
Az elmúlt hétvégén rendezték 
a hazai ralibajnokság utolsó 
lőtti versenyét, szombaton ért 
véget az Intercontinental Rally 
Challenge (IRC) kilencedik fu-
tama Olaszországban, vasárnap 
pedig Szingapúrban volt Forma–
1-es viadal. Két eseményen baj-
nokavatóra készültek, ám sem 
Valentin Porcişteanunak, sem 
pedig Sebastian Vettelnek nem 
sikerült begyűjteni a hőn áhított 
címet. A piteşti-i pilóta Bákóban, 
a német pedig Suzukában érhet 
fel a csúcsra.

Egy gumidefekt miatt értékes 
időt veszítve csak a negye-
dik helyen ért célba Valentin 

Porcişteanu az elmúlt hétvégén Iaşi-
ban rendezett hazai ralibajnoki fu-
tamon, a pontvadászat utolsó előtti 
versenyén. A piteşti-i pilóta 26,5 
pontos előnnyel érkezett a moldvai 
város versenyére, ám közvetlen el-
lenfele, Bogdan Marişca a Iaşi Ralin 
6 pontot hozott rajta. „Vallino” az 
utolsó futamon arra kell figyeljen, 
hogy kolozsvári ellenfele előtt vé-
gezzen, ha meg Marişca gyorsabb a 
piteşti-inél, akkor legalább a hetedik 
helyet szerezze meg.

Iaşi-ban egyébként a második 
helyet dobta el Porcişteanu, miu-
tán a verseny leghosszabb szelektív-
jén, a 26,5 kilométeres Mădârjac-
szakaszon defektet kapott, és közel 
három percet veszített a bal első ke-
rék cseréjét követően. Szabó Gergő 
könnyedén nyerte a versenyt, közel 
másfél perccel előzte meg Marişcát 
és több mint két percet adott a 
harmadik Dan Gârtofannak, a ne-
gyedik Porcişteanu hátránya két 

perc negyven másodperc volt a 
győztessel szemben.

Eddig két kategóriában dőlt 
el a bajnoki cím: Daniel Ungur 
a 19-es géposztályban már a Bar-
caság-ralin begyűjtötte a végső si-
kert, míg Iaşi-ban a Napoca Rally 
csapatban jutott fel a csúcsra.

Még egy szoros befutó
Egyre szorosabb az IRC-ver-

senyeken a befutó, a szeptember 
eleji Mecsek-ralin Jan Kopecký 
nyolc tizedmásodperccel előzte 
meg a Thierry Neuville-t, San-
remo-ralin a belga mindössze 
másfél másodperccel előzte meg 
Andreas Mikkelsent és 16-tal 
Bryan Bouffier-t, a sorozatot ve-
zető Kopecký ezúttal csak a ne-
gyedik lett. Két futammal az idei 
IRC-zárás előtt Kopecký 128 
ponttal vezet az egyaránt 103 pon-
tos Freddy Loix és Neuville előtt. 
A sorozat következő versenyét két 
hét múlva Skóciában rendezik.

Egy pontra a vb-címtől
Sebastian Vettel zavartalan 

versenyzéssel aratta idei kilen-
cedik győzelmét az év egyetlen 
éjszakai Forma–1-es versenyén, 
a Szingapúri Nagydíjon, és így a 
hátralévő öt futamon már akkor 
is elég egyetlen pontot szereznie 
második vb-címének bebizto-
sításához, ha Jenson Button az 
összeset megnyeri. 

A verseny leglátványosabb je-
lenete a 29. körben játszódott 
le, amikor Michael Schumacher 
hátulról belerohant Sergio Pérez 
Sauberjébe. A mexikói előzőleg 
Nico Rosberggel lökdösődött, így 
a lendületben lévő Schumacher 
utolérte őket, és éppen be akart 
húzódni az egyik jobbos kanyar 
belső ívére, csak meglepte, hogy 
Pérez szerinte túl korán féke-
zett. Az ütközés következtében a 
Mercedes felrepült a levegőbe, és 
a szemközti falnak ütközött. Az 
balesetben nem sérült meg senki.
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> Tenisz. Az elmúlt hétvégén a csíkszere-
dai sportcsarnok melletti teniszpályákon meg-
rendezett Szatmári-kupa eredményei: 35 év 
alattiak: 1. Csiszér Csaba (Székelyudvarhely), 
2. Vrabie Adrian, 3. Berekméri András és 
Hodor Levente (Kézdivásárhely); 50 év alat-
tiak: 1. Berekméri András, 2. Németh Csaba 
(Sepsiszentgyörgy), 3. Szatmári Bendegúz és 
Ciornei Ovidiu; 50 év fölöttiek: 1. Erőss Béla, 
2. Vrabie Gheorghe, 3. Simon László és Kósa 
Ferenc (Sepsiszentgyörgy). A tornát támo-

gatták: Amigo Kft., Balu Kalandpark, 
Iang Impex Kft., Nextra Kft., Tusnád Ás-
ványvíz Rt., Várdomb Panzió.

