
 Sport 2021. január 8–10.
péntek–vasárnap 19

 » RÖVIDEN

Novák Eduard lemondott
a kerékpárszövetség éléről
Novák Károly Eduard, Románia 
újonnan kinevezett sportminisztere 
a héten lemondott a hazai kerék-
párszövetség elnöki tisztségéről. 
Hat év után távozik a sportszerve-
zet éléről, hogy így új feladatkörére 
összpontosíthasson. A szövetség 
alapszabályában nem szerepel, 
hogy ilyen esetben ideiglenes elnö-
köt nevezzenek ki, mint ahogyan 
a feladatkör átruházására sem ad 
lehetőséget, ezért tisztújító közgyű-
lést kell kiírjanak Novák utódjának 
megválasztására.
 
Koronavírus-fertőzés
a Sepsi OSK-nál
Pozitív koronavírus-mintát adott 
csütörtökön a Sepsi OSK élvonal-
beli labdarúgócsapatának egyik 
játékosa. A sepsiszentgyörgyi klub 
közleménye alapján a futballista 
tünetmentes, elkülönítették társai-
tól. A háromszéki együttes kedden 
a Craiovai Universitatea vendége-
ként lép pályára a 16. fordulóban. 
Az új év első Liga 1-es mérkőzése 
vasárnap lesz, amikor is bepótolják 
a korábban elmaradt Viitorul–
Hermannstadt összecsapást. A 
találkozó előtt a szebeniek egy bal-
hátvéddel erősítettek keretükön, a 
héten ugyanis átigazolták a Craiovai 
Universitateától Alexandru Mățelt. 
A 31 éves futballista szabadon iga-
zolható volt, másfél éves szerződést 
írt alá a Hermannstadttal.
 
Családja miatt mondta le
Federer az Australian Opent
Nem egészségügyi problémák, ha-
nem személyes okok miatt mondta 
le Roger Federer az idei ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon való 
részvételt. A 39 éves svájci klasszis 
döntésének indokairól Andre Sa, 
a torna illetékese nyilatkozott a 
BandSportnak, rámutatva, hogy 
a visszalépést a karanténszabály 
eredményezte. „A családjával 
együtt érkezett volna, de a felesége 
és a gyermekei nem hagyhatták vol-
na el a szállodai szobájukat, és ezt 
a felesége nem akarta” – magyaráz-
ta a játékosokkal való kapcsolattar-
tásért felelős Andre Sa. Hozzátette, 
Federer egyedül is utazhatott volna, 
azt mondta neki, hogy nem akar öt 
hétig távol maradni a családjától. 
A svájci teniszező amúgy épp egy 
évvel ezelőtt, a tavalyi Australian 
Openen sérült meg, azóta pedig 
egyetlen tornán sem vett részt. Ezt a 
koronavírus-járvány eredményezte, 
mert beszámolók szerint térdmű-
tétéből felépült. Pályafutása során 
Federer most először hagyja ki az 
ausztrál GS-versenyt.
 
Módosulhat 
a Forma–1 versenynaptára
Még el sem kezdődött, máris 
változhat a Forma–1-es autós 
gyorsasági világbajnokság idei 
versenynaptára. Sajtóhírek szerint 
a szezonnyitó Ausztrál Nagydí-
jat halasztani fogják, miközben 
a kínai viadalnak a törlését is 
számításba vették, hogy helyette a 
portugáliai Portimaóban verse-
nyezzen a mezőny. Az olaszországi 
Imola a Vietnámi Nagydíj számára 
fenntartott helyet kaphatja meg. 
A versenynaptár esetleges módosí-
tásairól hétfőn tárgyalnak.
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Székelyudvarhely ad otthon a 
hazai élvonalbeli teremlabdarú-

gó-bajnokság negyedik tornájának, 
amely egyben az alapszakasz utol-
só mérkőzéseit is jelenti. Az már 
biztos, hogy az első három helyen 
a Galaci United, a Dévai Autoberga-
mo és a Csíkszeredai Imperial Wet 
végeznek majd, a Kézdivásárhelyi 
SE és a Kolozsvári Clujeana a hat és 
a hetedik helyen zárnak, a Dunărea 
Călărași pedig visszalépett a baj-
nokságtól, és az eddigi eredményeit 
törölték.

