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Lezárult a Liga 3-as bajnokság, jöhetnek az osztályozók

Lezárult a Liga 3-as labdarúgó-bajnokság 2020–2021-es szezonja, a hétvégi utolsó forduló 
során pedig véglegessé vált, hogy az 1. csoportból a Radóc és a Suceava, a másodikból az 
Oțelul és a Dacia Unirea Brăila, a harmadikból az Afumați és az Ulmu, a negyedikből a Steaua 
és az FCSB II, az ötödikből a Brassói Corona és a Brassói Municipal, a hatodikból a Colonești 
és a Filiași, a hetedikből a Sellemberk és a Disznód, a nyolcadikból a Lippa és a Köröskisjenő, 
a kilencedikből Kudzsir és a Dési Unirea, a tizedikből pedig a Nagybányai Minaur és a Zilah 
együttese zártak az első két helyen, így ők vívhatják majd meg az osztályozót a másodosztályos 
szereplésért. A kétlépcsős osztályozó első párharcai május 8-án lesznek.

 » RÖVIDEN

Nem mehet Európa-bajnokságra
a román férfi  kéziválogatott
Legalább egy döntetlenre lett volna 
szüksége a továbbjutáshoz Romá-
nia férfi  kézilabda-válogatottjának 
vasárnap este Podgoricában, a jövő 
évi Európa-bajnokság csoportse-
lejtezőinek utolsó játéknapján, de 
a Rareș Fortuneanu által irányított 
csapat 23-19-re kikapott Monte-
negró legjobbjaitól, ezért három 
ponttal a kvartett utolsó helyén 
zárt Svédország (12 pont), Monte-
negró (6) és Koszovó (3) mögött. 
A tornára a nyolc csoportgyőztes 
és a második helyezettek mellett a 
négy legjobb csoportharmadik is 
kijutott. A kontinensviadalt január 
13. és 30. között Magyarország és 
Szlovákia közösen rendezi.
 
Prága csapata nyerte
a karcfalvi hokitornát
A prágai Károly Egyetem csapata, 
az UK Prága nyerte meg a Csíkkarc-
falván megrendezett, hétvégi négy-
csapatos nemzetközi hokitornát, 
a Sekler Cupot. A járványhelyzet 
miatt az Európai Egyetemi Jégko-
rong Liga (EUHL) 2020–2021-es 
bajnoksága elmaradt, de a Felcsíki 
Műjégpályán idén is megrendezték 
a Székely Kupával (Sekler Cup) 
díjazott nemzetközi hokitornát. 
A négycsapatos eseményen a 
házigazda Sapientia U23 mellett 
a szlovákiai HC Uniza Zsolna, a 
csehországi UK Prága, valamint a 
szintén cseh UTB Zlin és a szlováki-
ai Gladiators Trencsén játékosaira 
épülő EUHL-válogatott vett részt. A 
torna végeredménye: 1. UK Prága 
9 pont, 2. Zsolna 5 pont, 3. Sapien-
tia 4 pont, 4. EUHL Select 0 pont.
 
Kiesett a Budafok és a Diósgyőr
A Honvéd 1-0-ra nyert a sereghajtó 
Budafok vendégeként a magyar 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
32. fordulójának zárómérkőzésén, 
így biztosította bennmaradását az 
élvonalban. Ezzel eldőlt, hogy a 
Budafok mellett a 11. helyen álló 
Diósgyőr esik ki a másodosztályba. 
A bajnoki címvédését a Ferencváros 
már korábban bebiztosította. Az él-
vonalbeli pontvadászat 2020–2021-
es szezonja hétvégén zárul.
 
