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Az elmúlt hétvégén a Szováta 
Hegyimentő Egyesület, Szo
váta Polgármesteri Hiva

tala és a Maros Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság tizenhetedik al
kalommal szervezte meg a Szovátai 
Tavaszi Futóversenyt. A versenyt az 
idén elhunyt szovátai sporttanár, 
Bokor Jenő emlékének tiszteletére 
ajánlották a szervezők.

A télies időjárás miatt az elmúlt 
évekhez képest kevesebben vettek 
részt a versenyen, amelyre szomba
ton 216an neveztek be, a viadalt a 
fürdőváros utcáin tartották meg.

A verseny egyéni győztese a 
szászmedgyesi Boldi Bogdan lett, 
míg Kozomos Lajos a leggyorsabb 
szovátai címet tudhatta magáénak. A 
jelentkezők életkora szempontjából 
egy fölöttébb színes mezőnynek szur
kolhatott a járdákon összesereglő lel
kes közönség: a legfiatalabb az ötéves 
Prăşneac Alexandru (VatraDornei) 
volt, a legidősebb pedig a 87 esztendős 
konstancai Petcu Traian, aki rutinos 
visszatérő vendége a viadalnak.

A megyebeli sportolók eredmé-
nyei: 12–13 évesek: Jakab Levente 7., 
Oláh Dániel László 8. (mindketten 

Gyergyóújfalu); 14–15 évesek: Lá
zár Tivadar 6., Fodor Szilveszter 7. 
(mindketten Gyergyóújfalu); 16–19 
évesek: Takács Szabolcs 6. (Bánkfalva), 
Berszán Claudiu 8. (Csíkszereda); 
20–29 évesek: Kedves Botond 5. 
(Gyergyóújfalu), Pál Csongor 6. 
(Gyergyószentmiklós); 30–39 évesek: 
Bartus Attila 4. (Székelyudvarhely); 
40–49 évesek: Vass Sándor 2., Spânachi 
Ilie 3. (mindketten Csíkszereda); 60–
69 évesek: Molnár János 1. (Tekerőpa
tak), Geréd Gábor 2. (Csíkpálfalva); 
70 év felettiek: Keresztes Gyula 1. 
(Csíkszereda).

Tavaszi futóverseny Szovátán Két szurkolót kitiltottak 
az SZKC-meccsekről

Hazai pályán is vereség
Végletekig kiélezett csatát ját-
szott tegnap este a Csíkszeredai 
Hargita Gyöngye KK kosárlabda-
csapata és a Temesvári BC a ko-
sárlabda-bajnokság alsóházában. 
A találkozót végül a vendégek 
nyerték, akárcsak a kiesés elke-
rülése ellen vívott három nyert 
meccsig tartó párharcot is. A 
csíki csapat következő párharc-
beli ellenfele még nem ismert, az 
a többi eredményektől függ.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Jól játszott a KK tegnap este, de 
mégis vesztesen kellett elhagyja 
a „játszóteret”. Az első 10 percben 

helyenként látványosan is játszottak 
Lászlófy Botond tanítványai, ekkor 
7 pont volt az előnye a hazai csapat
nak. A második felvonásban viszont 
a játékvezetői hármas belenyúlt a mér
kőzés alakulásába, és a vendégek fordí
tani tudtak. A harmadik negyedben 

mindkét csapat játékába sok hiba csú
szott, ebből a hazaiak jöttek ki jobban, 
és Tucker triplájával a végén ismételten 
átvették a vezetést. Az utolsó felvonás
ra maradt izgalom, de méreg is, a játék
vezetőknek köszönhetően, akik ismé
telten megadták a temesváriaknak a 
győzelemhez szükséges löketet.

Eredmény: Csíkszeredai Har
gita Gyöngye KK – Temesvári BC 
93:97 (26:19, 16:29, 24:17, 27:32). 
Csíki pontszerzők: Hannah 25 (2 x 
3), Tucker 24 (4 x 3), Coleman 15, 
Huffman 15 (1 x 3), Samoilă 4, 
Levine 3 (1 x 3), Cormos 3 (1 x 3), 
Rosu 2, Pop 2.

