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 » RÖVIDEN

Ronaldo megelőzte Pelét
Az Udinese elleni duplájával már 
758 gólnál jár Cristiano Ronaldo, 
a Juventus ötszörös aranylabdás 
futballistája. A The Sun beszá-
molója szerint a 35 éves portugál 
klasszis ezzel megelőzte Pelét, a 
brazilok legendáját, a futballtör-
ténelem egyetlen háromszoros 
világbajnokát, aki klubcsapata-
iban, illetve a válogatottban a 
hivatalos adatok alapján 757-szer 
volt eredményes. A brit napi-
lap szerint Ronaldo mindössze 
egyetlen találattal van lemaradva 
az örökrangsort vezető cseh Josef 
Bicantól – igaz, vele kapcsolat-
ban olyan számítások is olvasha-
tók az interneten, hogy 805 gólja 
van, a brazil Romáriónak pedig 
772. A Rec.Sport.Soccer Statistics 
Foundation (RSSSF) számításai 
szerint Ronaldo 776, Pelé 767 
gólos. A Juventus legközelebb 
szerda este, az AC Milan vendége-
ként játszik rangadót a Serie A 16. 
fordulójában. A Milan 37 ponttal 
listavezető az olasz élvonalban, 
miközben a címvédő torinói zeb-
rák – egyel kevesebb mérkőzést 
játszva – 27 ponttal csak az ötödik 
helyen állnak.
 
Női bírók a futballklubvébén
A Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) játékvezetői bizottsága 
hétfőn nyilvánosságra hozta a 
februári klubvilágbajnokságon 
közreműködő bírók listáját, ame-
lyen először női hármas is talál-
ható a brazil Edina Alves Batista 
játékvezető, illetve az szintén 
brazik Neuza Back és az argentin 
Mariana de Almeida partjelzők 
személyében. Az MTI rámutatott, 
hogy a FIFA 2017-ben az indiai 
U17-es, míg 2019-ben a brazíliai 
U19-es világbajnokságon már 
foglalkoztatott női játékvezetőket 
férfi tornán, előbbin a svájci Est-
her Staublit, utóbbin az uruguayi 
Claudia Umpierrezt. A klubvi-
lágbajnokságot a hagyományos 
decemberi időpont helyett ezúttal 
február 1. és 11. között rendezik 
Dohában. A katari tornán Euró-
pát a Bajnokok Ligája-címvédő 
Bayern München képviseli. A né-
met együttes mellett az egyiptomi 
al-Ahli, a dél-koreai Ulszan Hyun-
dai, a mexikói UANL, az új-zélan-
di Auckland City, valamint a 
házigazdák részéről az al-Duhail 
játéka biztos. Egy hely még kiadó, 
oda a Libertadores-kupa győz-
tese pályázik – a dél-amerikai 
kupasorozat döntőjét január 
30-án rendezik. Az elődöntőkben 
(január 6., 13.) két argentin–brazil 
párharc lesz: Boca Juniors–Sa-
ntos és River Plate–Palmeiras. 
A klub-vb sorsolását január 19-én 
tartják Zürichben.

 » KRÓNIKA

Három helyszínen, Szebenben, 
Craiován és Voluntari-on foly-

tatódik szerdától a hazai élvonal-
beli férfi  kosárlabda-bajnokság. A 
negyedik torna előtt már csak a Ko-
lozsvári U-BT veretlen a mezőnyben, 
a Szamos-partiak viszont most sza-

 » V. NY. R.

