
 Sport 2021. január 4.
hétfő 11

 » D. L.

A mai Gyergyói HK–Csíkszeredai 
Sportklub rangadó után bő két-

hetes magyarországi túrára utaznak 
az erdélyi csapatok a jégkorong Erste 
Ligában, január 8–23. között a Sport-
klub, a GYHK és a Brassói Corona is 
idegenben vendégszerepel. Mindhá-
rom együttes csütörtökön kezdi meg 
magyarországi szereplését, a Gyergyói 
HK a Ferencváros otthonában, a Csík-
szeredai Sportklub Győrben, a Fehér-
vári Titánok vendégeként, a Brassói 
Corona pedig Dunaújvárosban vendé-
geskedik nyitásként.

A folytatáshoz két új idegenlégiós-
sal bővült a Csíkszeredai Sportklub 
kerete. A székelyföldi kék-fehérek-
nél folytatja pályafutását a kanadai 
32 éves Ty Wishar és a 33 éves orosz 

 » V. NY. R.

Kategóriája legjobbjaként zárta a 
Dakar-rali első szakaszát Gyenes 

Emánuel „Mani”. A szervizcsapat 
nélkül versenyzők, azaz a Malle Moto 
csoport mezőnyében címvédő szat-
márnémeti motoros tegnap 4 óra alatt 
teljesítette a Dzsidda és Bisha közötti 
távot, és az összetett első helyéről vár-
ja a mai folytatást. Mani a szombati, 
11 kilométeres prológot is megnyerte 
kategóriájában, közösségi oldalán pe-
dig jelezte, hogy ez a felvezető fontos 
volt, mert ez határozta meg a tegnapi 
rajtsorrendet. „Úgy érzem kicsit eló-
vatoskodtam, mert rég nem motoroz-
tam, de nem is bánom. Odafi gyeltem, 
hogy ne hibázzak” – mondta. Elége-
dett volt a KTM-jével is, amellyel a 
motoros mezőnyben tegnap a 36. lett. 
A szakaszt különben az ausztrál Toby 
Price nyerte meg a motorosok között, 
miközben az autós mezőnyben a spa-
nyol Carlos Sainz ért elsőként célba 
a francia Stéphane Peterhansel előtt. 
A Dakar Rali mezőnye ma Bishából 

Alekszandr Loginov. Mindketten 
hátvédposzton szerepelnek. Vissza-
tért ugyanakkor Brassóba az előző 
szezon gólgyárosa, a 28 éves kanadai 
Cody Fowlie.

Az Erste Ligában különben lapzár-
tánk után is rendeztek GYHK–Sport-
klub rangadót, a 2020-es esztendő 
utolsó találkozóját pedig ugyanezen 
két hargitai együttes vívta meg egy-
mással és akkor a Sportklub 6-2-re 
nyert hazai környezetben. Aznap vi-
szont nem ez volt a meglepetés, ha-
nem a Vasas–Ferencváros összecsa-
pás eredménye, amelyet a házigazdák 
nyertek 4-2-re. A címvédő „zöld-fehé-
reket” edző Fodor Szabolcs a lefújás 
után elismerte, hogy „hullámvölgy-
ben” vannak. „Ha valaki követte az 
elmúlt öt-hat meccsünket, az ide-
genbeli UTE elleni 6-2 óta, az láthat-

ja, hogy nagyon nehezen találunk a 
kapuba. Pedig van olyan keretünk, 
hogy gólerős játékosokról beszéljünk, 
mégis, valami miatt nem működik a 
játék, és nagyon kevés gólhelyzetet 
használunk ki. Igen, hullámvölgyben 
vagyunk, a nyert meccseken is nehe-
zen találjuk a góllövő formánkat. Van 
még 16 mérkőzésünk, magunk mö-
gött kell hagyni az eddigi dolgainkat, 
és újult erővel menni bele a követke-
ző meccsekbe. Remélem, hogy sikerül 
újra örömet okozni a szurkolóinknak” 
– idézte a szakembert a liga hivatalos 
honlapja.

