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Kendo Románia-Kupa

Csapatban második helyezett
a Bushi Tokukai

A hargitai sportért

Csíkszereda adott otthont az 
elmúlt hétvégén a kendo 
Románia-kupa egyéni és 

csapatküzdelmeinek, a viadalt ifik 
és felnőttek számára rendezték. A 
rendezvényen több mint száz spor-
toló vett részt.

Csapatban a felnőttek verse-
nyét a Bukaresti Ichimon I. nyerte, 
második lett a Csíkszeredai Bushi 
Tokukai I., míg a harmadik helyen 
a Konstancai Kaybucat és a fővá-
rosi Ikada végzett. Az ezüstérmes 
csíki csapatnak Györfi Sándor, 
Györfi György, Gârbea Daniel, 
Ilyés Attila és Benedek László vol-
tak a tagjai, a csapat edzője Buzás 
Csaba. Az ifik csapatversenyét a 
bukaresti CRK II. nyerte, meg-
előzve a marosvásárhelyi Kashi és 
a CRK II. csapatát.

Az ifjúságiak egyéni versenyét 
Chirea Valentin (CRK) nyer-
te, a felnőtt nők viadalán Spiru 
Camelia (Ikada) győzött, míg a 

férfiak közül Stupu Alexandru 
(Kaybucan) bizonyult a legjobb-
nak. Az ifik versenyén a csík-
szeredai Páll Dávid a harmadik 
helyen zárt, míg a férfiak verse-

nyén Ilyés Attila, András Zoltán, 
Györfi Sándor és Györfi György 
a legjobb nyolc között végzett. A 
versenyt a Csíki Sportegylet tá-
mogatta.

András Zoltán (balra) küzdés közben

A Csíkszeredai Phoenix Sportklub csapata

Beszterce sportcsarnokában 
rendezték az elmúlt hét-
végén a WTF taekwondo 

13. gyerek- és kisifjúsági (6–14 
évesek) országos bajnokságot. A 
versenyen részt vett a Csíkszere-
dai Phoenix Sportklub is, Simó 
Mihály 4 DAN-os mester veze-
tésével a csíki sportolók összesen 
tizenegy érmet szereztek, melyből 
négy arany, két ezüst és öt bronz. 
A megmérettetésen közel négy-
száz sportoló volt jelen.

Aranyérmesek: Imre Madarász 
Hunor (gyerek II., –25 kg), Darvas 
Bíborka (kadét II., –35 kg), Tudose 
Alex András (kadét I., +61 kg) és 
Karda Szilárd (kadét I., –57 kg); ezüst-
érmesek: Ungurán Botond (kadét 
I., –37 kg) és Timár Roland (gyerek, 
–30 kg); bronzérmesek: Aciobăniţei 
Radu (gyerek II., +30 kg), Duma 
Adrian (gyerek I., –35 kg), Sólyom 
Balázs (gyerek I., –30 kg), Tankó 
Zsolt (kadét II., –40 kg) és Savin Tu-
dor Marius (kadét I., –53 kg).

Második mérkőzését is megnyerte 
a magyar jégkorong-válogatott a 
Budapesten zajló Divízió I-es világ-
bajnokság A csoportjában. Hétfőn 
este Ted Sator csapata Korea ellen 
aratott nehezen győzelmet, a cso-
port másik meccsén Olaszország 
Hollandia fölött aratott sikert.

Megkínlódott a sikerért hét-
főn este a magyar válo-
gatott a Budapesti Papp 

László Sportarénában zajló Divízió 
I-es világbajnokság A csoportjának 
második játéknapján. A 6. percben 

Vas Márton szerezte meg a vezetést, az 
előnyt öt perccel később Holéczy dup-
lázta meg. D. K. Lee a 15. percben szé-
pített, három perccel később Sofron 
állította vissza a kétgólos különbséget. 
A második harmad gól nélkül telt el, 
a harmadik felvonás első fele pedig 
rémálommá vált a magyarok számára, 
hiszen S. W. Kim és S. W. Sin révén a 
koreaiak két gólt értek el és kiegyenlí-
tették az állást. Hat percig küzdöttek 
a magyarok az újabb gólokért, az 56. 
percben Kóger, hét másodperccel 
később Sofron is betalált az ázsiaiak 
kapujába, az utolsó előtti percben 

pedig Sofron újra eredményes volt. 
A nap másik találkozóján az olaszok 
legyőzték Hollandiát. Eredmények: 
Magyarország – Korea 6–3 (3–1, 
0–0, 3–2), Olaszország – Hollandia 
3–2 (2–1, 1–1, 0–0). Tegnap szünnap 
volt, ma a spanyol–holland (17) és az 
Olaszország – Korea (20.30) találko-
zókra kerül sor.

A finneké az EHC
A tizenkét európai élválogatott – 

Csehország, Oroszország, Svédország, 
Finnország, Fehéroroszország, Lettor-
szág, Németország, Ausztria, Dánia, 

Norvégia, Szlovákia, Svájc – hat-hat 
mérkőzést játszott az idén először kiírt 
Euro Hockey Challenge elnevezésű 
sorozatban. Az eredményekből lát-
szik, hogy nem minden ország tudta 
komolyan venni a sorozatot, többek 
között az oroszok nyolcadik helye erre 
utal: hat meccsükből csak egyet nyer-
tek rendes játékidőben, az utolsót. A 
finnek és a svédek nem lazsáltak, öt-öt 
győzelemmel az első két helyen végez-
tek, Csehország a harmadik. Az elmúlt 
heti eredmények: Szlovákia – Svédor-
szág 2–5 és 5–1, Ausztria – Lettország 
2–3 és 5–4 (mindkétszer szétlövéssel), 

Németország – Finnország 2–4 és 
4–2, Csehország – Svájc 1–0 és 2–3, 
Fehéroroszország – Dánia 3–4 (szét-
lövéssel) és 7–1, Oroszország – Nor-
végia 4–3 (szétlövéssel) és 6–2.

