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A szervizcsapat nélkül ver-
senyzők között a harmadik 
helyen állva pihenhetett 
Gyenes Emánuel „Mani” 
a szaúd-arábiai Dakar Rali 
második versenyhete előtt. 
A szatmárnémeti motoros 
tegnap megőrizte összetettbeli 
pozícióját.

 » V. NY. R.

K ategóriája összetettjének har-
madik helyéről vágott neki teg-
nap Gyenes Emánuel „Mani” 

a Szaúd-Arábiában zajló Dakar Rali 
második felének. A szatmárnémeti 
motoros a negyedik helyen ért célba 
a KTM-jével a hatodik szakaszon a 
szervizcsapat nélkül versenyzők, 
azaz a Malle Moto mezőnyében. 

GYENES MANI A MALLE MOTO KATEGÓRIA HARMADIK HELYÉRŐL KEZDTE A DAKAR RALI MÁSODIK FELÉT

Félidőben a képzeletbeli dobogón

Dolgos pihenőnap. Gyenes Mani felkészítette motorját a Dakar Rali második hetére

 » Gyenes Mani 
a Malle Moto 
kategóriában a 
negyedik he-
lyen ért célba, 
az összetettben 
ugyanakkor nem 
történt változás.

Videóbejegyzésében jelezte, aho-
gyan egy szakasszal korábban, úgy 
ezúttal sem volt jó  a ritmusa a dű-
nék között. „Elég gyengén megyek 
ezen a terepen, de ez így volt tavaly 
is, akkor sem volt jó ezen a részen a 
tempóm. Örülök, hogy megyünk in-
nen tovább, és hogy ez a hét eltelt” 
– mondta a kategóriájában címvé-
dő Mani. Beszámolt arról is, hogy 
a Sentinelnek nevezett biztonsági 
készülék elromlott, ezért nem fi gyel-
meztette időben egy sebességkorlá-
tozott szakaszra. Emiatt 80 km/órás 
sebességgel haladt át ott, ahol csak 
50 km/óra volt engedélyezett, így idő 
és pénzbüntetést is kapott. „Ez egy 
kicsit elvette a kedvem” – ismerte el 
a közösségi oldalán közzétett videó-
bejegyzésben. Hátráltatta az is, hogy 
a Sentinel meghibásodása miatt fo-
lyamatosan fi gyelnie kellett az autó-
kat, miközben rendes körülmények 

között a gép az, amelyik sípszóval 
fi gyelmeztette volna, ha bármilyen 
jármű kétszáz méteres közelségbe 
kerül hozzá. Ezzel együtt továbbra 
is akkor veszített a legtöbb időt, ami-
kor a harmadik versenynapon letört 
az elülső üzemanyagtartály tömlője, 
ugyanakkor a hátránya még behoz-
ható és arra számít, hogy a Dakar 
Rali második fele könnyebb lesz.

Az összetettben az olasz Maurizio 
Gerini és a litván Aruns Gelazninkas 
álltak előtte „félidőben”, miközben 
a motorosok mezőnyében a 32. hely-
ről rajtolt tegnap. Az élen az ausztrál 
Toby Price állt, de a szombati pihe-
nőnap után tegnap csak hetedik 
lett, ezért hét szakasz után az össze-
tettben megelőzte a chilei Jose Igna-
cio Cornejo Florimo. A szakaszt az 
amerikai Ricky Brabec nyerte. Gye-
nes Mani a Malle Moto kategóriában 
a negyedik helyen ért célba, az ösz-
szetettben ugyanakkor nem történt 
változás.

Az autósok mezőnyében Jazíd al-
Radzsi nyert Stéphane Peterhansel 
előtt, de utóbbi töretlenül vezeti 
az összetettet Nasser al-Attiyah és 
Carlos Sainz előtt. A m agyarországi 
Szalay Balázs és Bunkoczi László 
páros pénteken autójuk meghibá-
sodása miatt feladni kényszerült a 
Dakar Ralit, a Claudiu Barbu és Ma-
rius Lupu alkotta romániai egység 
viszont a második hét küzdelmei-
nek is nekivághatott a könnyű súlyú 
négykerekűek mezőnyében.