A Fradi lapzártánk után a MAC-ot 
fogadta, az év első mérkőzésein pedig 
az Újpest 7-5-re legyőzte otthon a Deb-
recent, a Dunaújvárosi Acélbikák pe-
dig hosszabbítás után, 4-3-as sikerrel 
raboltak pontot a Titánoktól.

Rijád tartományába, Wadi ad-Dawa-
sirba utazik, ahol a tegnapi köves 
talaj után már megjelennek az első 

homokdűnék. A pilóták számára 457 
km-es mért szakasz vár majd, 228 km-
es összekötővel.

Nehéz kiszálláson a hokicsapatok

Villámrajt „Gyenes Mani-módra”

 » A Gyergyói 
HK a Ferencvá-
ros otthonában, 
a Csíkszeredai 
Sportklub Győr-
ben, a Fehérvári 
Titánok vendége-
ként, a Brassói 
Corona pedig 
Dunaújvárosban 
vendégeskedik 
nyitásként.

A koronavírus-járvány elna-
polta a videobíró-rendszer 
(VAR) bevezetését a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban, de a Hivatásos Lab-
darúgóliga főtitkára, Justin 
Ștefan esélyt lát arra, hogy az 
idei szezonban már tesztelni 
tudják a régóta várt technoló-
giát a Liga 1-ben.

 » ZÁTYI TIBOR 

„O rlando Nicoară úr (az 
élvonalbeli bajnokság 
televíziós közvetíté-

si jogait birtokló cég képviselője, 
szerk. megj.) kész beszerezni a 
videobíró-rendszer (VAR) beveze-
téséhez szükséges technikai felsze-
relést” – nyilatkozta Justin Ștefan, 

A SZEZON VÉGÉN PRÓBÁLNÁK KI A VAR-T A HAZAI ÉLVONALBELI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGBAN

Videobírót tesztelne a Liga 1

„Nyeregben”. Gyenes Mani szakaszgyőzelemmel kezdte a Dakar Ralit

 » „Lehetséges, 
hogy az idény 
végén tesztjel-
leggel haszná-
latba vesszük a 
videobíró-tech-
nológiát, majd 
a 2021–2022-es 
bajnokságban 
rendszeresen 
alkalmazzuk” 
– ismertette a 
labdarúgóliga 
főtitkára.

a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) fő-
titkára az Agerpresnek.

A videobíró-technológia, mint 
ismeretes, már évek óta visszatérő 
téma a hazai labdarúgásban, beve-
zetését tavalyra ígérték a Liga 1-ben, 
de azt a koronavírus-járvány ellehe-
tetlenítette. Most viszont a LPF ille-
tékesének bejelentése alapján újabb 
esély van arra, hogy a folyamatos 
játékvezetői tévedések kiküszöbölé-
sét elősegítő rendszert már az idei 
szezonban kipróbálják. „Erre az 
évre feladataink közé tartozik a VAR 
rendszer bevezetése és az összes 
mérkőzés lejátszása ebben a szezon-
ban. Nagyon sűrű a program, remél-
jük, hogy az időjárás kedvező lesz. 
Egyelőre nem lehet tudni, hogyan 
alakul a járványhelyzet, de látjuk, 
hogy egyes országok komoly szigorí-
tásokat vezettek be a koronavírus új 
mutációja miatt. Lehetséges, hogy 

az idény végén tesztjelleggel hasz-
nálatba vesszük a videobíró-techno-
lógiát, majd a 2021–2022-es bajnok-
ságban rendszeresen alkalmazzuk” 
– ismertette a labdarúgóliga főtitká-
ra. Ștefan közölte: január folyamán 
kiderül, hogy a játékvezetői testü-
letnek mennyi időre van szüksége 
a bírók megfelelő szintű felkészíté-
séhez. Elmondása szerint elenged-
hetetlen a videobíró-technológia 
bevezetése, mivel sok játékvezetői 
tévedés történik, a VAR pedig bizto-
san megkönnyítené a feladatukat. 
Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy 
a gólvonal-technológia nem tartozik 
bele a „videobíró-csomagba”, mivel 
nagy kiadásokkal járna a liga és a 
klubok részéről, amit jelenleg nem 
tudnak megengedni maguknak.

