancsak fran-
cia Sebastien Loeb és a spanyol 
Nani Roma társaságában. Is-
merős név a mezőnyben Giniel 
de Villiersé és Orlando Terra-
nováé is, miközben a motoro-
sok között a címvédő amerikai 
Ricky Brabec mellett többek 
között a chilei Pablo Quintanil-
la, az ausztrál Toby Price, a brit 
Sam Sunderland is a gyári csa-
patok éremesélyes pilótái közé 
sorolandók.

A nézők nélkül rendezendő 
viadalon a Dzsiddából rajtoló 
mezőny Bisha, Wadi ad-Dawa-
sir, Rijád, Buraydah, Ha’il, Sa-
kara, Neom, al-Ula és Yanbu 
útvonalon halad majd. A ver-
seny során 4700 km lesz a mért 
szakasz. A szombati prológ 
után vasárnap a Dzsidda és Bi-
sha közötti első szakasz során 
mindenkinek 623 kilométert 
kell megtennie, amelyből 277 
km lesz a mért szakasz. Más-
nap 457 km-es mért szakasz 
vár majd a Wadi ad-Dawasirba 
tartó versenyzőkre. A tizenkét 
szakaszból álló Dakar Rali ja-
nuár 15-én, Dzsiddában zárul, 
a pihenőnap január 9-én lesz. 
Az esemény hivatalos honlap-
ja alapján a viadalról Euró-
pában az Eurosport közvetít 
majd, míg online a Red Bull Tv 
sugároz.
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Indul a kaland. Tizenkét szakasza lesz a Dakar Ralinak




