
Hét versenyzővel ment el Pá-
rizsba – Le Raincy negyedébe 
– Pantea Cornel, ahol 27. alka-
lommal került megrendezésre a 
nemzetközi ifjúsági cselgáncs-
bajnokság. A Pantea Cornel ve-
zette Csíkszeredai Sportiskolá-
sok 19. alkalommal vettek részt 
ezen a hagyományos versenyen.

Tizenkilencedik alkalommal 
vettek részt a Csíkszeredai 
Sportiskola dzsú dósai a 

párizsi nemzetközi ifjúsági bajnok-
ságon. Pantea Cornel edző elmon-
dása szerint a Le Raincy negyed 
polgármestere, Érik Raoult (volt 
belügyminiszter) külön kiemelte, 
hogy nincs még egy ennyire hűsé-
ges csapat, mint a csíkszeredai, akik 
minden évben visszajárnak erre a 
versenyre. Az ISK edzője továbbá 
elmondta, hogy az elmúlt 19 év 
alatt több mint 200 gyerekkel volt 
kint ezen a versenyen. Megjegyezte, 
hogy a versenyen túl a gyerekeknek 
nagy élményt jelentett Párizs.

A nemzetközi tornára hét ver-
senyzővel ment ki Pantea Cornel, 
és mind a hét versenyző éremmel 
tért haza. Öten aranyat és ketten 
ezüstérmet szereztek. Sőt az 1999–
2000-es korosztály 34 kilogram-
mos súlycsoportjában csíki döntőt 
is rendeztek.

Eredmények: 2001–2002-ben 
születettek: 1. hely: Benedek Le-
vente (34 kg); 1. hely: Coman 
Eduard (38 kg); 1999–2000-ben 
születettek: 1. hely: Orbán Le-
hel (34 kg); 2. hely: Gál Deme-
ter (34 kg), Iszlai Csilla (26 kg, 
Csíkszentimrei ISK); 1997–1998-
ban születettek: 1. hely: Péli Ádám 
(34 kg, Csíkszentimrei ISK), Imre 
Norbert (+66 kg).
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Alkalmazok egy házaspárt egy nagyváradi birtok gondozására.
A férj – gondnok, a feleség – házvezetőnő.

Elvárások:
– mindketten legyenek gazdálkodó, szorgalmas emberek;
– a férj értsen a kertészkedéshez, állattartáshoz, elvégezze a kisebb 

ház körüli munkákat, karbantartsa a szerszámokat, valamint a ház 
elektromos és fűtési  berendezéseit; 

– a feleség legyen jó háziasszony, takarítson, főzzön.
Biztosítok:
– havi juttatást;
– családi házban való lakhatást;
– földet gyümölcs és zöldség termelésére; 
– autót a napi bevásárlások elvégzésére.

További információ naponta 8–16 óra között 
a 0727–227839-es telefonszámon.

CSelgánCS

Hét érmet 
hoztak Franciaországból

Pantea Cornel és tanítványai. Mind éremmel tértek haza

hirdetés

Autósport
A hétvégén Barcelonában 

rendezik az idei Forma–1-es vi-
lágbajnokság ötödik futamát. A 
barcelonai Circuit de Catalunyán 
több betétfutamot is tartanak. A 
műsor: ma: F1 – 1. szabadedzés 
(11), 2. szabadedzés (15); GP2: 1. 
szabadedzés (13), időmérő (17); 
GP3 – 1. szabadedzés (9.45), 2. 
szabadedzés (17.50). Holnap: F1 – 
3. szabadedzés (12), időmérő (15); 
GP2 – 1. futam (16.40); GP3 – 
időmérő (9.45), 1. futam (18.20). 
Vasárnap: F1 – futam (15); GP2 – 
2. futam (11.35); GP3 – 2. futam 
(10.25). Minden eseményt a Digi 
Sport élőben közvetít, a Forma–1-
es időmérőt és a futamot az RTL 
Klub is adja. 

labdarúgás
Az I. Liga 34. (utolsó) forduló 

műsora: holnap (17 órától): Ma-
rosvásárhelyi FCM – Kolozsvári 

U (GspTV), Pandurii – FC Vaslui 
(Digi Sport Plus), Rapid – Bras-
sói FC (GspTV), Kolozsvári CFR 
– Steaua (DigiSport), Brăneşti 
– Besztercei Gloria (GspTV), 
Craiova – Medgyesi Gaz Metan 
(Digi Sport Plus), Temesvári FC 
– Dinamo (Antena 1), Astra – 
Galac (10 TV), Sportul – Urziceni 
(GspTV).

Az NB1 30. fordulójának (utol-
só) műsora: ma: Vasas – Kecskemét 
(18); holnap: Győr – Kaposvár 
(18.30), MTK – Paks (18.30); 
vasárnap: Siófok – Honvéd (16), 
Ferencváros – Pápa (18.30), Újpest 
– Videoton (18.30), Szolnok – 
ZTE (18.30), Debrecen – Haladás 
(18.30).

