
A hazai országos ralibajnokság má-
sodik futamára a hétvégén kerül sor, 
a Marosvásárhely-rali gyorsasági 
szakaszait a két szuperszpeciál ki-
vételével Hargita megyében tartják. 
A versenyen az indulók között lesz 
a székelyudvarhelyi Ferencz Csaba 
is, aki Papp Csaba navigátorral a 
19-es géposztály – volt K csoport – 
dobogóját célozza meg.

Kopacz Gyula
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Hat éve már nem rendeznek 
Hargita megyében ralit, ám 
az elmúlt évhez hasonlóan 

a Marosvásárhely-rali gyorsasági sza-
kaszainak többségét Hargita megye 
ország- és megyei útjain jelölték ki a 
szervezők. Érdekesség, hogy míg az 
elmúlt évben csak két szelektívnek 
adott otthont Hargita megye, idén 
Marosvásárhely a két szuperszpeciál 
házigazdája, a többi gyorsasági szakasz 
már megyénkben lesz.

A viadal pénteken Marosvásár-
helyen a Klinikák negyedben kijelölt 
szuperszpeciállal kezdődik, az első autó 
rajtja este nyolc előtt tíz perccel lesz. 
Szombaton hat szelektív és a viadalt 
záró marosvásárhelyi szuperszpeciál 
szerepel a programban. Ami a Har-
gita megyei szakaszokat illeti, a ver-
senyzők két-két alkalommal mennek 
végig a Bucsinon Parajdról Borzont 
irányába, a Libán-tetőn Gyergyóalfalu 
határából indulva és a Kalonda-tetőn 
Farkaslakáról indulva.

A verseny miatt szombaton for-
galomkorlátozásokra és -lezárásokra 
lehet számítani a megyében. A 13/B 
országúton Parajd és Borzont között 
reggel 9 és 12, valamint 13 és 16 óra 
között teljes útlezárás lesz. A 138-as 
megyei úton Gyergyóújfalu és Libán 
között 10 és 13, valamint 14 és 17 

óra között lesz teljes forgalomzár, a 
13/A jelzésű országúton Farkaslaka 
és Korond között 11.30 és 14.30, va-
lamint 15.30 és 18.30 óra között lesz 
teljes útzár a közúti forgalomban részt 
vevők számára. A verseny utolsó sza-
kaszát szombaton este fél nyolckor 
rendezik Marosvásárhelyen.

Udvarhelyiek a rajtnál
Ötvenegy páros nevezett előze-

tesen az országos bajnokság második 
futamára, a Marosvásárhely-ralira. Az 
indulók között lesz Szabó Gergő is, a 
bajnoki címvédő Kohler Zoltánnal 
a „jobb egyben” száguldozik majd. 
Szabónak utoljára a 2009-es idény-
ben navigált Kohler, a páros abban 
az évben nyerte első román bajnoki 
címét. Bereczki Norbert és Kozma 
László egy Citroën C2R2 Maxszal 
teljes bajnoki idényt fut Romániában, 
ugyanilyen autóval áll rajthoz két bol-
gár is, Stratiev Tihomir és Stratieva 
Ekaterina. Magyarországról még át-
ruccan, és szintén teljes évadot fut a 
Botka Dávid – Szenner Zsolt páros, 
ők egy Mitsubishi Lancer EVO 9-cel 
versenyeznek majd, a Fischer Dániel 
és Földesi Csaba alkotta páros pe-
dig egy Subaru STI-vel áll rajthoz. A 
külföldiek táborát erősíti a finn Tapio 
Laukkanen – Harri Kaapro páros is, 
akik egy Subaru Impreza N15-tel ve-
szik fel a versenyt a hazai pilótákkal.

Ferencz Csaba tavaly a Barcasági-
ralin állt rajthoz öt év kihagyás után 
és a K csoportban a második helyen 
zárt, a székelyudvarhelyi pilóta idén 
a Brassó-ralin felvezetőként indult, a 
Marosvásárhely-ralin újra versenybe 
száll a K csoportot felváltó 19-es gép-
osztályban. A 41 éves udvarhelyi piló-
ta 1998-ban végezte el a Ştefan Vasile 
által alapított pilótaiskolát, 1999-ben 
egy Suzuki Swifttel a kezdők kategóri-