A világ legnehezebb sivatagi terep-
ralijából még öt szakasz van hátra a 
pénteki, Dzsiddába tervezett célba 
érésig. Ma összesen 709 kilométert 
kell megtennie a mezőnyben, amely-
ből 375 km a mért szakasz.
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 » KRÓNIKA

K ikapott a Ferencváros vendégeként 
a Bukaresti CSM női kézilabda-

csapata a Bajnokok Ligája csoport-
körében. Az Adrian Vasile edzette 
romániai együtt es megf ogyatkozott 
kerettel utazott el a hétvégi viadalra, öt 
sérültet kellett nélkülöznie, de az első 
félidőt még kétgólos előnnyel zárta. 
A szünet után viszont már elfáradtak 
Cristina Neaguék, a házigazdák pedig 
fordítottak, és 31-27-re megnyerték a 
találkozót. A CSM szakvezetője nem 
is vitatta a budapestiek sikerék, meg-
érdemeltnek nevezte azt, miután a 
lefújást követően nyilatkozott. „Negy-
venöt percen át jó meccset vívtunk, de 
a hajrában meglátszott, hogy nem volt 
elég cserelehetőségünk, és az is, hogy 
november óta nem játszottunk együtt” 
– mondta. A Ferencvárost edző Elek 
Gábor rámutatott, ismeri, milyen az, 
amikor egy csapat lemerül a hajrára, 
de örömére ez most nem velük történt. 
Megjegyezte, a védekezésük sokáig 
nem működött jól, a tervük ugyanak-
kor az volt hogy nagy iramot diktálja-
nak az összecsapás során.

Győzelmének köszönhetően a Fradi-
nak tíz pontja van az A nyolcasban, 
ezt pedig nyolc találkozó során gyűj-

tötte, szemben a Bukaresti CSM-mel, 
amely kilenc lejátszott meccsen 11 
pontot szerzett. Utóbbi gárda ugyan 
még a második helyen áll az össze-
tettben, de a dán Esbjerg gárdáját 
kivéve mindegyik csapatnak vannak 
bepótlásra váró mérkőzései. A B nyol-
casban a listavezető Győri ETO is ke-

vesebb találkozót játszott üldözőinél, 
tegnap a sereghajtó Râmnicu Vâlcea 
vendége volt.

Elkezdődött ezalatt a csoportkör az 
Európai Liga női mezőnye számára 
is, ahol a N agybányai Minaur 33-29-re 
legyőzte hazai környezetben a Storha-
mar gárdáját a C négyesben.

Kikapott a Fraditól a Bukaresti CSM a BL-ben

 » A Ferencvá-
rost edző Elek 
Gábor rámutatott, 
ismeri, milyen az, 
amikor egy csapat 
lemerül a hajrára, 
de örömére ez 
most nem velük 
történt.

Nézők nélküli vébét akarnak a sportolók

Nézők nélküli világbajnokságért lobbizik a Kézilabdázók Európai Egyesülete. 
Az érdekvédő csoport a sportág nemzetközi szövetségét elnöklő Hassan 
Moustafának címzett levelében arra kéri a szervezetet, hogy a koronaví-
rus-járványra való tekintettel mondjon le arról a tervéről, hogy korlátozott 
számban beengedjenek nézőket a férfi válogatottak héten kezdődő egyiptomi 
seregszemléjére. A norvég TV2 beszámolója alapján a játékosok attól tarta-
nak, hogy ezáltal megnő a fertőzésveszély kockázata, ugyanakkor, ha mégis 
lehetnek majd szurkolóak a lelátón, akkor egy konkrét protokollt is szeretné-
nek látni arra vonatkozóan, hogy miként biztosítják majd a vébén részt vevő 
csapatok és a szakmai stáb védelmét. Az elmúlt napokban több kézilabdázó 
aggodalmának adott hangot az egyiptomi tervekkel kapcsolatban, a dánok 
sztárja, Mikkel Hansen közölte: az is megfordult a fejében, hogy lemondja a 
szereplést. Ellentmondásosnak tartja, hogy miközben szerte Európában zárt 
kapuk mögött léptek pályára az elmúlt időszakban, most hirtelen tömeg előtt 
játsszanak. „Valami azt súgja, hogy az emberek inkább a gazdasági tényezőkre 
gondolnak, mintsem a játékosok egészségére” – nyilatkozta. A sportág világ-
szervezete egyeztet az egyiptomi kormánnyal a nézők befogadásáról, a torna 
ugyanakkor a tervek szerint már január 13-án, azaz szerdán elkezdődik az 
afrikai országban. Románia, mint ismeretes, nem kvalifi kált a seregszemlére, 
Magyarország válogatottja viszont részese lesz a tornának.

