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2019-ben már
júniusban Tour
KERéKpáR. Jövőre június 11. és
16. között rendezik a Tour de
Hongrie országúti kerékpáros
körversenyt, amely a nemzetközi szövetség (UCI) versenynaptárában is szerepel,
s ismét 2.1-es kategóriájú viadal lesz. A szervezők hétfői
közleménye szerint elsősorban a nyaralási főszezon elkerülése miatt döntöttek úgy,
hogy szakítanak az augusztusi időponttal. A 2018-as Tour
de Hongrie során hat nap alatt
865 kilométert teljesített a
mezőny.
MTi

Idén megyénkben is tekert a
mezőny
Fotó: ÉM-archívuM

Kézilabda: eredmények
Női NB II Északkeleti csoport,
9. forduló:
Kölcsey DSE Nyíregyháza – Kazinc
barcikai KSE
3633 (1619)
BorsodAbaújZemplén és Heves
megyei női bajnokság, 6. forduló:
Miskolci EAFC – Bőcs KSC
1825 (811)
Miskolci VSC – Tiszaújvárosi SC
2727 (1012)
Mezőkeresztes VSE – AlbrechtMis
kolc RKSE
3031(1915)

www.eszak.hu
Digitális észak. Hírek, fotók, bárhol,
bármikor.

Teke: Szuperliga
Férﬁ Szuperliga, 8. forduló:
SalgÓzd TK – Szentgotthárdi VSE
5:3 (3375-3406)
STK egyénileg: rendes (592),
bialaszek (557), Horváth/molnár
(506), kocsa (561), balázs (562),
Telek (597).
Kazincbarcikai Vegyész TSE – Szegedi TE
2:6 (3406-3579)
KVTSE egyénileg: orosz (578), Ander
(595), Ivanyik (563), Szabó (536),
búzás (581), ragályi (553).

magyarország

Négyen még a bajnoki címért
Péntektől vasárnapig
az I. Nyíregyháza Rally
val zárul az idei első
osztályú ralibajnokság.

Az előttünk álló hétvégén a Zemplén útjain dől el
az országos ralibajnokság sorsa. Az utolsó futam előtt még
négy páros is bajnok lehet,
köszönhetően a pontszámításban idén bevezetett változtatásoknak. A szabályok
értelmében a nyolc futamból
a legjobb hat eredmény számít azzal a kikötéssel, hogy a
szezonzáró eredménye nem
nullázható. Ráadásul az I.
Nyíregyháza Rallyn másfélszeres pontokért megy a csata, tehát az éllovasok között
meglévő különbségek elenyészőnek nevezhetőek.
Ha figyelembe vesszük a
mínuszolásokat, akkor az
idei nyolcadik verseny előtt
Vincze Ferenc áll a táblázat
élén, de a végig kiegyensúlyozottan szerepelt Turán
Frigyes szorosan követi az
értékelésben. A két borsodi
menő egymás nyakán, a harmadik-negyedik pozíciót fogRali.

Megyünk, tesszük
a dolgunkat, majd
meglátjuk, hogy
ez mire lesz elegendő.
KazáR MiKlós

lalja el. Hadik András idén három futamot is megnyert, de
a negyedikre is szüksége van
ahhoz, hogy bajnok lehessen.