Olasz bajnok lett
az Internazionale
Az Internazionale együttese nyerte 
meg az olasz élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 2020–2021-es sze-
zonját, ezáltal a milánói együttes 
megtörte a Juventus kilenc idényen 
át tartó uralmát. 2010 után végez-
tek ismét az élen, összesen 19. Serie 
A sikerüket könyvelték el hétvégén. 
A torinói Zebrák 34 lejátszott mér-
kőzés után csak a harmadik helyen 
állnak az összetettben. Az Inter 
szurkolói a bajnoki cím bebiztosí-
tása után a járványi előírások teljes 
mellőzése mellett tódultak a főtér-
re, több százan gyűltek össze, hogy 
megünnepeljék kedvenc csapatuk 
sikerét. Bajnokot avattak eközben 
Hollandiában, Csehországban 
és Oroszországban is. Előbbi 
pontvadászatot az Ajax nyerte, a 
cseheknél a Slavia Prága védte meg 
a címét, míg az orosz pontvadászat 
aranyérme a Szentpétervári Zenité 
lett, amely sorozatban harmadjára 
emelhette magasba az elsőségért 
járó serleget.

Huszonkilencedik kiírásához 
érkezett a Hargita Gyöngye 
Rali. A román bajnokság 
második futamát május 7–8-
án rendezik, ezúttal nem-
csak Székelyudvarhelyen és 
környékén, hanem visszatér 
helyszínként a Gyergyói-me-
dence is, a versenyzők három 
szakaszt teljesítenek majd a 
Libánon és a Bucsinon.

 » ZÁTYI TIBOR

M ár hónapokkal ezelőtt ne-
kifogtak az idei Hargita 
Gyöngye Rali előkészíté-

sének Székelyudvarhelyen, ahol 
most hétvégére gyűlik össze a me-
zőny. A román szövetség versenyki-
írása szerint az országos bajnokság 
negyedik futama kellene legyen, 
ám mindössze a második hivatalos 
verseny lesz. „A bajnokság a ko-

A HARGITA GYÖNGYE RALIVAL FOLYTATÓDIK A HÉTEN A HAZAI BAJNOKSÁG

Visszatérnek a klasszikus formához

Régi-új aszfalton. Legutóbb 2018-ban versenyeztek a Bucsinon a ralibajnokság résztvevői

 » „A hagyomá-
nyokat tovább 
ápoljuk, és 
visszatérünk 
a pár évvel 
ezelőtti rend-
szerhez, azaz 
ismét bevonjuk 
a körforgásba a 
Gyergyói-meden-
cét” – szögezte 
le a főszervező.

vásznai Winter Rallyval kezdődött, 
ám az egy tesztversenynek minősül, 
így az ott elért eredmények nem szá-
mítanak bele a végelszámolásba. 
A Hargita Gyöngye Rali előtt mind-
össze egy hivatalos verseny volt, a 
Brassó Rali” – mondta Ferencz Csa-
ba, a hargitai viadal főszervezője. 
Brassóban részt vett a tavalyi WRC2-
es világbajnok Mads Østberg is. A 
dán pilóta nagyot harcolt a román 
bajnoki címvédővel, Simone Tem-
pestinivel, ám technikai problémák 
miatt fel kellett adnia a versenyt, így 
kolozsváriak pilótája végzett az első 
helyen.

A következő román bajnoki futam 
a Bukovina Rali kellett volna  hogy 
legyen, azonban Ferencz szerint 
különböző okok miatt elhalasztot-
ták a versenyt, és lehet, meg sem 
rendezik idén. „A szövetség az év 
elején tizenegy állomásos bajnoksá-
got tervezett, de szerintem nem fog-
nak minden versenyt megrendezni. 
Ami biztos, hogy a Hargita Gyöngye 
Ralit május 7–8-án megtartjuk. A 

hagyományokat tovább ápoljuk, 
és visszatérünk a pár évvel ezelőtti 
rendszerhez, azaz ismét bevonjuk a 
körforgásba a Gyergyói-medencét” 
– szögezte le a főszervező.