További eredmények (zárójel-
ben a párharc eredménye). Felső-
ház: Pitești – Ploiești 72:74 (0–3), 
Szeben – Kolozsvár 63:81 (0–3), Vá
rad – Medgyes 75:89 (0–3). A Ma
rosvásárhely – Steaua lapzárta után 
ért véget. Alsóház: Brassó – Otopeni 
81:79 (1–2), Iași – Rovinari 79:93 
(1–2), Craiova – Bukaresti CSM 
81:107 (0–3).

Nem nézte karba tett kézzel a 
Székelyudvarhelyi KC vezető
sége a szombati, Pandurii Târgu 
Jiu mérkőzéseken történt 
szur kolói magatartást. Nyilat-
kozatot küldött szerkesztősé-
günkbe. A Székelyudvarhelyi 
KC vezetősége az április 16i 
Târ gu Jiu ellen játszott mér-
kőzés alatt a Székely Medvék 
egy részének sportszerűtlen 
viselkedésével kapcsolatosan 
a következőket hozza Szé kely
ud var hely sportszerető közön-
sége tudomására.

„Minden sportjáték 
verseny, így a ké
zilabda is. Minden 

versenynek vannak nyertesei és 
vesztesei. Városunk kézilabdacsa
pata a klub vezetősége által kitű
zött célok és a szurkolói remények 
felett teljesített a 2010–2011es 
bajnokság eddigi fordulói alatt.

Minden csapatban, még Euró
pa és a világ legjobbjai esetében 
is egy folyamatos sikersorozat 
után bekövetkeznek hullámvöl
gyek, rövidzárlatok. Ez történt a 
szombati mérkőzés alkalmával is. 

A csapat küzdött, de a szerencse 
ez alkalommal elpártolt tőlünk.

Csapat és közönség egy nagy 
családot alkotunk. Jóban és rossz
ban, sikerben és sikertelenségben 
együtt kell legyünk, egymást kell 
segítsük.

Köszönjük Székelyudvarhely 
sportszerű és sportszerető kö
zönségének támogatását, a mér
kőzés nehéz perceiben tanúsított 
együttérző, bátorító kiállását.

Ugyanakkor elítéljük a Szé
kely Medvék egy részének sport
szerűtlen viselkedését és elhatáro
lódunk minden olyan megnyilvá
nulástól, amely idegen a sport és 
Székelyudvarhely szellemiségétől.

A videofelvételek alapján be
azonosított sportszerűtlen visel
kedést tanúsító, a tettlegességig 
elmenő rendbontást elkövető 
Tököli Zsolt és András Gáspár 
szurkolókat meghatározatlan 
ideig kitiltjuk az SZKC rendezvé
nyeiről.

Az SZKC vezetősége felülvizs
gálja a Székely Medvékkel való 
további együttműködés feltétele
it.” – áll az SZKC vezetősége által 
kiküldött nyilatkozatban.
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A Marosvásárhelyi Rádió román 
adásának sportszerkesztősége és 
a Hargita Megyei Ifjúsági és Sport-
igazgatóság közös szervezésében 
egy gálaműsor keretében díjazza 
júliusban az elmúlt száz év legjobb 
tíz Hargita megyei sportolóját. A 
szervezők egy huszonkét névből 
álló listát állítottak össze, ám ez a 
névsor még változhat. A sportolók-
ra szavazni elektronikus formában 
vagy a jövő héttől lapunkban meg-
jelent szelvényen lehet.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Szavazás alapján választják ki Har
gita megye legjobb tíz sporto
lóját, akik 1910 és 2010 között 

eredményesen versenyeztek olimpiai 
és nem olimpiai sportágakban. A Ma
rosvásárhelyi Rádió román adásának 
sportszerkesztősége részéről Aurel 
Raţiu hasonló akciót kezdeménye
zett tavaly Maros megyében, amelyen 
Bölöni László labdarúgó és Szekeres 
Gerő alpinista került ki győztesen, a 
szavazáson több mint kétezren vet
tek részt. A Hargita megyei akciót az 
említett rádió és a Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság közösen szervezi, a 
szavazás lebonyolításában részt vesz
nek a megyebeli napi és hetilapok is.