A Liga 1-es bajnokság jelenleg 
szünetel, a 16. forduló január 12-én 
kezdődik.
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Comăneci sztárvendég
a magyar sportgálán

A férfi aknál a teniszező Fucsovics 
Márton, valamint a labdarúgó 

Gulácsi Péter és Szoboszlai Domi-
nik, a nőknél az úszó Kapás Boglár-
ka, a cselgáncsozó Karakas Hedvig 
és a tornász Kovács Zsófi a került a 
legjobb három közé a Magyar Sport-
újságírók Szövetségének (MSÚSZ) 
63. alkalommal kiírt Év sportoló-
ja-szavazásán. Az MTI beszámolója 
emlékeztett rá, hogy a díjátadót 
január 11-én, a koronavírus-járvány 
miatt nézők nélkül tartják meg a 
Nemzeti Színházban kialakított stú-
dióban. Az előre felvett elemekből 
összevágott 90 perces adás románi-
ai idő szerint 20.45-től lesz látható 
az M4 Sporton.

A szombati online sajtótájékoz-
tató elején Szabó Tünde sportért 
felelős államtitkár kiemelte, 
ebben az eltelt rendhagyó évben 
is születtek olyan teljesítmények, 
amelyekre büszkék lehettek, az azt 
elérő sportolók pedig gratulációt 
érdemelnek. Felhívta a fi gyelmet 
arra is, hogy az ötszörös olimpiai 
bajnok Keleti Ágnes egy hét múlva 
lesz 100 esztendős, ez alkalomból 
a gála keretében szeretnék méltó 
módon köszönteni a lenyűgöző 
teljesítményt elérő tornászt.

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke 
kitért arra, hogy a gálán ismét 
lesznek sztárvendégek, ők azonban 
a személyes jelenlét helyett ezúttal 
csak videoüzenetek, bejelentke-
zések formájában lesznek látható-
ak. Közülük egyelőre csak kettőt 
nevezett meg, az egyikük a román 
színekben ötszörös olimpiai bajnok, 
jelenleg az Egyesült Államokban 
élő tornász, Nadia Comăneci, a má-
sik az amerikaiként kétszeres ötka-
rikás aranyérmes, szegedi születésű 
evezős, Susan Francia lesz, utóbbi 
szülei kétéves korában hagyták el 
Magyarországot.

A gála során, mint ismeretes, 
hat főkategóriában választják meg 
a 2020-as esztendő legjobbját, de 
ismét kiosztják a tavaly debütált, 
az Év szabadidősport eseménye, 
valamint az Év e-sportolója díja-
kat is – utóbbit Vlad Marinescu, 
a Nemzetközi E-sport Szövetség 
közelmúltban megválasztott 
elnöke nyújtja majd át –, és idén 
is átadják a MSÚSZ Életműdíját, 
valamint és év sportpillanatára is 
lehet szavazni.

„Nem nehéz kikövetkeztetni, ki 
fogja kapni a díjakat” – mondta 
Szöllősi, az már ismert, hogy az Év 
sportolója díjra pályázók mellett 
csapatban a Ferencváros labdarú-
gó-csapata, valamint a férfi  lab-
darúgó- és vízilabda-válogatottak 
maradtak versenyben, miközben az 
egyéni sportágak csapatversenye-
iben a férfi  teniszválogatott, a női 
tornászválogatott és a Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic teniszduó 
pályázik az elismerésre. Az edző 
közül Märcz Tamás, a férfi  póló-
válogatott szövetségi kapitánya, 
Szerhij Rebrov, a Fradi futballcsa-
patának edzője és Marco Rossi, a 
férfi  futballválogatott olasz mestere 
kerültek be a top háromba, míg a 
fogyatékos sportolók kategóriájá-
ban a szervátültetett sífutó, sílövő 
Berente Judit, a parakajakos Kiss 
Péter Pál és a kerekesszékes vívó, 
Osváth Richárd közül kerül ki az év 
sportolója. (Hírösszefoglaló)