Minden eldől
– Még bármi lehet, egy versenyen dőlnek el a nyitott
kérdések – mondta érdeklődésünkre Hadik András. – Nagyon sok csatát megvívtunk
a többiekkel, mégis szinte
ugyanott tartunk, ahol a szezonnyitó előtt. Óriási tétje
van ennek a futamnak, ezért
igyekszünk a lehető legjobban
felkészülni. Félig-meddig hazai környezet vár ránk, hiszen
a Zemplén közel esik Miskolchoz. Igaz ez még akkor is,
ha a verseny központja Nyíregyházán lesz. Kilenc évvel
ezelőtt ezen a vidéken lettem
ORB-bajnok, tehát a múltból
vannak szép emlékeim. Ebből
azonban nem lehet megélni,
és ezúttal taktikázásra sincs
lehetőség. Gyakorlatilag, aki
nyer az élmezőnyből, az lesz a
bajnok. Mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy
sikerrel vegyük az idei utolsó,
de egyben a legnagyobb akadályt. Az időjárás érdekessé
és kiszámíthatatlanná teheti a
futamot, bár jobb szeretném,
ha nem ez döntene a bajnoki
cím sorsáról. Dőljön el a pályán, sportszerű keretek között.
Újra versenyben
A korábbi négyszeres abszolút bajnok Kazár Miklós is
izgatottan várja az I. Nyíregyháza Rallyt. Még akkor is, ha

Labdarúgás: Bajnokok Ligája
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a
csoportkör 4. fordulójának mérkőzéseit
rendezik meg a héten. A műsor:
A csoport (kedd):
18.55: monaco (francia) – FC bruges
(belga), 21.00: Atlético madrid (spanyol) –
dortmund (német).
Az állás: 1. dortmund 9 pont, 2. Atletico 6,
3. monaco 1, 4. bruges 1.
B csoport (kedd):
21.00: Tottenham (angol) – PSv (holland),
21.00: Internazionale (olasz) – barcelona
(spanyol).
Az állás: 1. barcelona 9 pont, 2. Internazionale 6, 3. Tottenham 1, 4. PSv 1.
C csoport (kedd):
18.55: Crvena zvezda (szerb) – Liverpool
(angol), 21.00: napoli (olasz) – PSG (francia).
Az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2. napoli 5, 3.
PSG 4, 4. Crvena zvezda 1.
D csoport (kedd):
21.00: Porto (portugál) – Lokomotiv
moszkva (orosz), 21.00: Schalke (német) –
Galatasaray (török).
Az állás: 1. Porto 7 pont, 2. Schalke 5, 3.

Galatasaray 4, 4. Lokomotiv 0.
E csoport (szerda):
21.00: bayern münchen (német) – Aek
Athén (görög), 21.00: benﬁca (portugál) –
Ajax (holland).
Az állás: 1. Ajax 7 pont, bayern 7, 3. benﬁca
3, 4. Aek 0.
F csoport (szerda):
21.00: Lyon (francia) – Hoffenheim
(német), 21.00: manchester City (angol) –
Sahtar doneck (ukrán).
Az állás: 1. manchester City 6 pont, 2. Lyon
5, 3. Hoffenheim 2, 4. Sahtar 2.
G csoport (szerda):
18.55: CSZkA moszkva (orosz) – roma
(olasz), 21.00: viktoria Plzen (cseh) – real
madrid (spanyol).
Az állás: 1. roma 6 pont, 2. real madrid 6,
3. CSZkA 6, Plzen 1.
H csoport (szerda):
18.55: valencia (spanyol) – Young boys
(svájci), 21.00: Juventus (olasz) – manchester United (angol). Az állás: 1. Juventus 9
pont, 2. manchester United 4, 3. valencia 2,
4. Young boys 1.

Hadikék a Mecsek Rallye után ismét a csúcsra törnek

a négy bajnokaspiráns közül
ő indul a legnagyobb hendikeppel.
– Amíg él a remény, addig
fogunk küzdeni – szögezte le
Kazár Miklós. – Az elmúlt két
esztendőben egy helyben to-
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pogtunk, nem találtuk a helyünket. Idén viszont ismét
számolni kell velünk, ami
nagyszerű érzés. Megyünk,
tesszük a dolgunkat, majd
meglátjuk, hogy ez mire lesz
elegendő. A Zemplén ilyenkor

