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Elmarad a magyar férfi 
kéziválogatott edzőmeccse
Szlovákia férfi  kézilabda-váloga-
tottjának több tagja koronavírussal 
fertőződött meg, ezért elmaradt a 
Magyarország ellen tervezett január 
8-i felkészülési mérkőzés. A talál-
kozó, mint ismeretes, a jövő héten 
kezdődő egyiptomi világbajnokság 
főpróbája lett volna, de a kialakult 
helyzet miatt a piros-fehér-zöld 
együttes számára már a gízai A cso-
port első fordulójában január 15-én 
esedékes Zöld-foki-szigetek elleni 
tétmérkőzés lesz az első felmérő. 
„Sajnáljuk, hogy nem tudunk 
pályára lépni pénteken, hiszen 
fontos része lett volna a világbajno-
ki felkészülésnek a találkozó. Mi ké-
szülünk tovább, sajnos mérkőzést 
más ellenféllel szemben ilyen rövid 
idő alatt a válogatottak már lekötött 
találkozói és a Covid-szabályok 
miatt nem lehet szervezni, így az 
edzéseken egymás elleni mérkőzés 
is szerepel majd a programban. 
Mindezzel nem lehet tökélete-
sen modellezni egy nemzetközi 
mérkőzést, de el kell fogadnunk 
a helyzetet, a fő célunk, hogy jól 
szerepeljünk az egyiptomi világbaj-
nokságon” – idézte Gulyás István 
szövetségi kapitányt a Magyar Kézi-
labda-szövetség hivatalos honlapja. 
A héten amúgy az is kiderült, hogy 
a korábban koronavírus-fertőzésen 
átesett Ligetvári Patrik nem lehet 
segítségére a válogatottnak, mert 
nem kapta meg a visszatéréshez 
szükséges orvosi engedélyt.
 
Danyi Gábor távozik Győrből,
a Siófok edzője lesz
Nyáron távozik a Győri Audi ETO 
KC női kézilabdacsapatának ve-
zetőedzői posztjáról Danyi Gábor, 
aki a Siófok KC szakmai munkáját 
irányítja majd a jövőben. A Baj-
nokok Ligájában, a bajnokságban 
és a Magyar Kupában is címvédő 
Győri Audi ETO KC honlapjának 
beszámolója szerint Danyi nyáron 
lejáró szerződését a klub elnöksé-
ge nem kívánta meghosszabbítani, 
bár a felek tárgyaltak egymással. 
Az 56 éves, pécsi születésű edző 
Elek Gáborral együtt a magyar női 
válogatott szövetségi kapitányi 
posztját is betölti.
 
Hosszú Katinka
a legesélyesebbek között
Az úszással foglalkozó Swim-
mingworldmagazine.com kísérletet 
tett arra, hogy összegyűjtse a nyári, 
tokiói olimpián legesélyesebb női 
versenyzőket; a 25 fős listára egye-
düli magyarként Hosszú Katinka 
került fel. Beszámolójában az MTI 
rámutatott, hogy a 19. helyre rang-
sorolt Hosszúval kapcsolatban a 
rangsor készítői megjegyezték, nem 
sikerült ugyan jól a 2020-as éve, a 
Nemzetközi Úszóligában (ISL) nem 
tudott kiemelkedő eredményt elér-
ni, ezzel együtt is „ő az Iron Lady”, 
a világ egyik legjobb versenyzője. 
Hatalmas meglepetésnek tartanák,  
ha a 31 éves úszónő nem százszá-
zalékos állapotban versenyezne 
majd a tokiói olimpián, ahol három 
számban, 400 és 200 méter vegye-
sen, valamint 100 méter háton cím-
védő. A listát, amúgy az amerikai 
Katie Ledecky vezeti, aki 800 méter 
gyorson sorozatban a harmadik 
olimpiai aranyát nyerheti.
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Dacára az elmúlt esztendő vi-
szontagságainak, a legered-

ményesebb esztendejét hagyta 
maga mögött a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK férfi asztaliteniszcsapa-
ta, amelyik még a járvány előtt az 
Európa Kupa legjobb nyolc csapata 
közé jutott, majd az elmúlt szezon 
hazai élvonalbeli bajnokságában az 
ötödik helyen végeztek. Az új idény 
is jól indult a számukra: a György 
Szilárd, Sebastian Loso, Lucian Fi-
limon, Cservik Krisztián és Tamás 
Szabolcs által alkotott együttes a 
bajnokság, azaz a Szuperliga őszi 
teremtornáját hat győzelemmel és 
egy vereséggel zárta, így hármas 
holtversenyben, az élről várhatják 
a tavaszi folytatást.