Ilyen körülmények között már 
csak egyetlen kérdés maradt: ki 
lesz a negyedik helyezett, az FK 
Székelyudvarhely vagy a Luceafă-
rul Buzău? A két gárda szombaton 
délután csap össze – valamelyest a 
székelyföldi együttes van előnyben. 
Első nap a Luceafărul a Csíkszereda 
csapatával mérkőzik meg, az FK pe-
dig a sereghajtó kolozsváriakkal. A 
papírforma szerint előbbi vereséget, 
utóbbi győzelmet jegyezhet. Az oda-
vágók során az udvarhelyiek 9–7-re 
diadalmaskodtak a buzăuiakkal 
szemben.

„Túl vagyunk a tesztelésen, a keret 
összes tagja játszhat. A két új szer-
zemény, Andrei Grigoraș és Tankó 
Levente is bevethető. A kolozsvári 
mérkőzést be kell húznunk, hogy 
lélektani előnyünk is legyen. Azaz 
akkor egy vereség esetén a Buzăuval 
szemben pontegyenlőség lesz, így az 
egymás elleni párharcok döntenek, 
vagyis beleférne az is, ha két góllal 
kapunk ki. Természetesen mi nyer-
ni szeretnénk, hogy ott lehessünk 
a felsőházban” – mondta el megke-
resésünkre az FK Székelyudvarhely 
edzője, Jakab Zoltán.

Eközben az Imperial Wet keret-
módosítást jelentett be: négy távozó 
játékos mellett három új igazolással 
erősítettek. Megváltak Gică Dospi-
nescu és Petrișor Tonița kapusoktól, 
akik közül az utóbbi a Dévához iga-
zolt. Helyére a 21 éves Farkas Róbert 
Attila hálóőr érkezett Kézdivásár-
helyről. A mezőnyjátékosok közül 
Ovidiu Aramă és Tankó Levente tá-

vozott. Aramă a Buzău, Tankó pedig 
a Székelyudvarhely csapatánál foly-
tatja. Új játékos Oitomeia Uhelliton 
brazil idegenlégiós, aki a világ je-
lenlegi legjobb teremlabdarúgó-csa-
patai közé tartozó spanyol Inter Mo-
vistarban is megfordult. Oitomeia a 
brazil első ligában szereplő Jaragua 
Futsal csapatától érkezett Székely-
földre. A másik új csíki idegenlégiós 
a szerb Stojan Milovac, aki a szerbi-
ai élvonalból, a Novi Pazartól érke-
zett, de két szezonban a Temesvár 
csapatát erősítette.

Cosmin Gherman, az Imperial Wet 
vezetőedzője a rájátszásra való felké-
szülés fontos szakaszának tekinti az 
udvarhelyi tornát, ahol kipróbálhat-
ja az új játékosokat. „Természetesen 
mindhárom mérkőzésünkön győzni 
szeretnénk. A hétvégén már bizonyos 
dolgokat gyakorolni fogunk, ezért 
nem lesz világvége, ha pontokat ve-
szítünk, hiszen számunkra most már 
a rájátszásban lesznek a létfontos-

ságú mérkőzések. Beteg játékosunk 
nincs, Bíró Attila kisebb sérüléssel 
küszködik, majd a mérkőzések előtt 
dől el, hogy játékra alkalmas-e. A vi-
lágjárvány miatt Andre Luis Sasse 11 
hónapja nem járt haza Brazíliában, 
őt az ünnepekre hazaengedtük, a 
hétvégi tornán nem fog játszani” – 
nyilatkozta Gherman.

