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• Nagyon jó eredményekkel tértek haza a hétvégi, vasárnap késő este zárult
Bákó raliról a székelyföldi autóversenyzők. Összetettben az Adrian Teslovan/
Cseh Vajk Imre duó harmadik lett, kategóriájában pedig a Teslovan/Cseh, a
Miklós/Sprencz és a Csató/Csikós kettős is dobogós helyen végzett.

D O B O S  L Á S Z L Ó

N épes mezőny gyűlt össze 
a Bákó-Moldva ralira, az 
országos ralibajnokság 6. 

futamára, amely a Nemzetközi Au-
tomobil Szövetség (FIA) naptárában 
a European Rally Trophy sorozatban 
is szerepelt, ezért 12 külföldi csapat 
is rajthoz állt.

Végig az élbolyban volt és végül 
a kiváló eredménynek számító 3. 
helyen végzett összetettben a Mitsu-
bishi Lancer EVO X-szel versenyző 
Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre 
csíkszeredai kettős. A dobogó leg-
magasabb fokára az Adrian Răspo-
pa/Cosmin Diacu (Skoda Fabia R5) 
kettős állhatott, második helyen 
pedig a Dan Gîrtofan/Tudor Mârza 
(Skoda Fabia Rally2) páros végzett. 
A Teslovan/Cseh duó az RCN2 kate-
góriában első lett, és összetettben is 
ők vezetnek ebben a géposztályban.

„Későn érkezett meg az autónk 
a versenyre, nem tudtuk tesztelni a 
verseny előtt, csak a hivatalos bejá-
ratásra (shakedown) vehettük át, de 
már az első szakaszokon, Moinești 

környékén, a köves, durva szaka-
szokon éreztük, hogy jól alakulnak a 
dolgok. Az első versenynap után a 3. 
helyen álltunk, és ezt a pozíciót tarta-
ni tudtuk a második napon is, a Bákó 
környéki, könnyebnek tűnő, de ned-
ves talajú szakaszokon. Bevallom, az 
utolsó szakaszon nem reszkíroztunk, 

de ennek ellenére izgultunk, és a vé-
gén nagyon örültünk a 3. helynek. Ez 
pályafutásunk eddigi legjobb helye-
zése murván. Még van egy 3. helyünk 
a Hargita ralin, de az aszfalton volt. 
Eredményünk beszámít a European 
Rally Trophy sorozatba is” – mondta 
el a Székelyhonnak Cseh Vajk Imre.

Kategóriagyőztes újoncok

Újoncként állt rajthoz az SSV (Si-
de-by-Side Vehicles) kategóriában 
a küküllőkeményfalvi Miklós Csa-
ba és a csíkszeredai Sprencz Tamás 
alkotta kettős. Nagy meglepetésre a 
Can Am Maverick X3-mal versenyző 
székely csapat összetettben – 80 
induló közül – az előkelő 7. helyen 
végzett, kategóriájában pedig el-
ső lett. „Nagyon örülünk, hogy a 
nehéz körülmények ellenére sike-
rült befejezni a versenyt. Az egész 
pálya sáros, csúszós talajú volt, 

kőolaj kitermeléséről ismert vidé-
ken zajlottak a szakaszok, a talajon 
helyenként érződött, hogy olajjal 
beitatódott. Kiváló kezdés volt szá-
munkra a Bákó rali” – nyilatkozta 
Sprencz Tamás.

Folytatta remek szereplését a 
Dacia Kupában a Csató Roland/Csi-
kós Sándor (Dacia Sandero) csíki 
duó, amely második helyen végzett 
az RC5 kategóriában, összetettben 
pedig kevés előnnyel ugyan, de az 
élen áll.

A román ralibajnokság július 30–
31-én a Szeben ralival folytatódik.

V éget ért a Marosvásárhelyen és
környékén megrendezett duat-

lon Európa-bajnokság. Az elit kate-
góriában a nőknél és a férfi aknál is 
francia győzelem született, de szá-
mos korosztályban hazai verseny-
zők is nyertek.

A nagyszabású megmérettetés 
során különböző távolságokon két 
duatlon Európa-bajnokságot ren-
deztek (az eredmények az országos 
bajnokságba is beszámítottak): első 
nap a csergedi Transilvania Motor 
Ringen, a második napon pedig Ma-
rosvásárhely központjában zajlottak 
a versenyek. 

A motorversenypályán a standard 
Eb-t rendezték, ahol 10 kilométeres 
futás, 37,5 km-es kerékpározás és 
újabb 5 km-es futás várt a különböző 
korosztályú versenyzőkre. A 20–24 és 
a 25–29 évesek kategóriájában hazai 
versenyzők nyerték a versenyt, előb-
bi korosztályban a többszörös orszá-
gos bajnok, marossárpataki Kovács 
Szabolcs és a jászvásári Cosmina Spi-
ridon, utóbbiban a kézdivásárhelyi 
születésű Tuzson Ágnes és a kolozs-
vári Kanizsay Levente bizonyult a 

legjobbnak. Mellettük a 35–39 évesek 
versenyében a marosvásárhelyi Adri-
an Costea is első helyen végzett.