György István, az ISK-SZAK edzője 
büszkén összegzett, elmondta, eb-
ben a furcsa évben a klub fennállása 
legjobb eredményét tudja felmutat-
ni. „A profi  szemlélet hozta ezeket. 
Mindenki a csapatnál, edző, játékos, 
támogató rájött, megértette, hogy 
nem szabad kicsiben gondolkodni, 
hanem nagy célokat kell kitűzni és 
elérni. A komoly munkának csak így 
van eredménye” – mondta.

A klub nem csupán felnőttszin-
ten teljesít jól, remek utánpótlással 
is rendelkezik. A fi atalok egy része a 
nagyok között, a B osztályban verse-
nyez. Tavaly csupán az ifi  1-es korosz-
tályban volt országos csapatdöntő, ott 
ötödikek lettek. A 3-as korcsoportban 
az udvarhelyiek második kiemeltek 
voltak – komoly éremeséllyel, míg a 
kisebbeknél vezették az egyéni orszá-
gos ranglistát. „Ami igazán fontos, 
hogy az utóbbi években az ifj úságiak 
szintjén nálunk alig volt lemorzso-
lódás. A fi úk megértették, hogy mi a 
fontos, megtalálták helyüket a klu-
bon belül. Az országban alig lehet ar-
ról beszélni, hogy nevelőegyesületek 
legyenek, nálunk pedig a most feltö-
rekvő nemzedék jelenti a jövőt. Igaz, 
hogy a kiváló eredményekért szük-
séges, hogy kinti asztaliteniszezőket 
hozzunk, de ki merem jelenteni, hogy 
csak udvarhelyi játékosokkal jelen 
pillanatban elérnénk, hogy benn ma-
radjunk a Szuperligában” – fejtette ki 
a klub edzője, vezetője.

Ami az idei terveket illeti, az ISK-
SZAK várja, hogy házigazdája legyen 
az Európa Kupa csoportkörének. A 
nemzetközi szakszövetség két ízben 
már elhalasztotta az előzőleg kitűzött 
időpontot, a legújabb fejlemények 

szerint február utolsó hétvégéjén a 
városi sportcsarnokban fogadják az 
ukrán, portugál és horvát ellenfelet.

A Szuperliga tavaszi tornáját feb-
ruár 11–14. között rendezik, az ISK-
SZAK kérte a honi szövetséget, hogy 
Székelyudvarhely legyen ennek a 
helyszíne. A B osztályban az egyik 
fi ókcsapat a feljutásért harcolhat. 
Ami az ifj úsági bajnokságokat illeti, 
a szövetség elhelyezte a versenynap-
tárban a kiírásokat, de egyelőre na-
gyon kicsi a valószínűsége annak, 
hogy a meccseket le is játsszák.

„Ezt az évet nehéz lesz egyelőre fe-
lülmúlni. Elsősorban azért, mert min-
den egyik napról a másikra változik. 
A nemzetközi porondon minél több 
kört akarunk teljesíteni, itthon pedig 
elcsípnénk egy érmet” – fogalmazta 
meg a célkitűzéseket György István.

Ami az ISK-SZAK anyagi hátterét 
illeti, több támogató megszűnt, vagy 
egyszerűen nem tudta biztosítani az 
eddigi összegeket, de a klubvezető 
olyan összefogásról beszélt, amely 
példás: ahogy egy ajtó bezárult, újak 
nyíltak meg. Bár kevesebb pénzből 
kell gazdálkodniuk, bíznak abban, 
hogy nem lesznek nagyobb problé-
mák a csapatnál, túlvészelik ezt az 
időszakot.