> Ifjúsági fiúkézilabda. Az elmúlt hét-
végén rajtolt az ifjúsági 2-es fiú korcsoport 
számára az országos bajnokság. A Bakó Lajos 
által felkészített udvarhelyi fiatalok hazai kör-
nyezetben kezdték meg a pontgyűjtést. Az öt 
találkozón háromszor kerültek ki győztesként. 
A Székelyudvarhelyi ISK–KC eredményei: 31–
22 (18–13) a Fogarasi ISK-val, 12–31 (8–17) 
a Brassói Dinamóval, 26–23 (12–13), 36–15 

(21–8) a Sepsiszentgyörgyi ISK-val és 28–32 
(14–15) a Brassói RomCri-vel.

> Ifjúsági lánykézilabda. A hétvégén a 
Székelyudvarhelyi ISK és a Csíkszeredai VSK 
Ifi I-es lánycsapatai is pályára léptek az orszá-
gos utánpótlás-bajnokság második fordulójá-
ban. Mindkét együttes vereséget szenvedett, 
az udvarhelyiek hazai pályán, míg a csíkiak 
idegenben. Eredmények, 2. forduló: E csoport: 
Székelyudvarhelyi ISK – Kézdivásárhely 
28–38; F csoport: Nagybányai ISK II. – Csík-
szeredai VSK 38–12. Mint azt már korábbi 

lapszámainkban közöltük, az Udvarhelyi ISK 
az első fordulóban Ludason szenvedett 26–
22-es vereséget, míg a VSK a Kolozsvári Jövő 
ISK-tól kapott ki 38–11 arányban.

> Világkupa. Oroszország válogatottja 
nyerte meg a Dániában rendezett női kézilab-
da-világkupát, miután a döntőben 25–23-ra 
legyőzte Norvégiát. A harmadik helyet a fran-
ciák szerezték meg, akik 16–15-re verték meg 
a bronzmérkőzésen a spanyolokat. A romá-
nok nem jutottak ki csoportjukból, miután 
mindhárom mérkőzésüket elveszítették.

hirdetés

Sport

Szentegyházán és környékén 
rendezték a 15. Kárpát-kupa 
tájfutóversenyt, melyen négy 

megyéből összesen hatvan spor-
toló vett részt. Csíkszeredából a 
Tanulók Háza, a Kárpátok SK és a 
Hadsereg SK sportolói álltak rajt-
hoz, a megyeszékhely versenyzői 
több korcsoportban is dobogós 
helyeken végeztek. A csíkszeredai 
versenyzők kilenc első helyet sze-
reztek a lehetséges tizennégyből.

A dobogósok
8 évesek: lányok: 1. Járy Jan-

ka, 2. Peleş Ştefania (mindketten 
Tanulók Háza); fiúk: 1. Járy Ger-
gely, 2. Suciu Ovidiu (mindket-
ten Tanulók Háza), 3. Rancz Illés 
(Kárpátok SK).

10 évesek: lányok: 1. Tecă 
Alina, 2. Sándor Teodóra, 3. 
Mutică Andrea; fiúk: 1. Suciu 
Eduard, 2. Peleş Vlad (mind Ta-
nulók Háza).

12 évesek: lányok: 1. Puşcaş 
Renata (Tanulók Háza); fiúk: 1. 
Balázs Endre (Tanulók Háza), 

2. Rancz Máté (Kárpátok SK), 
3. Szilveszter Áron (Tanulók 
Háza).

14 évesek: fiúk: 1. Rancz Bá-
lint, 2. Bârsan Cosmin, 3. Ráduly 
Róbert (mind Kárpátok SK).

16 évesek: lányok: 1. Sebestin 
Claudia, 2. Brânzilă Laura (mind-
ketten Kárpátok SK), 3. Vass Zsu-
zsa (Kolozsvári Transilva); fiúk: 1. 
Erősdi Zakariás, 2. Jufa Victor 
(mindketten Kárpátok SK), 3. 
Szász Botond (Csíkdánfalva).

21 évesek: nők: 1. Canache 
Maria (Bákó), 2. Sabău Cristina 
(Brassói CSU), 3. Cicel Ancuţa 
(Hadsereg SK); férfiak: 1. Ca na-
che Dan (Bákó), 2. Curcă Marius 
(Brassói CSU).

40 évesek: nők: Csúcs Mó-
nika (Brassói CSU), 2. Erősdi 
Edit (Csíkszereda), 3. Szász Nelli 
(Csíkdánfalva); férfiak: 1. Csúcs 
András (Brassói CSU), 2. Rancz 
László (Kárpátok SK), 3. Járy 
László (Tanulók Háza).

65 évesek: 1. Szász János (Ko-
lozsvári Transilva).
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Beindult a csíkszeredai 
asztalitenisz nagyüzeme. Va-
sárnap délelőtt a már hagyomá-
nyossá vált szeptemberi egyéni 
versennyel kezdetét vette a csík-
szeredai AMATUR versenyso-
rozat. A sorozatot B kategóriás 
versenyként sorolták be, amelyre 
Csíkmadéfalváról, Csíkdánfalváról, 
G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s r ó l , 
Gyimesfelsőlokról, Brassóból és 
Csíkszeredából érkeztek verseny-
zők. A végső ranglista: 1. Pál Zoltán, 
2. Erdős Ferenc, 3. Dombi Tiha-
mér, 4. Nisztor József, 5–8. Szakáli 
Csaba, Tamás Nagy Jenő, Incze Le-
vente, Lakatos Zsolt.