Az alapszakasz végén az első négy 
helyezett a rájátszás felsőházában 
folytatja, a további három gárda az 
alsóházban. Az utolsó torna előtt a 
Galaci United (10 mérkőzés/25 pont) 
vezet, a Déva (10/23), az Imperial Wet 
(9/22), az FK (9/12), a Buzău (10/12), 
a Kézdivásárhely (11/6) és a Kolozs-
vár (9/0) előtt. A tornáról a Pro X is 
közvetít mérkőzéseket: pénteken a 
Luceafărul Buzău–Csíkszeredai Im-
perial Wet (16 óra), szombaton az 
Imperial Wet–Autobergamo (16 óra), 
vasárnap pedig az FK–Imperial Wet 
(16 óra) összecsapásokat sugározzák 
élőben.

Futsal: Székelyudvarhelyen zárul az alapszakasz

 » „Természe-
tesen mi nyerni 
szeretnénk, hogy 
ott lehessünk a 
felsőházban” – 
mondta el meg-
keresésünkre az 
FK Székelyud-
varhely edzője, 
Jakab Zoltán.

Öt szakasz után Gyenes Emá-
nuel a szervizcsapat nélkül 
versenyzők kategóriájának 
negyedik helyén áll a Da-
kar Ralin. A szatmárnémeti 
motorosnak még hét szakaszt 
kell teljesítenie a szaúd-arábiai 
sivatagi viadalon.

 » V. NY. R. 

A harmadik szakaszhoz ha-
sonlóan ismét az olasz Ma-
urizio Gerini nyerte meg a 

szervizcsapat nélkül versenyző 
motorosok kategóriájának csü-
törtöki versenyét a Dakar Ralin, 
miközben a szatmárnémeti Gye-

A SZOMBATI PIHENŐNAP UTÁN A MÁSODIK HÉT SZAKASZAI VÉGLEGESÍTIK A SIVATAGI RALI EREDMÉNYÉT

Félidőhöz közelít a Dakar Rali

Egymásnak feszülnek. Az utolsó playoff helyért játszanak a bajnokság udvarhelyi tornáján

 » Pénteken 
448 kilométernyi 
mért szakasz 
vár a mezőnyre, 
majd a szombati 
pihenőnap után, 
vasárnap egy 
471 kilométernyi 
speciellel neki-
vágnak a viadal 
második felének.

nes Emánuel „Mani” ezúttal a cseh 
Roman Krejci és a litván Arunas El-
azninkas mögött a negyedik helyen 
ért célba a 662 kilométeres távon. 
A Szaúd-Arábiában zajló tereprali 
Malle Moto kategóriájában ugyan-
ez a sorrend jelenleg az összetett 
élén is, a címvédő erdélyi motoros 
egy pozíciót veszített korábbi rang-
sorolásához képest. Bőven van még 
lehetősége visszazárkózni a dobo-
gós helyek egyikére, hiszen pénte-
ken 448 kilométernyi mért szakasz 
vár a mezőnyre, majd a szombati 
pihenőnap után vasárnap egy 471 
kilométernyi speciellel nekivágnak 
a viadal második felének.

A világ legnehezebb sivatagi ra-
liversenyének autós mezőnyében 
Giniel de Villiers nyerte meg a csü-

törtöki ötödik szakaszt, ez viszont 
nem módosított az összetett élme-
zőnyének állásán: továbbra is a 
francia Stéphane Peterhansel vezet 
Nasser al-Attiyah előtt. A francia 
Mister Dakar, mint ismeretes, épp 
egy nappal korábban beszélt ar-
ról, hogy az elmúlt esztendőkhöz 
képest ezúttal kevesebb hibát vé-
tenek a versenyzők, és a műszaki 
problémák miatti lemorzsolódás is 
ritkább. Baleset viszont idén sem 
maradt el: az indiai Chunchungup-
pe Shivashankar Santosh egy kavi-
csos részen bukott motorjával. A 37 
éves versenyzőt – aki pályafutása 
hetedik Dakar Raliján rajtolt el idén 
– súlyos sérülésekkel szállították a 
dzsiddai kórházba, ahol mestersé-
ges kómában tartják.
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