Az Országos Rallye Bajnokság állása
1. vincze Ferenc, bazsó Attila, Farnadi Ágnes, Holczer dániel, bacigál Igor (Skoda
Fabia r5)
149 pont
2. Turán Frigyes, bagaméri László (Ford Fiesta r5)
148 pont
3. Hadik András, bacigál Igor, deák Attila (Ford Fiesta r5)
140 pont
4. kazár miklós, Tóth Zsolt (Skoda Fabia r5)
127 pont
5. velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 r5)
98 pont
6. bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta r5)
74 pont
7. balogh János, Szőke Tamás (Skoda Fabia r5)
63 pont
8. Trencsényi József, verba Gábor (Skoda Fabia r5)
43 pont

a Debrecen ellen a négyért
Idegenben kezdi majd a
negyeddöntős csatát a
PannErgyMVLC gár
dája.

VízilabDa. A Magyar Vízilabda

Szövetségben tegnap elkészítették a férfi Magyar Kupa negyeddöntőjének párosításait.

Amint az ismert, megyénk
képviselője, a PannErgy-Miskolci VLC csapata a szegedi
selejtezőből jutott tovább a
nyolc közé, másodikként a
Ferencváros mögött. A hétfői
párosítás során nem volt kiemelés, mindenki kaphatott
mindenkit, ez alapján az aláb-

remekeltek a miskolci testépítők

A napokban Európa
bajnokságon járt a
Miskolc Bodybuilding
Team csapata.

TEsTépíTés. Október 27-én ren-

dezték Tatabányán az INBA/
PNBA Naturál Testépítő- és
Fitnesz Európa-bajnokságot,
ahol a Miskolc Bodybuilding
Teamet négy versenyző képviselte. A három héttel korábbi debreceni INBA Elite Tour
versenysorozat
keretében
megrendezett – a magyar versenyzők számára egyben az
Európa-bajnokságra való kvalifikáció lehetőségét is jelentő
– verseny eredményei már bizakodásra adtak okot.
A másodikon nyert
Hegedűs Réka élete első versenyszezonjában magabiztos
versenyzéssel
bronzérmet
szerzett. Tóth Adrián novice
(újonc) testépítés kategóriában, szintén versenyzői pályafutásának második versenyén Európa-bajnok lett. Az
open mezőnyben, a rutinos,
több éve versenyző sportolók
között, épp csak lemaradva a

dobogóról, egy negyedik helyet is sikerült megszereznie.
Kalas Csaba, aki már rutinos versenyzőnek számít, és
egyben Hegedűs Réka és Tóth
Adrián felkészítője is, élete eddigi legjobb formájában versenyezve open testépítés kategóriában Európa-bajnok lett.
A miskolci csapat másik
hölgy tagja, a magyar rendőrség állományát is erősítő
Bodnár Noémi sport modell
kategóriában szintén Európa-bajnok lett. Összesítésben
tehát a miskolci négyfős csapat 3 arany-, 1 bronzérem, valamint egy negyedik hellyel

Bodnár Noémi

térhetett haza az Európa-bajnokságról.
Las Vegasba megy
– Még három versenyünk van
hátra a szezonból, amelyek
mind különlegesek – mondta Bukovenszki Gábor elnök.
– Szepesi Szabina november
8. és 11. között Las Vegasban
vesz részt a Naturál Olympián. Kalas Csaba megméretteti
magát az ország legnagyobb
és legnépszerűbb nem naturál versenyén, a Superbodyn.
Bodnár Noémi pedig a Miss
Zsarura készül, mivel ő rendőr nyomozó.
éM
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gyönyörű, csodálatos élmény
lesz ezen a környéken autózni. Nem babra megy a játék,
de nem szabad ezt a helyzetet túlfeszülnünk. Természetesen szeretnénk a lehető
legjobb helyen végezni, hogy
az éves összetettben is minél
előrébb zárjunk. Ehhez nem
szabad taktikáznunk, győzelemre kell törnünk a zempléni
aszfaltos gyorsokon.
Az I. Nyíregyháza Rally
pénteken egy szuperspeciállal kezdődik, szombaton és
vasárnap pedig összesen tizenhat gyorsasági szakasz vár
a mezőnyre.
ME

bi párok alakultak ki: Debreceni VSE – PannErgy-MVLC,
Budapest Honvéd – BVSC-Zugló, Szolnoki Dózsa –
A-Híd OSC-Újbuda, ZF Eger
– FTC Telekom.

