
A gyorsaságimotoros-világ baj-
nokság múlt hétvégi, San Ma-
rinó-i Nagydíján minden kate-
góriában spanyol siker szüle-
tett. A királykategóriában Jorge 
Lorenzo, a nyolcadliteresek kö-
zött Nicolas Terol, a Moto2-ben 
Marc Márquez győzött. A 125 
kcm-es géposztály eddig ma-
gyar indulója, Sebestyén Péter 
közös megegyezéssel felbon-
totta szerződését a KTM-mel, 
a versenyző kihagyta a hétvégi 
futamot.

Izgalmasra sikeredett az elmúlt 
hétvégi gyorsaságimotoros-
világbajnokság San Marinó-i 

Nagydíja, a százhuszonötösök 
között ugyanis mindössze hu-
szonkét ezred döntött a futam-
győzelem sorsáról. A diadal végül 
Nicolas Terol birtokába került, 
aki az utolsó kör utolsó méterein 
előzte le a célegyenesben óriási 
meglepetésre hátranéző Johann 
Zarcót. Remek küzdelem alakult 
ki a Moto2-esek mezőnyében is, 
a győzelemért végül Marquez, 
Stefan Bradl és Andrea Iannone 
harcolt, akik közül a spanyol jött 
ki győztesen. A spanyol szurko-
lók napját végül a királykategória 
tavalyi bajnoka, Jorge Lorenzo 
tette teljessé, aki kisebb megle-
petésre felvette a versenyt Casey 
Stonerrel, sőt le is győzte a már 
megállíthatatlannak hitt auszt-
rált. A remek formában moto-
rozó Lorenzo természetesen már 
az első körben megkaparintotta a 
vezetést, amit egy pillanatig sem 
engedett ki a kezei közül, hát-
rébb azonban hatalmas csaták 
alakultak ki a pontszerző helyek 
felosztásáért.

A dobogósok: 125 kcm: 1. 
Nicolas Terol (Aprilia), 2. Jo-
hann Zarco, 3. Efren Vázquez 
(mindketten Derbi); Moto2: 
1. Marc Márquez (Suter), 2. 
Stefan Bradl (Kalex), 3. Andrea 
Iannone (Suter); MotoGP: 1. 
Jorge Lorenzo (Yamaha), 2. Dani 
Pedrosa, 3. Casey Stoner (mind-
ketten Honda).

Hirvonen győzött 
Ausztráliában
A Forddal versenyző finn 

Mikko Hirvonen nyerte az Auszt-
rál-ralit, a világbajnoki sorozat idei 
tizedik viadalát. Mögötte honfitár-
sa, a zárónap előtt még vezető Jari-
Matti Latvala végzett második-
ként, a harmadik a norvég Petter 
Solberg lett.

Az Ausztrál-rali pontszerzői: 
1. Mikko Hirvonen, 2. Jari-Matti 
Latvala (mindketten Ford Fiesta 
WRC), 3. Petter Solberg (Citroën 
DS3 WRC), 4. Matthew Wilson, 
5. Khalid Al Qassimi (mindket-
ten Ford Fiesta WRC), 6. Hayden 
Paddon (Subaru Impreza WRX 
STI), 7. Michal Kosciuszko, 8. 
Olekszandr Szaljuk, 9. Benito 
Guerra (mind Mitsubishi Lancer 
EVO 10), 10. Sébastien Loeb 
(Citroën DS3 WRC).

A világbajnoki pontverseny 
állása: pilóták: 1. Loeb 196 pont, 
2. Hirvonen 181 p., 3. Ogier 167 
p., 4. Latvala 116 p., 5. P. Solberg 
110 p.; csapatok: 1. Citroën Total 
WRT 347 p., 2. Ford Abu Dhabi 
WRT 285 p., 3. M-Sport Stobart 
Ford RT 117 p., 4. Petter Solberg 
WRT 98 p., 5. Ice 1 Racing 48 p.