A harmadik helyen ért tegnap cél-
ba Gyenes Emánuel „Mani” a 

Dakar Rali szervizcsapat nélkül ver-
senyzőinek kategóriájában, a Malle 
Moto csoportban. A szatmárnémeti 
motorost a litván Aruna Gelaznin-
kas és az olasz Maurizio Gerini előz-
te meg a Bisha és Wadi ad-Dawasir 

badnaposak lesznek. A Nagyváradi 
VSK – amely korábban a Szebennel 
szemben maradt alul – ellenben Il-
fov megyében játszik, ahol a papír-
forma szerint a Voluntari és a Kons-
tancai Athletic ellen is győzelemre 
számíthat – szerdán, illetve csütör-
tökön. A tengerparti gárda a tizenkét 
csapatos mezőny egyedüli nyeretlen 

tagja, holott eddigi négy összecsa-
pása során nem kizárólag élcsapa-
tokkal játszott.

Az U-BT-t edző Mihai Silvășan 
korábban meg is jegyezte, hogy bár 
tiszteli azokat az ellenfeleiket is, 
amelyeket könnyűszerrel győztek 
le, úgy véli, hogy „lehúzzák” a baj-
nokság színvonalát. „Ez az igazság. 

Játszottunk néhány nagyon gyenge 
mérkőzést, amely egyik félnek sem 
vált a hasznára” – mondta a szak-
ember, miután legutóbb 103:70-re 
verték a Csíkszeredai VSK-t. A har-
gitai együttes különben szerdán 
Craiován játszik a helyi csapattal, 
másnap pedig ugyanott a Dinamo 
lesz az ellenfele.

közötti távon, de mindössze másod-
percekkel maradt el mögöttük, ezért 
az összetettben továbbra is az élen 
áll. A motorosok mezőnyében a 35. 
helyen végzett, a szakaszt pedig a 
Honda gyári csapatának spanyol pi-
lótája, Joan Barreda Bort nyerte meg 
az amerikai Ricky Brabec előtt. Az 
első szakaszon győztes ausztrál Toby 
Price ezúttal csak a 28. lett, ami az 

összetett 15. helyére sorolta vissza. 
Mani az összetettben a 32., és rá-
mutatott, hogy a rijádi tartományba 
vezető út hosszú volt, 457 km mért 
szakaszt és 228 km összekötőt kellett 
megtenniük, ezért már várta a cél-
ba érkezést. „Hosszú volt a szakasz, 
több mint négyszáz kilométer. Voltak 
gyors részek, de több puha dűne is, 
ahol több motorosnak problémája 
akadt” – mondta Mani.

Az autósok mezőnyében Nasszer 
al-Attiyah nyerte a szakaszt, az ösz-
szetettben viszont a tegnap második 
Stéphane Peterhansel vezet. A spa-
nyol Carlos Sainz tegnap a harmadik, 
a francia Sebastien Loeb pedig a hato-
dik lett. A mezőnyben a 44. helyen ért 
tegnap célba a magyarországi Szalay 
Balázs, Bunkóczi László kettőse is. 
Az Opel Dakar Team egysége ezáltal 
az 52. helyen áll az összetettben. A 
könnyűsúlyú autók kategóriájában 
a romániai Claudiu Barbu és Marius 
Lupu párosa az első szakaszon az 52. 
helyen „gurult” be, a második ver-
senynapon viszont lapzártánkig nem 
érkeztek meg a célállomásra.

Ma 630 kilométernyi táv vár a Da-
kar mezőnyére, 403 km mért sza-
kasszal. Körverseny lesz, hiszen 
Ad-Wasirból indulnak, de ugyanoda 
is térnek vissza amennyiben „legyő-
zik” a homokdűnéket.

Győzelmekkel indítanák az esztendőt a váradi kosárlabdázók

Dűnék között araszol a Dakar Rali mezőnye

 » A Nagyváradi 
VSK Ilfov megyé-
ben játszik.

 » „Hosszú volt 
a szakasz, több 
mint négyszáz 
kilométer. Voltak 
gyors részek, de 
több puha dűne 
is, ahol több mo-
torosnak prob-
lémája akadt” – 
mondta Mani.