Szombaton bajnokit
A debreceniek az egri csoportból léptek tovább másodikként, megverték a Szentest és
a KSI-t, döntetlent játszottak
a Szombathellyel és kikaptak
a házigazda ZF-től. Az első
mérkőzést november 17-én,
szombaton Debrecenben, a
visszavágót november 18-án,
vasárnap a dr. Kemény Dénes
városi sportuszodában rendezik. A két gárda szombaton,
november 10-én éppen egymás ellen vív bajnoki találkozót a Hajdúságban.
Mi
www.eszak.hu

Bowenék (6) nagy esélyt kaptak
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Totósarok, 45. játékhét: hétközi és hétvégi műsor
45/1. hét
1. Internazionale – barcelona (bajnokok Ligája)
12
2. monaco – FC bruges (bajnokok Ligája)
12
3. Crvena zvezda – Liverpool (bajnokok Ligája)
2X
4. Atl. madrid – dortmund (bajnokok Ligája)
X1
5. Tottenham – PSv (bajnokok Ligája)
X
6. napoli – Paris SG (bajnokok Ligája)
X2
7. Porto – Lokomotív moszkva (bajnokok Ligája)
X
8. Schalke – Galatasaray (bajnokok Ligája)
1X
9. CSZkA moszkva – roma (bajnokok Ligája)
X2
10. valencia – Young boys (bajnokok Ligája)
1
11. Lyon – Hoffenheim (bajnokok Ligája)
1
12. benﬁca – Ajax (bajnokok Ligája)
1X
13. Plzen – real madrid (bajnokok Ligája)
2
+1. Juventus – manchester Utd. (bajnokok Ligája)
X1
Pótmérkőzések:
1. manchester City – Sahtar doneck (bajnokok Ligája)
2. bayern münchen – Aek Athén (bajnokok Ligája)
3. Gillingham – blackpool (Angol Liga 1.)
4. Walsall – Charlton (Angol Liga 1.)
Totónyeremények
13as:
nem volt
13as:
1 darab 1 776 380 forint
12es:
65 darab
14 875 forint
11es:
984 darab
980 forint
10es:
6577 darab
280 forint

45/2. hét
1. dortmund – bayern münchen (bundesliga 1.)
12
2. düsseldorf – Hertha bSC (bundesliga 1.)
12
3. Freiburg – mainz (bundesliga 1.)
X
4. Hoffenheim – Augsburg (bundesliga 1.)
1
5. bremen – mönchengladbach (bundesliga 1.)
X1
6. nürnberg – vfb Stuttgart (bundesliga 1.)
1
7. rb Leipzig – Leverkusen (bundesliga 1.)
X1
8. e. Frankfurt – Schalke (bundesliga 1.)
12
9. manchester City – manchester Utd. (Premier Liga)
X
10. Genoa – napoli (olasz A)
12
11. Atalanta – Internazionale (olasz A)
X
12. roma – Sampdoria (olasz A)
1X
13. Sassuolo – Lazio (olasz A)
X2
+1. milan – Juventus (olasz A)
X2
Pótmérkőzések:
1. SPAL Ferrara – Cagliari (olasz A)
2. Chievo – bologna (olasz A)
3. empoli – Udinese (olasz A)
4. Crystal Palace – Tottenham (Premier Liga)
Góltotó
6os:
nem volt
5ös:
nem volt
4es:
23 darab
3845 forint
Vasárnap, lapzárta után (44/2.):
+1. Udinese – milan
0-1
(2).