A hivatalos csapatbemutató má-
jus 6-án, csütörtökön este nyolc 
órakor kezdődik a székelyudvar-
helyi Márton Áron téren, majd 
pénteken reggel 8 órakor kezdődik 
a verseny előtti fi nomhangolás, a 
shakedown, a pilóták a Farcád és 
Székelyudvarhely között kialakí-
tott pályán fogják tesztelni autóju-
kat. Délután három órakor rajtol 
az első autó a tizenkét gyorsasági 
szakaszos ralin. Az első pálya Li-
bán és Gyergyóújfalu között lesz, 
majd következik a Bucsin 1 és a 
Bucsin 2 gyorsasági. „Megváltoz-
tattuk az irányvonalat, továbbá a 
román versenyzők tanácsára a bu-
csini 30 km-es szakaszt két részre 
osztottuk, mivel szerintük túl nagy 
volt az átlagsebesség. A második 
bucsini szakasz Parajdon ér véget, 
és a tervek szerint ezt élőben fog-
juk közvetíteni a Facebookon és a 
YouTube-on, illetve a Look TV-n 
is. Este a versenyzők beállnak a 
székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal előtt kialakított Parc Fermé-
be. Szombatra három helyszínt ter-
veztünk, Lövéte, Karácsonyfalva és 
Homoródszentmárton rajttal, eze-
ket a szakaszokat háromszor fogja 
teljesíteni a mezőny. A harmadik 
Szentmárton–Patakfalva gyors lesz 
a Power Stage, ezt is élőben közve-
títjük majd a különböző platformo-
kon” – vázolta röviden a versenyt 
Ferencz Csaba.

A rali ideje alatt útlezárásokra 
kell számítani, de arról időben tájé-
koztatják az érintetteket. „Sajnos a 
vírushelyzet miatt idén sem tudjuk 
megszervezni a városi szakaszt, re-
méljük, hogy a Hargita Rali jubileu-
mi, harmincadik kiírásán a jövőben 
az egészségügyi szabályozások szigo-
rú betartásával megörvendeztethet-
jük a nézőket a szuperspeciálissal” 
– tette hozzá Ferencz Csaba.

FO
RR

ÁS
: 

RA
LL

YP
HO

TO
 H

UN
TE

RS
/A

RC
HÍ

V

 » V. NY. R.

K ikapott a Sepsi OSK 2-1-e idegenben 
a Botoșani gárdájától, a Craiovai 

Universitatea pedig a Clinceni ottho-
nában hagyta a pontokat 1-0-s vereség-
gel a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság felsőházi rájátszásának ötödik 
fordulójában. Az összetettbeli sorrend 
azonban nem változott a négy együttes 
között: a Craiova a harmadik, a Sepsi 
OSK a negyedik, a Botoșani az ötödik, 
a Clinceni pedig a hatodik pozícióban 
maradt. Az élen álló Kolozsvári CFR és 
az FCSB lapzártánk után játszották a 
forduló rangadóját.

Az alsóházban az UTA újfent kika-
pott hazai pályán, ezúttal a Chindiá-
val szemben maradt alul 1-0-ra, de a 
Voluntari, az Astra és a Viitorul gárdá-
inak sem kedvezett a hazai terep. Az 
Ilfov megyeieket a kieséstől menekü-
lő Hermannstadt múlta felül 1-0-ra, a 

konstancaiak a Dinamótól kaptak 2-1-
re, míg a giurgiuiakat a Iași győzte le 
2-1-re. A Medgyes–Argeș összecsapás 
1-1-gyel zárult, ezért öt forduló után a 
playoutban Chindia (33 pont), Argeș 
(28), Medgyes (25), UTA (25), Astra 
(24), Voluntari (23), Viitorul (22), Di-
namo (21), Hermannstadt (19) és Iași 
(17) a sorrend.

A csapatoknak viszont nem ma-
rad sok ideje pihenni, mától már a 

hatodik fordulóban lépnek pályára. 
Az alsóházban Chindia–Medgyes 
(kedd, 19 óra), Astra–UTA (szerda, 
12), Hermannstadt–Viitorul (szerda, 
14.15), Iași–Dinamo (szerda, 16.30) 
és Argeș–Voluntari (csütörtök, 14.30) 
összecsapások lesznek, míg a felső-
házban szerdán a Sepsi OSK fogadja 
19 órától a Craiovát, majd másnap 
Clinceni–CFR (17) és Botoșani–FCSB 
(19.45) párosítás szerint játszanak.

Liga 1: elmaradt a pontrablás a felsőházban

 » A csapatok-
nak nem marad 
sok ideje pihen-
ni, mától már a 
hatodik fordu-
lóban lépnek 
pályára.