ájában bajnok lett. 2002-ben az F2-es 
kategóriában egy második (Hunyad-
rali) és két harmadik (Argeş- és Avram 
Iancu-rali) helyezést szerzett, egy év-
vel később ugyanebben a kategóriá-
ban három harmadik helyezést ért el, 
ugyanakkor a Hargita-ralin az A cso-
portban szintén a harmadik lett egy 
Ford Escort RS 2000 autóval. 2003-
ban a Hargita-ralit összetettben a 12., 
az N csoportban az ötödik helyen zár-
ta, egy évvel később ugyancsak a har-
gitai viadalon technikai problémák 
miatt lett a 17. egy Mitsubishi Lancer 
EVO 6-tal. A 2005-ös, utolsó Hargita-
ralin a H csoportban egy Ford Escort 
RS 2000-sel indult. Tavaly a Barca-
ság-ralin Szabó Gergőtől bérelt egy 
Mitsubishi Lancer EVO 9-et, és a K 
csoportban a második lett, idén pedig 
egy utcai Mitsubishivel felvezetőként 
indult a Brassó-ralin. Az udvarhelyi 
pilótának Papp Csaba navigál a hétvé-
gi versenyen.

Ferencz Csaba lapunknak el-
mondta, annak ellenére, hogy nem 
egy tapasztalt navigátort választott, a 
dobogót célozták meg a Marosvásár-
hely-ralin. „Papp Csabának ez lesz az 
első autóversenye, a pályabejárás első 
köre után azonban bátran elmond-
hatom, elérhető célkitűzés a pódium. 
A 19-es géposztályban heten ver-
senyzünk, elég kemény a mezőny. De 
bízunk a sikerben” – mondta tegnap 
lapunknak Ferencz Csaba.

A 19-es géposztályban az udvar-
helyi pilótán kívül Daniel Ungur, 
Jean Tatu Fischer Dániel (mindket-
ten Subaru), Lăcătuş Mihai, Berari 
Cătălin és Balea Ioan (mindhárman 
Mitsubishi Lancer EVO 9) áll rajt-
hoz. Érdekesség, hogy Ferencz és 
Lăcătuş is Ábrahám Thomastól bérli 
az autót.

Ferencz Csaba még elmondta, 
előnynek számít számára az, hogy a 
szelektívek többsége olyan utakon 
zajlik majd, amelyeket jól ismer, de 
számára a jó helyezés mellett kihívás 
is a hétvégi verseny. Ugyanakkor sze-
retné bizonyítani, hogy helyt tud állni 
kis költségvetéssel is a nagyok között. 
„Éves szinten a top pilóták 100–150 
ezer euróból gazdálkodhatnak, szá-
momra ez a verseny nyolcezer euró-
ba kerül. Nem olcsó az autó bérlése, 
sokba kerülnek az abroncsok és az 
üzemanyag is. Remélem, a támogató-
im a későbbiekben is mellém állnak, 
hiszen nem titkolt cél, hogy a köz-
eljövőben újra teljes bajnoki idényt 
fussak” – mondta az udvarhelyi ralis. 
Hozzátette, eddig is csak az anyagi 
helyzete korlátozta abban, hogy elin-
duljon a hazai bajnokságban.
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> Labdarúgótorna középiskolásoknak.  
A Communitas Alapítvány és a nyárádszeredai 
Bocskai István Iskolaközpont szervezésében 
kerül sor a hét végén Nyárádszeredában a  
7. Or szágos Középiskolás Labdarúgótornára, 
az Erdély-kupa keretén belül zajló rendezvény-
re. A sporteseményen nyolc erdélyi magyar kö-
zépiskola csapata vesz részt: a szatmárnémeti 
Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, 
a dévai Téglás Gábor Iskolacsoport, a kolozs-
vári Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a 

besztercei Andrei Mureşanu Főgimnázium, a 
szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont, a 
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceum, 
a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium és a 
nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpont 
iskolacsapata. Az Erdély-kupa – a játékon, a 
megméretkezésen túl – kiváló lehetőséget 
biztosít az erdélyi iskolákban tanuló magyar 
diákok számára, hogy egymást megismerjék, 
szoros kapcsolatot alakítsanak ki, megismer-
jék a helyi és környéki jellegzetességeket, vala-
mint a fair play, a mozgás, az egészséges élet-
mód fontosságát tudatosítja bennük.

> 3. Liga. Vereséget szenvedett idegen-
ben, a Tatrangi Egyesülés otthonában az 
FC Székelyudvarhely a labdarúgó 3. Liga 
24. fordulójában, kedden. A házigazdák a 
32. percben egy jogosan megítélt büntető-
ből szereztek vezetést. A folytatásban kevés 
helyzetet dolgozott ki mindkét ellenlábas, 
jobbára a középpályán folyt a játék. A vég-
játékban az udvarhelyiek megszerezhettek 
volna egy pontot, amennyiben Gergely 
Tibor értékesíti a kecsegtető lehetősé-
get. Eredmény: Tatrangi Egyesülés – FC 
Székelyudvarhely 1–0.