Dobogós helyre pályáznak az udvarhelyiek

 » „Ami igazán 
fontos, hogy az 
utóbbi években 
az ifjúságiak 
szintjén nálunk 
alig volt lemor-
zsolódás. A fi úk 
megértették, 
hogy mi a fontos, 
megtalálták he-
lyüket a klubon 
belül” – mondta 
György István, az 
ISK-SZAK edzője.

Újabb szakaszgyőzelmet ün-
nepelhetett Gyenes Emánuel 
„Mani” a Dakar Ralin. A tegna-
pi sikerével a szatmárnémeti 
motoros a Malle Moto kategó-
ria összetettjének harmadik 
helyére zárkózott fel.

 »  V. NY. R.

A keddi motorproblémák után 
tegnap már ismét szakasz-
győzelmet ünnepelt Gyenes 

Emánuel „Mani” a Dakar Ralin. 
A Szaúd-Arábiában zajló sivatagi 
tereprali leghosszabb szakaszán a 
szatmárnémeti motoros pár másod-
perccel a cseh Roman Krejci előtt 
teljesítette a Wadi ad-Dawasir és 
a Rijád közötti mért távot, ezért a 
szervizcsapat nélkül versenyzők, a 
Malle Moto kategória összetettjében 
is felkapaszkodott a harmadik hely-
re. A cseh kihívó ugyan továbbra is 
élen áll a csoportban, a címvédő er-
délyi pilóta hátránya mindössze hat 
perc vele szemben.

Mani tegnapi idejével a moto-
ros mezőny 33. helyén ért célba, 
a szakaszt pedig a spanyol Joan 
Barreda Bort nyerte a Hondával. 
Az amerikai Ricky Brabec csak a 
18., az ausztrál Toby Price pedig a 
22. helyen zárt, ezért az összetett-
ben most, a tegnap ötödik helyen 
befutott Xavier de Soultrait, a Hu-
sqvarna csapatának francia ver-
senyzője vezet Barreda Bort előtt. 
Soultrait elégedetten nyilatkozott 
a helyezésével kapcsolatban, meg-
látása szerint „őrült módon” kellett 
támadniuk, holott már eleve nagy 
sebességgel motoroztak. „Ma ismét 

A SZATMÁRNÉMETI MOTOROS VISSZAKERÜLT A „DOBOGÓRA” A DAKAR RALI ÖSSZETETTJÉBEN

Gyenes Mani újra szakaszgyőztes

Berobogott. Gyenes Mani ismét nyerni tudott a Dakar Rali negyedik szakaszán

 » Ma a me-
zőnyre 456 
kilométernyi 
mért szakasz vár 
205 kilométer 
összekötővel.

elértem a 175 km/h-s sebességet. 
Mehettem volna gyorsabban is, de 
nem éreztem szükségét, követni kell 
az útitervet is. Mindent összevetve 
nagyon jó a helyezésem” – idézte a 
Dakar hivatalos honlapja a francia 
versenyzőt.

Az autósok között Nasser al-At-
tiyah harmadik szakaszgyőzelmét 
aratta tegnap, de Stéphane Peter-
hansel mindössze 11 másodperccel 
maradt el tőle, ezért a francia „Mister 
Dakar” változatlanul élen áll az ösz-
szetettben. Peterhansel rámutatott, 
hogy egy kisebb navigációs hibát le-
számítva mindent beleadott, de ezen 

a szinten folyamatos összpontosítást 
igényel a versenyzés. „Egyelőre min-
den rendben van. Nem vétettünk sok 
hibát. A régi időkben a versenyzők 
fele már kiesett volna vezetői tévedé-
sek vagy műszaki problémák miatt. 
Ez napjainkban már ritkábban fordul 
elő” – mondta.

Az eddigi négy szakasz során va-
lóban keveseknek kellett feladni a 
versenyt. Ma a mezőnyre 456 kilomé-
ternyi mért szakasz vár 205 kilométer 
összekötővel. A Rijádból rajtoló pi-
lótákra technikás terep vár a dűnék 
között, ahol helyenként köves terep 
nehezíti majd a haladást.
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