A női A liga 23. fordulója: 
vasárnap: Szentegyházi Vasas – 
Alice&Tunes Piteşti (11).

A 3. liga 28. fordulója: ma: FC 
Székelyudvarhely – Aranyosgyéresi 
SESO (18).

Megyei bajnokság, 20. fordu-
ló: holnap: Csíkszeredai VSK – 
Csíkcsicsói KSE (17), Szentegy-
házi Vasas – Székelyudvarhelyi 
Roseal (18), Csíkszentmihályi 
Törekvés – Balánbányai ASA 
(18), Székelykeresztúri Egyesülés – 
Homoródalmási Homoród (18); 
vasárnap: Gyergyószentmiklósi Jövő 
– Parajdi SE (18). A Gyimesfelsőloki 
SE – FC Szé kelyudvarhely II ta-
lálkozót tegnap lapzártáig nem 
programálták, mivel a gyimesi csa-
pat már két mérkőzésen nem jelent 
meg, és ezért a kizárás fenyegeti.

Teremlabdarúgás, elődöntő, 2. 
mérkőzés: hétfő: Székely ud var he-
lyi SK – Marosvásárhelyi City’US 
(20).

Kézilabda
A román férfibajnokság 26. 

(utolsó) fordulója: holnap: Szé-
kelyudvarhelyi KC – Bákói Ştiin-
ţa (18).

Hétvégi sportműsor

TAnáCSoK bringáSoKnAK 17.

Kerékpártípusok hegyre, 
útra, városba

buSineSS bowling ligA 

Végéhez közeledik 
a csapatbajnokság

Cross
Ezeket a kerékpárokat ponto-

san azoknak fejlesztették ki, akik 
kerékpárjukat közlekedésre és 
túrázásra is használni szeretnék, 
tehát a normál hétköznapi bringá-
soknak. Ezekkel nem lehet ugyan 
versenyen indulni, de ha egy túrán 
le kell térni az aszfaltról, és erdei 
utakon kell továbbhaladni, nem 
hagynak cserben. Ezek a kerékpár-
ok nagyon jól alkalmazhatók be-
tonúton, mert keskenyebb a gumi-
juk, mint az MTB-k esetében, to-
vábbá a kerékméretük is nagyobb 
azoknál, ami a lendületesebb, 
gyor sabb haladást teszi lehetővé 
szilárd burkolaton. Az áttételezé-
sük is egyfajta kompromisszum 
az országúti és MTB közt. Ugyan-
akkor egész felépítésük révén jól 
tűrik a könnyebb terepezést, csak 
a kifejezetten durva bánásmódot 
nem szeretik – de nem is erre va-
lók. A kilencvenes évek végétől a 

modern nyugati országokban ezek 
a típusok terjednek a leggyorsab-
ban, és a világon manapság eladás-
ra kerülő kerékpárok 70 százaléka 
ebből a kategóriából kerül ki.

Trekking, city
Szilárd burkolatra, hétköznapi 

közlekedésre tervezett kerékpá-
rokról van szó, melyek különböző 
kiegészítőkkel felszerelve szolgálják 
elsősorban a kényelmes kerekezést. 
Idetartoznak a bevásárlókosarakkal 
felszerelt városi bringák, az ún. city 
bike-ok is. Főleg a közép- és idő-
sebb korosztály számára tervezett 
modellek ezek, amelyeknél az ab-
szolút komfort elérése a cél.

országúti (road) kerékpárok
Kifejezetten sportolásra, ver-

senyzésre szánt kerékpárok, melyek 
kizárólag szilárd burkolatú utakon 
használhatók. Ezeket nem igazán 
ajánljuk hétköznapi közlekedésre.

Szombaton 11 órakor kezdődik a 
csíkszeredai 300 Bowling Club-
ban szervezett Business Bowling 

Liga, a céges csapatoknak szánt ama-
tőr bowling-csapatbajnokság dön-
tője. Az első versenyre összesen hat 
helyi vállalkozás csapata nevezett be, 
akik két fordulóban egymás ellen 
mérkőztek. A nyert meccsek számá-
nak függvényében az első négy csapat 
jutott a döntőbe.

A bajnokság jelenlegi állása: 
1. Metrol – 19 621 fa; 2. Borsika 
– 19 550 fa; 3. Tornádó – 17 767 
fa; 4. Crazy Motors – 17 827 fa; 5. 
Romchar – 16 563 fa; 6. Enetix – 
14 695 fa.

A selejtezők alapján az első 
négy csapat, a Metrol, a Borsika, 
Tornádó, illetve a Crazy Motors 
csapata vesz részt a holnapi dön-
tőben.
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