A szervezők tegnap Csíkszeredá
ban tartott sajtótájékoztatóján Csíki 
András, a Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság vezetője elmondta, 
egy huszonkét névből álló listát bo
csátanak a közvélemény elé, az ezen 
szereplők közül lehet majd választani. 
Csíki ugyanakkor kiemelte, amennyi
ben valaki a listán nem szereplő spor

tolót kíván jelölni a legjobb sportoló
nak, erre is lehetőség lesz. „Az elmúlt 
egy hónapban a megyében működő 
sportági vezetőktől kértünk egyegy 
listát, ez alapján állítottuk össze a 
huszonkét sportolóból álló névsort. 
Arra kérünk mindenkit, hogy csak 
egy névre és csak egy alkalommal 
voksoljon. Ugyanakkor, amennyiben 
egy olyan sportolót szeretnének a 
listára feljuttatni, aki eredetileg nem 
szerepelt a névsorban, azt a sajtóban 
megjelenő szelvényen megtehetik, 
vagy a sportigazgatóság elektronikus 
címére (office@dsjhr.ro) elküldhetik” 
– mondta a sportigazgatóság vezetője. 
Aurel Raţiu ezzel kapcsolatosan meg
jegyezte, a Maros megyei gálán két 
olyan személy szerepelt a díjazottak 
listáján, aki az eredeti húszfős névsor
ban nem volt feltüntetve, őket a köz
vélemény javasolta.

A szervezők június 18án zárják 
a szavazást, ezt követően összesítik a 
beérkező szelvényeket, majd július 16
án 11 órától a csíkszeredai Szakszerve
zetek Művelődési Házában egy gála 
keretében díjazzák az elmúlt száz év 
legjobb tíz sportolóját.

A listán szereplő sportolók:
• Balázs Zsolt – alpesi síző, többszö
rös román és Balkánbajnok, vb, 
Eb, olimpiai játékokrésztvevő; 
• Ferencz Réka – sífutó és sílövő, 
ifi és felnőtt országos bajnok, if
júsági világbajnok; • Fórika Ferenc 
– sífutó, egyetemista világbajnoki 
ezüstérmes, olimpiai résztvevő; • 
György Szilárd – asztaliteniszező, 
ifi Ebgyőztes, többszörös ob és 
Balkán-bajnoki győztes; • Incze 

Szilárd – taekwondós, csapatban 
Eb és vbgyőztes, egyéniben Eb
győztes és vb-bronzérmes; • Ilyésné 
Miklós Magdolna – kézilabdázó, 
vbezüstérmes, olimpiai negyedik 
helyezett; • Keresztes Lajos – sza
badfogású birkózó, olimpiai baj
nok és ezüstérmes; • Kopacz Ti
bor gyorskorcsolyázó: többszörös 
országos bajnok, Ebbronzérmes, 
olimpiai résztvevő; • Lőrincz Már
ton – szabadfogású birkózó, olim
piai bajnok; • Miklós László – bir
kózó, többszörös román és német 
bajnok, Eb-ezüstérmes; • Molnár 
Endre – vízilabdázó, olimpiai baj
nok, olimpiai ezüst és bronzérmes; 
• Molnár Levente – tornász, több
szörös egyetemista világbajnok, 
Eb-bronzérmes; • Novák Károly 
Eduárd – kerékpáros, Ebgyőztes, 
vbezüstérmes, paralimpiai ezüstér
mes; • Onódi Béla – cselgáncsozó, 
többszörös országos bajnok, ifjúsá
gi Eb-bronzérmes; • Sándor Lajos 
– szabadfogású birkózó, többszö
rös országos bajnok, Ebezüstér
mes; • Ţăran Ionuţ Dorin – szán
kós, többszörös országos bajnok, 
olimpiai és vb-résztvevő; • Tófalvi 
Éva – sílövő, többszörös országos 
és Balkánbajnok, vb és olimpiai 
résztvevő; • Udvari Dezső – csel
gáncsozó, többszörös országos 
bajnok, kétszeres Ebbronzérmes; 
• Urzică Marius Daniel – tornász, 
többszörös országos bajnok, olim
piai arany, ezüst és bronzérmes, 
háromszoros világbajnok, kétszeres 
Eb-győztes; • Vákár Lajos – jégko
rongozó, a csíki jégkorong alapító
ja, kétszeres országos bajnok.Nem érdemelt volna vereséget a KK fotó: csíki zsolt
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Száz év legjobb sportolóit díjazzák