Teljesültek a követelések, így 
befejeződött a romániai jég-
korong-játékvezetők sztrájkja. 
A bojkottot hirdetők többek 
között a hokibírók főnökének 
leváltását kérték, és miután 
Eduard Popescut felfüggesz-
tették tisztségéből, a vasárnap 
esti GYHK–Sportklub mérkőzé-
sen már jégen voltak hárman a 
tiltakozók közül.

 » GERGELY IMRE 

A Romániai Jégkorong-szö-
vetség (FRHG) meghatáro-
zatlan időre felfüggesztette 

tisztségéből a játékvezetői testület 
elnökét, Eduard Popescut – erről 
a december 19-én született döntés-
ről tájékoztatták azokat a bírókat, 
akik novemberben bojkottot hir-
dettek. Az elnöki tisztséget ideigle-
nes megbízatással Mihai Paul tölti 
be. Mint a gyergyószentmiklósi 

FELFÜGGESZTETTÉK TISZTSÉGÉBŐL A ROMÁNIAI JÉGKORONG-JÁTÉKVEZETŐK FŐNÖKÉT

Véget ért a hokibírók bojkottja

Nehéz terep. Gyenes Mani a rĳ ádi tartomány dűnéi között motorozott

 » Eduard 
Popescu levál-
tása a tiltakozás 
aláíróinak egyik 
sarkalatos köve-
telése volt. Vele 
szemben számos 
panaszt megfo-
galmaztak.

Gergely Leheltől, a tiltakozók egyik 
szószólójától megtudtuk, az új el-
nök kinevezése az RJSZ vezetőinek 
döntése volt, a bíróknak nincs ille-
tékességük vezetőjük megválasztá-
sára. Eduard Popescu leváltása a til-
takozás aláíróinak egyik sarkalatos 
követelése volt. Vele szemben szá-
mos panaszt megfogalmaztak, de az 
egyik nagyon aktuális az volt, hogy 
a játékvezetők semmilyen utasítást, 
előírást nem kaptak arra vonatko-
zóan, hogy a jelenlegi járványhely-
zetben mit kell tenniük, mire kell 
fi gyelniük a mérkőzéseken.

Ez a kérés is teljesült – mondta el 
Gergely –, az új előírások lényege, 
hogy a kötelező vírusteszteket az 
adott mérkőzésre kijelölt játékve-
zető elvégeztetheti saját lakhelyén 
is, vagy a mérkőzés helyszínén, de 
mindkét esetben a rendező csapat 
költségén. Amennyiben a helyszí-
nen elvégzett teszt pozitív lenne, 
szintén a rendező klubnak kell gon-
doskodnia a bíró hazautazásáról, 
ahol nyilván elkülönítésbe kell vo-
nulnia. Ha ilyen eset történik, akkor 

a fertőzött játékvezető helyét a tarta-
lék bíró veszi át.

Mivel a követelések teljesültek, a 
sztrájk lezárult. A Gyergyói HK által 
hosszabbítás után 5-4-re megnyert 
Csíkszeredai Sportklub elleni gyer-
gyószentmiklósi mérkőzésen a négy 
bíróból három (Sikó Szilárd, Crisan 
Hunor és Bandi Csaba) a bojkottban 
részt vevő 21 személy közül került ki. 
A két hargitai együttes lapzártánk 
után újfent megmérkőzött egymás-
sal – az Erste Ligába és a hazai baj-
nokságba is beszámító találkozón –, 
ez az összecsapás pedig egybeesett a 
székelyföldi jégkorongsport kilenc-
venéves évfordulójával. A lapunkhoz 
eljuttatott közlemény alapján 1931. 
január 4-én Sinaián, a bukaresti Ro-
mán Tenis-Club (T. C. R.) meghívá-
sára barátságos mérkőzésen lépett 
jégre a Csíkszeredai Korcsolya Egylet 
csapata. A sporttörténeti eseményről 
a tegnapi összecsapáson is megem-
lékeztek. Az erdélyi csapatok, mint 
ismeretes, csütörtöktől már magyar-
országi kiszálláson folytatják az Erste 
Liga alapszakaszát.
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