A városközpontban megrende-
zett sprint Eb-n az elit és az ifj úsági 
kategóriában indulóknak, továbbá 
a korosztályos versenyzőknek és a 
parasportolóknak 5 kilométeres fu-
tásból, 20 km-es kerékpározásból és 
újabb 2,5 km-es futásból álló távot 
kellett teljesíteniük.

A férfi  és a női elit kategóriában 
egyaránt francia versenyzők dia-
dalmaskodtak, előbbi mezőnyben 
Benjamin Choquert a spanyol Genis 
Grau és a belga Arnaud Dely előtt 
ért célba, míg utóbbiban Audrey 
Merle honfi társa, Marion Legrande 
és a holland Ann Schoot Uiterkamp 
előtt futott be. A férfi ak mezőnyében 
a legjobban teljesítő romániai spor-
toló a kolozsvári Kanizsay Levente 
volt, aki a 16. helyen zárt, a nőknél 
pedig a többszörös országos bajnok 
Antoanela Manac a 11. helyen zárt.

Az ifj úsági, U23-as kategóriában 
a belga Stef Corthouts (férfi ak) és a 
spanyol Marta Pintanel Raymundo 
(nők), a junioroknál az olasz Alberto 

Bartolomeo Demarchi (férfi ak) és a 
svájci Vanessa Possberg győzött. A 
parasportolóknál a csíkszeredai Ta-
mirjan Róbert egyedüli induló volt a 
PTS4 kategóriában.

A korosztályos mezőnyben a férfi -
aknál a 20–24 évesek között Kovács 
Szabolcs újabb győzelmet aratott, a 
35–39 éveseknél Adrian Costea a má-
sodik helyen végzett a nyertes spa-
nyol David Rodriguez Lopez mögött. 
A nők versenyében a 16–19 évesek 
között a csíkszeredai Balog Henrietta 
második lett a német Neck Franziska 
mögött, a 25–29 éveseknél a kézdi-
vásárhelyi Tuzson Ágnes ugyancsak 
másodikként zárt, a 30–34 éveseknél 
a sepsiszentgyörgyi születésű Bálint 
Réka nyert, megelőzve a nagyváradi 
Bakó Annamáriát.

Az évek során fesztivállá nőtt 
marosvásárhelyi rendezvénysoro-
zaton minden kategóriát fi gyelembe 
véve nagyjából hatszáz sportoló vett 
részt, az eseményen jelen volt az Eu-
rópai Triatlon Szövetség elnöke, az 
olasz Renato Bertrandi.

Horváth Bálint Ottó

Rokaly Szilárd visszatér a Sportklubhoz
Székelyföldön folytatja jégkorongozó pályafutását a 23 éves Rokaly 
Szilárd csatár. A 23 éves, gyergyószentmklósi születésű, magyar–román 
állampolgársággal rendelkező hokis három szezonon át, 2017 és 2020 kö-
zött a csíki kék-fehérek játékosa volt, majd Miskolcra, a DVTK Jegesmed-
vék csapatához szerződött. A román válogatott játékos idén nyártól újra 
a Csíkszeredai Sportklub játékosa lesz – adta hírül közösségi oldalán a 
csíki klub. A kapus Adorján Attila és a balszélső Péter Balázs után Rokaly 
Szilárd a harmadik új játékos, akivel szerződést kötött a Sportklub. Az 
Erste Liga-győztes csapatból a hazai játékosok közül senki sem távozott, 
az idegenlégiósok szerződtetéséről pedig később döntenek.

Fogathajtó verseny volt Oltszemen
Nemzetközi fogathajtó versenyt rendeztek az elmúlt napokban a három-
széki Oltszemen. A viadalt a kökösi Farm utca 500. szám alatti lovastanya 
versenyzője, Bartha Eduárd nyerte meg, második az érköbölkúti Rákóczi 
Gergő lett, míg a harmadik helyen szintén a háromszéki fogathajtó vég-
zett, ugyanis Bartha két fogattal állt rajthoz a 17 csapatos mezőnyben.

• RÖVIDEN

14.00 Tenisz, WTA-torna, Hamburg (Digi Sport 4)
14.00 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 2)
14.45 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
15.30 Kerékpározás, Szebeni Körverseny (Digi Sport 2)
19.00 Labdarúgás, BL: Ferencváros–Pristina (Duna World)
20.00 Labdarúgás, BL: Kolozsvári CFR–Borac Banja Luka (Digi Sport 1)
22.00 Labdarúgás, Eb: Spanyolország–Olaszország (Pro TV, M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N

Francia győzelmek és hazai dobogósok

Remekeltek a székelyek a Bákó ralin
Összetettben és kategóriájukban is az élbolyban végeztek a Hargita megyeiek

Karrierje eddigi legjobb eredményét érte el 
Bákó megyében a Teslovan/Cseh duó

▸ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




