
Három év után újra román pi-
lóta lett a hazai ralibajnokság 
győztese. Valentin Porcişteanu 
évek óta az élvonalhoz tartozik, 
ám az elmúlt három évben min-
dig akadt egy külföldi verseny-
ző, aki nem talált legyőzőre. 
Szintén újdonság, hogy a do-
bogó mindhárom fokára hazai 
pilóták állhattak fel, az elmúlt 
két év bajnoka, Szabó Gergő 
csak az ötödik lett a végelszá-
molásban.

Kilencet terveztek, de csak 
nyolc versenyt tartottak 
meg idén a hazai rali baj

nokságban, az Argeş Rali ugyan
is elmaradt, mert a szervezőknek 
nem sikerült időben leaszfaltoz
tatni a Transzfogaras országút 
bizonyos részeit. A nyolc verseny
ből négyet Porcişteanu (Brassó, 
Kolozs, Arad, Barcasági Rali), 
kettőt Szabó Gergő (Maros, Iaşi 
Rali), egyetegyet pedig Marco 
Tempestini (Szeben) és Bogdan 
Marişca (Bákó) nyert. Érdekes
ség, hogy az összesítésben úgy lett 
harmadik Dan Gârtofan, hogy 
egyetlen versenyt sem nyert meg, 

ám volt egy második, három har
madik, egy negyedik, egy ötödik 
és egy nyolcadik helyezése. Össze
tettben (FIA kategória) hetven 

pilóta indult el a nyolc versenyen, 
közülük 24en pontoztak.

A hazai bajnokság szabályzata 
alapján a versenynaptárban sze

replő kilenc verseny közül kettőt 
mínuszolnak a sportolók, de az 
elmaradt futamot amúgy sem szá
molták az összesítésnél. Így a meg

tartott nyolc versenyből csak hat 
futam pontjait vették figyelembe, 
minden pilóta a két legrosszabb 
eredményét mínuszolhatta.

Összesítésben tehát Porciştea
nu lett a bajnok 122 ponttal a 112 
pontos Marişca és a 83 pontos 
Gârtofan előtt. A negyedik helyen 
Tempestini (76 pont), az ötödiken 
Szabó Gergő (57,5 p.), a hatodikon 
Constantin Aur (42 p.), a hetedi
ken George Grigorescu (31 p.), a 
nyolcadikon Vlad Cosma (30 p.), 
a kilencediken Manuel Mihalache 
(25 p.), a tizediken Alexandru Filip 
(25 p.) végzett.

A Citroën Trophyt Vlad Cosma 
nyerte a magyar Bereczki Norbert 
és a bolgár Ekaterina Stratieva előtt, 
a 19es géposztály élén (homológ 
nélküli autók) Daniel Ungur zárt, 
megelőzve Romulus Predát és Jean 
Tatut, a székelyudvarhelyi Ferencz 
Csaba a 12. lett. A junior kategó
riában is Vlad Cosma diadalmas
kodott, a csapatversenyt a Napoca 
Rally nyerte, a Daciakupában Năs
tase Bogdan végzett az élen, George 
Grigorescué lett az elsőkerékmeg
hajtású autókat tömörítő kategória 
bajnoki címe, míg a dízel üzemanya
got használók közül Toader Cristian 
volt a legjobb.

Minden másodperc
számított
Valentin Porcişteanu az elmúlt 

években a hazai ralibajnokság él
mezőnyéhez tartozott. A 29 éves 
piteştii pilóta 2003ban a Har gita 
Ralin kezdte versenyzői pálya
futását egy Dacia Novával, majd 
Citroën Saxóba ült és 2005ben, il
letve 2006ban is a második helyen 
végzett az N 1,6os géposztályban. 
2008ban átpártolt az össz kerék
meghajtású autókhoz, egy Mitsu
bishi Lancer EVO8cal 2008ban 
a 10. lett a bajnokságban. 2009
ben már a negyedik, tavaly Szabó 
Gergő mögött az összetettben a 
második lett.

Az idényt szponzori háttér nél
kül kezdte, az utolsó három ver
senyen már biztos volt az anyagi 
háttere egy olajipari cégtől kapott 
támogatás révén. Porcişteanu a baj
noki cím megnyerését követően azt 
mondta, minden verseny minden 
egyes gyorsasági szakasza, minden 
megtett kilométer és minden má
sodperc számított a bajnoki címért 
folyó harcban.
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> MOL Liga. Tegnap egy találkozót 
rendeztek a MOL Ligában. Eredmény: 
Sapa Fehérvár AV19 – Újpest 6–1. Ma 
Bukarestben újabb mérkőzést rendeznek, 
a Mihai Flamaropol Műjégpályán a Steaua 
a Brassói Corona Fenestela 68 csapatát fo
gadja, a 17.30 órától kezdődő mérkőzést a 
Digi Sport 2 élőben közvetíti.

> Román bajnoki. Ma és holnap a ha
zai jégkorongbajnokság keretében a két 

megyebeli csapat játszik a Vákár Lajos Mű
jégpályán. Az ISK–HSC Csíkszereda Farm 
– Gyergyószentmiklósi Progym mérkőzé
sek ma 17, holnap 19 órától kezdődnek. A 
holnapi találkozó előtt, 18 órától a HSC 
Csíkszereda vezetősége szurkolói találkozót 
szervez a műjégpálya protokolltermében.

> EFAJL. Nyolc mérkőzést rendeztek 
az Erdélyi Független Amatőr Jégkorong 
Liga 2011/2012es idényében. Eredmé-
nyek: Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek – 
Szentimrei Sasok 8–2, Autosport – Golden 

Time 3–1, Székelyudvarhelyi OldBoys 
Küküllő – Csíkszentdomokosi HC Terkő 
5–3, Csíkszeredai Pro Hoki – Zsögödi 
Medvék 1–3, Csíki Kakasok – OldBoys 
Küküllő 8–2, HC Terkő – Királypingvi
nek 3–6, Szentimrei Sasok – Pro Hoki 2–3, 
OldBoys Küküllő – Autosport 2–11.

> Erősítenek. Miután kizárták a 
Kisinyovi Platina csapatát a román jég
korongbajnokságból, a csapat feloszlott. 
A moldávok keretéből három játékos 
a Steaua csapatához igazolt. A 24 éves 

Dimitrij Samjgin kapus, Igor Karpov 
és Vladislav Barulin egyaránt 23 éves, 
mindketten csatárok, a hokisok az orosz 
másod és harmadosztályban játszottak, 
mielőtt a kisinyoviakhoz kerültek vol
na. A bukarestiek még tárgyalnak a 22 
éves Provkin Alexander hátvéddel, aki az 
orosz másodosztály mellett tavalyelőtt a 
kazah Bejbarisz Atirau csapatában is ját
szott. Meg nem erősített információk sze
rint a Platina volt edzője, a szintén orosz 
Alekszej Mirosnyikov is tárgyal a bukares
ti csapattal.
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