 » RÖVIDEN

Halasztást kértek a kínaiak
Halasztást kértek a koronavírus-jár-
vány miatt a Forma–1-es autós 
gyorsasági világbajnokság Kínai 
Nagydíjának szervezői. Az MTI 
beszámolója alapján a Juss Event 
cégvezetője, Jang Ji-pin elmond-
ta: szinte heti rendszerességgel 
tárgyaltak az illetékesekkel, mert 
bár az idei versenynaptárt már 
nyilvánosságra hozták, szerin-
tük rendkívül bizonytalan, hogy 
áprilisban sor kerülhet-e a kínai 
futamra. „Már benyújtottuk a hi-
vatalos kérelmünket. Az a célunk, 
hogy az év második felére cserél-
hessük a dátumot”– nyilatkozta 
Jang Ji-pin. Hozzátette viszont azt 
is, hogy ha a sanghaji városvezetés 
az összes nemzetközi eseményt az 
év második felére ütemezi át, az 
meghaladja a város kapacitását, és 
abban az esetben kétségessé válik 
az idei Kínai Nagydíj megrendezé-
se. Emlékezetes, hogy tavaly csak 
júliusban, Ausztriában kezdőd-
hetett el a Forma–1-es idény, a 22 
futamból pedig csak 17-et tudtak 
megrendezni. Idénre 23 versenyt 
terveztek be, de a naptár módosul, 
így például a márciusra tervezett 
Ausztrál Nagydíjat őszre halasztják, 
és Bahreinben kezdik a szezont.
 
Messi 130. alkalommal duplázott
A spanyol labdarúgó-bajnokság 
szombati játéknapján Lionel Messi 
130. alkalommal duplázott az FC 
Barcelona játékosaként. A kata-
lánok 4-0-ra nyertek a Granada 
otthonában, a csapatkapitány az 
502. élvonalbeli meccsén a 454. és a 
455. bajnoki gólját szerezte. A Bar-
celona játékosaként eddig 130-szor 
duplázott, ebből 92 alkalommal a 
La Ligában – írja a spanyol Sport 
című napilap. A Barca klasszis 
futballistája 11 találattal átvette a 
vezetést a La Liga góllövőlistáján. A 
spanyol gólkirályi címet korábban 
hét alkalommal érdemelte ki.
 
Rangadóztak a magyar pólósok
Az ötödik helyért játszott lapzár-
tánk után a szerbekkel Magyar-
ország férfi  vízilabda-válogatottja 
a világliga európai selejtezőiben. 
Märcz Tamás szövetségi kapitány 
együttese a Debrecenben rendezett 
tornán az 5–8. helyeken a horváto-
kat múlta felül 13-11-re, miközben 
a szerbek a franciák ellen nyertek 
10-6-ra. Az elődöntőben Monteneg-
ró 14-10-re verte az olaszokat, a 
görögök pedig a spanyolok ellen 
nyertek 12-11-re.
 
Tamás Nándor szerződést 
hosszabbított
Meghosszabbította szerződését a 
Puskás Akadémia NB I-es labda-
rúgócsapatával Tamás Nándor. 
A 20 éves, kézdialmási születésű 
támadó 2023. július 30-áig írt alá 
– olvasható a felcsútiak hivatalos 
honlapján. A szélső négy évvel 
ezelőtt Csíkszeredából, a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémiától 
került a Puskás Akadémiára, és 
2019. február 2-án a Fehérvár 
ellen mutatkozott be a magyar 
élvonalbeli bajnokságban, ahol 
23 mérkőzésen két gólt szerzett. A 
Magyar Kupában hét összecsapá-
son öt gólt és három gólpasszt
jegyzett – ismertette a klub hon-
lapja.