Az EHC-t a finnek nyerték 15 
ponttal a szintén 15 pontos svédek és a 
13 pontos csehek előtt. Svájc 12 pont-
tal a 4., a fehéroroszok 10 ponttal az 5., 
a németek és a szlovákok 9 ponttal a 
6-7., az oroszok 8 ponttal a 8., Dánia 7 
ponttal a 9., Norvégia 4 ponttal a 10., 
Lettország 3 ponttal a 11., Ausztria 
szintén három ponttal az utolsó he-
lyen zárt.

Csíkszeredában is megemlékez-
tek a Nemzetközi Rádióamatőr-
szövetség (IARU) és valamennyi 
tagszervezetének megalapításá-
ról a rádióamatőr világnap alkal-
mából. A Csíkszeredai Sportklub 
YO6PVK hívójelű rádióamatőr 
szakosztályának tagjai hétfőn dél-
után tartották a megemlékezést, 
melyen Schmidt Péter szakosz-
tályelnök kiemelte a világnap je-
lentőségét. Ezt követően a tagok 
által készített műszaki eszközök-
ből kiállítást nyitottak meg.

Fülöp Zoltán

Vezető szerepet töltenek be a 
csíkszeredai rádióamatőrök 
a székelyföldi rádióamatőr 

klubok tagsága között – mondta az 
esemény megnyitásán Schmidt Pé-
ter. Hozzátette, a Sportklub olyan 
műszaki érdeklődésű személyeket 
von „ernyője” alá, akiknek a rádió-

adat-forgalmazás tölti ki szabad-
idejüket, mások a technikai háttér 
iránt érdeklődnek vagy éppen a 
sport részét kedvelik. Bizonyíték 
erre a kiállítás változatos anyaga 
is, ugyanis a klubtagok maguk ter-
vezték és építették meg a technikai 
készülékek többségét, a rádiókat. A 
Sportklub rádióamatőr szakosztá-
lyának fő tevékenységét továbbra is 
a létrehozott összeköttetések izgal-
ma és öröme, egymás területének 
megismerése és a kapcsolattartás 
jelenti – hangsúlyozta a szakosz-
tályvezető.

Vannak rövidhullámú (RH) 
„klasszikus” rádióamatőrök, akik 
közvetlenül egymással létesítenek 
kapcsolatot és vannak az ultrarövid 
hullámot (URH) használók, ame-
lyek alkalmasak az űrtávközvetítésre 
is. Természeti csapások esetén 
gyakran fordul elő, hogy a külvilág-
gal csak a rádióamatőr-állomások 

tartottak hosszabb-rövidebb ideig 
kapcsolatot. A magyar szakszövet-
ség közlése szerint a rádióamatőrök 
száma az ezredfordulón elérte a 
négymilliót.

Schmidt Péter hétfőn bejelen-
tette, hogy új tagokkal bővült a 
csíkszeredai rádióamatőr csapat, 
több mint húszan sikeresen tették 
le a szakmai vizsgát az elmúlt idő-
szakban. A klub tagjai között nagy 
tisztelettel köszöntötték dr. Csege 
Sándort, a csíkszeredai magyar fő-
konzulátus diplomatáját, akinek 
Schmidt átnyújtotta az YO6PVK 
hívójelű fényképes tagsági könyvet. 
A diplomata már rég rádióamatőr, 
bemutatkozásában elmondta, szü-
lővárosában, Debrecenben kezdte 
sportaktivitását, tagja a magyar 
szakszövetségnek – hívójele HA-
JUK –, külszolgálata idején pedig 
tagja volt a kambodzsai, indonéz, 
iraki, szabadkai rádióklubnak is.

A Csíkszeredai Sportklub 
és a Szurkolók Egyesüle-
tének vezetői és szerve-

zői, a zágrábi Divízió II-es jégko-
rong-világbajnokságról hazatérő 
válogatott HSC Csíkszereda játé-
kosait és a fiatal országos bajno-
kokat, kupa- és MOL Liga-győz-
teseket köszöntik április 22-én 13 
órakor a Sportklub protokollter-
mében.

Elismerésüket és köszönetüket 
fejezik ki a biatlon, a cselgáncs, mű-
korcsolya, rövidpályás gyorskor-
csolya, bob és a többi szakosztályok 
élsportolóinak, a sportkomplexum 
személyzetének, a szakembereknek 
és a támogatóknak az elért eredmé-
nyekért, új évezredünk első évti-
zedében.

A Hargita Megyei Sport- és Ifjú-
sági Igazgatóság, a Székely „Fair Play” 
Bizottság a hazai téli sportok évadjá-
nak sikeres és sportszerű befejezése, 
a húsvéti ünnepek és a Föld napja 
alkalmából ötven meghívottnak kö-
szöntő oklevelet és kanadai gyertyán-
csemetét ad emlékül. Ez alkalommal 
a megye összes sportolóinak, okta-
tóknak, támogatóknak, szervezőknek 
és szurkolóknak újabb sikeres éveket, 
évtizedeket kívánunk tevékenységük 
területén!

Egészséget, kitartást, tiszteletet, 
megbecsülést, szeretetet és kelle-
mes ünnepeket kívánunk minden 
jóakaratú embernek!

Csíki András – a sportigazgatóság, 
valamint Balázs Sándor – a bizottság 
nevében
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Tizenegy csíki érem

Kiszenvedett magyar győzelem Dél-Korea ellen

Rádióamatőr világnap