> 1. Liga. A 31. forduló eredményei: 
Unirea Urziceni – Victoria Brăneşti 2–1, 
Marosvásárhelyi FCM – Pandurii Târgu 
Jiu 1–0, FC Brassó – Astra Ploieşti 0–3. 
A Steaua – Rapid mérkőzés lapzárta után 
ért véget. A további műsor:ma: Besz-
tercei Gloria – Medgyesi Gaz Metan 
(15.30, GSP TV), Kolozsvári U – Sportul 
Studenţesc (17.30, GSP TV), FC Vaslui – 
FC Temesvár (19.30, Digi Sport), Galaci 
Oţelul – Craiova (21.30, Digi Sport); hol-
nap: Dinamo – Kolozsvári CFR (20.20, 
Antena 1).

Sport

Kemény csatát vívott Spanyolország két legjobb focicsapata tegnap este Barcelonában

Maros-rali Hargita megyében lAbdArúgó bAjnoKoK ligájA

Döntetlennel döntős a Barca

Ferencz Csaba a Brassó-ralin utcai autóval volt felvezető, szombaton élesben megy

Az FC barcelona hazai pályán 
döntetlent játszott kedden az ősi 
rivális real Madriddal a labda-
rúgó Bajnokok Ligája-elődöntő 
visszavágóján, így elsőként ju-
tott be a fináléba.

A múlt heti „odavágónál” 
sportszerűbben – és esőtől 
mélyen felázott pályán – 

indult találkozó első fél órájában a 
Barcelona dolgozott ki két helyze-
tet, de Casillas mind Busquets feje-
sénél, mind Messi lövésénél a helyén 
volt. Ezt követően Villa és Pedro is 
„letesztelte” a kapust, a vendégek 
45 perc alatt hétszer próbálkoztak, 
míg az előző meccsen kiállított José 
Mourinho vezetőedző távollétében 
küzdő Real teljesen veszélytelenül 
támadott.

A második játékrész a pályára 
befutásairól hírhedtté vált „Jimmy 
Jump” magánszámával és leteperé-
sével indult, majd Pedro találatával 
folytatódott, aki Iniesta kiugratását 
vágta 13 méterről a bal alsó sarokba. 
Tíz perc múlva egyenlített a királyi 
gárda: egy védelmi hiba után Di 
Maria lépett ki a bal oldalon, lövé-
se visszapattant a kapufáról, ezután 
az argentin légiós középre passzolt, 
és az érkező Marcelo 6 méterről 
a hálóba bombázott. A hátralévő 
időben paprikás lett a hangulat, 
egymást érték a durva belépők és 
sárga lapok, közben a katalánok ru-
tinosan tartották az eredményt, és 

végül 3–1-es összesítéssel jutottak 
be a BL döntőjébe.

Bajnokok Ligája, elődöntő, vis�-
s�avágó: FC Barcelona – Real Mad-
rid 1–1 (0–0) /Pedro (54.), illetve 
Marcelo (64.)/.

Európa liga
Az Európa Liga elődöntőjének 

mai visszavágói előtt gyakorlati-
lag már csak az a kérdés, hogy a 
Benficával vagy a Bragával játszik 
majd a portugál „házidöntőben” az 
FC Porto.

Az egészen elképesztő szezont 
produkáló Porto a múlt csütörtö-
ki első meccsen a félidőben még 
1–0-s hátrányban volt, a fordulás 
után azonban valósággal átgázolt a 
Villarrealon. A portugálok a négy-
szer eredményes Falcao vezérletével 
öt góllal terhelték meg a spanyol 
bajnokság negyedik helyezettjének 
kapuját, ezzel szinte formalitássá 
tették a visszavágót.

A másik ágon viszont a portu-
gál tabella második és harmadik 
helyezettje óriási csata előtt áll. 
A bragai második találkozót a 
vendég Benfica 2–1-es előnnyel 
kezdi majd, ami egyben azt is je-
lenti, hogy a hazaiaknak egyetlen 
rúgott gól is elég lehet a fináléba 
kerüléshez.

A műsor (22 órától): Braga – 
Benfica (Digi Sport HU), Villarreal 
– Porto (Sport.ro, Story 4 TV) 
21.05 órától (1–5).