A következő versenyt szeptem-
ber 29. és október 2. között Francia-
országban, Alsace-ben rendezik.

Közzétette a romániai Digi Sport a 
hazai MOL Liga-mérkőzések köz-
vetítési műsorát. A sportcsatorna 
első hazai mérkőzését kedden a 
Vákár Lajos Műjégpályáról köz-
vetíti, Csíkszeredából összesen 
három meccs kerül majd képer-
nyőre az alapszakasz során. 

Tizenhárom romániai jégko-
rong MOL Liga-találkozót 
tűzött műsorra a hazai Digi 

Sport csatorna, az első közvetítésre 
kedden 17.30 órától kerül sor, az 
adó a HSC Csíkszereda – Dab.
Docler meccsel kezdi meg közvetí-
tés-sorozatot. A csatorna Csíksze-
redából három, Bukarestből négy, 
Brassóból öt mérkőzést közvetít 
majd a román–magyar sorozat 
alapszakaszából. A magyar és a ro-
mán Digi Sport így összesen har-
minc MOL Liga-meccset ad majd 
élőben, kettőt – egyet pénteken és 
egyet hétfőn – már közvetített.

A Digi Sport a két országban 
összesen 32 mérkőzést tűzött mű-
sorra a 140 meccses alapszakaszból, 
Romániából 13, Magyarországról 
19 találkozó kerül képernyőre. Csa-
patonként leosztva, a HSC Csík-
szereda lesz a legtöbbet képernyőn, 
a címvédő a 35 mérkőzéséből tízet 
(3 hazai és 7 idegenbeli)ad majd 
a Digi Sport. A Steaua és a Dab.
Docler kilenc-kilenc (4 és 5, illetve 
6 és 3), a Brassói Corona Fenestela 
68, a Miskolci Jegesmedvék és a Fe-
rencváros nyolc-nyolc (6 és 2, 4 és 4, 
4 és 4), a Sapa Fehérvár AV19 hét-
szer (3 és 4), az Újpest pedig öt (2 és 
3) alkalommal lesz látható a sport-
csatornán. Eddig két magyarországi 

találkozót közvetített a tévéadó, így 
még harminc találkozó kerül majd 
képernyőre.

Sajnos vasárnaptól a Digi TV 
romániai csomagjából kikerült a 
szolgáltató magyarországi sport-
csatornája, így egyelőre hivatalosan 
csak a Digi Sport három romániai 
csatornája érhető el térségünkben, 
így tizenhárom MOL Liga-meccs 
lesz majd követhető élőben.

Csíkban játszik a Platina
A Vákár Lajos Műjégpályán 

játssza majd hazai mérkőzéseit a 
Kisinyovi Platina csapata a román 
bajnokságban. A műjégpálya így a 
HSC Csíkszereda csapata mellett a 
HSC Farm és a Platina gárdáinak is 
otthona lesz a hazai meccseiken. A 
moldvai gárda szombaton 17, vasár-

nap pedig 15 órától fogadja a Galaci 
Dunărea csapatát az alapszakasz-
ban, míg Gyergyószentmiklóson 
megyei rangadót rendeznek: va-
sárnap 17, hétfőn pedig 15 órától a 
Progym – HSC Farm találkozókra 
kerül sor. Az első fordulóban még 
egy kettős összecsapást rendeznek, 
Bukarestben a Sportul a Steaua 
Rangers 2 ellen játszik szombaton 
és vasárnap egyaránt 15 órától.

Másodjára sima győzelem
Tegnap lejátszotta második 

mérkőzését is az ISK–HSC Csík-
szereda csapata a magyar ifibajnok-
ságban. Eredmény: Dab.Docler 
– ISK–HSC Csíkszereda 1–8. A 
csapat ma 20.30-tól és holnap 18 
órától Székesfehérváron a Sapa Fe-
hérvár AV 19 ellen játszik.

Csíkszeredában játssza hazai mérkőzéseit a Kisinyovi Platina a román bajnokságban
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