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Véget ért Csíkszeredában az 
üzleti bowling csapatbaj
nokság, a Business Bowling 

Liga, melynek döntőjét szombaton 
játszották le. A csíkszeredai 300 
Bowling Clubban megszervezett 
Business Bowling Liga, a céges csa
patoknak szánt amatőr bowling csa
patbajnokság szombaton ért véget. 
Az első – tavaszi versenyre – összesen 
hat helyi vállalkozás csapata nevezett 
be, akik két fordulóban egymás ellen 
mérkőztek. A nyert meccsek száma 
alapján az első négy csapat jutott a 
döntőbe. Az első közös, négy soro
zat után kialakult ranglista alapján 

az első két csapat a döntőbe jutott, 
a másik kettő pedig a harmadik he
lyért harcolt. Az első sorozat után a 
döntőben a Tornádó és a Crazy Mo
tors játszott, majd a harmadik he
lyért a Metrol és Borsika csapatok.

A döntőt mindvégig hatalmas 
szurkolás, jó hangulat uralta. A csapa
tok egymásnak is elismerő tapssal és 
éljenzéssel díjazták a szebbnél szebb 
gurításokat. A döntő végén a bajnok
ság végleges sorrendje is kialakult. 

A tavaszi Business Bowling Liga 
végeredménye: 1. Tornádó, 2. Crazy 
Motors, 3. Metrol, 4. Borsika, 5. 
Romchar, 6. Enetix.

A döntőt fogadás, közös ebéd 
zárta, hiszen időközben nemcsak 
egészséges csapattevékenység alakult 
ki, hanem egy jó közösség is.

A hétköznap délutánonként le
játszott, néha szorosabbnál szoro
sabb mérkőzések és a mostani dön
tő minden sportkedvelőt örömmel 
töltött el. A közben felmerült igény 
a bajnokság iránt a szervezőket egy 
újabb bajnokság megszervezésére 
sarkallta. Hamarosan újabb forduló
ra kerül sor a Business Bowling Liga 
keretén belül, amelyre újabb csapa
tokat is szeretettel vár a szervező 300 
Bowling Club.

Egyéniben sikerült a Tusnád Cycling 
Team-nek a címvédés a Dobrudzsa 
Kerékpáros Körversenyen. Tavaly a 
moldáv Szergej Cvetkov nyert a csí-
ki csapat színeiben, idén a bolgár 
Georgi Georgievnek jött ez össze. 
Egyébként az első tízben öt TCT-s 
kerékpáros végzett a Konstanca és 
környékén tartott körversenyen.
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Bolgár siker született a Dob
rudzsa Kerékpáros Körver
senyen, Georgi Georgiev, a 

Tusnád Cycling Team légiósa 2 perc 
15 másodperces előnnyel nyerte meg 
a dinamós Juganaru Razvan előtt a 
Konstanca környékén tartott viadalt. 
A harmadik helyen a TCTs moldáv 
Braico Alexander zárt, Sergiu Cioban 
a hetedik, Novák Károly Eduárd a 
nyolcadik, a szlovén Ternovsek Marcel 
a tizedik, Sebestyén Szabolcs a 17., 
Madaras László a 19. helyen fejezte be 
Dobrudzsa Körversenyt.

Csütörtökön az egyéni időfuta
mot Cioban nyerte, Novák a negye
dik helyen zárt, ugyanaznap délután 
a Konstanca – Mangalia – Konstanca 
közötti 76 kilométeres szakaszt Sipos 
Zoltán (Mazicon) nyerte, három má
sodperccel a győztes után a mezőnnyel 
ért célba másodikként Cioban, Braico 
a 11., Georgiev a 12., Novák a 14. 
volt. Pénteken a Konstanca – Negru 

Vodă – Mangalia – Konstanca közöt
ti 125 kilométeres szakaszt Georgiev 
nyerte, Cioban a harmadik, Novák 
a 16. lett, szombaton a Konstanca – 
Medgidia – Konstanca közötti 110 
kilométeren is Georgiev volt a leg
gyorsabb, Ternovsek a 7., Braico a 12., 
Novák a 14. helyen ért célba. Tegnap 
a Konstanca városában kialakított 
pályán 70 kilométert teljesített a me
zőny, itt is Cioban nyert, Braico az 5., 
Novák a 9. helyen zárt. A versenyen 
összesen ötven kerékpáros rajtolt.

A sprinterek versenyét Sebes
tyén Szabolcs nyerte. A tegnapi, 
Konstanca között tartott etapont 
két sprintet nyert a TCTs verseny
ző, kettőn pedig a második lett, így 
16 ponttal a Dobrudzsa Kerékpáros 

Körverseny legjobb sprintere lett a 
fiatal csíkszeredai biciklis.

Török Attila, a Tusnád Cycling 
Team csapatmenedzsere lapunknak 
elmondta, sajnos a mezőny nem volt 
túl erős, ennek ellenére örülnek a si
kernek. „Gyakorlatilag a Mazicon 
csapatával voltunk végig harcban. 
Miután a harmadik szakaszt köve
tően elvesztettük a sárga trikót, cé
lunk az volt, hogy a német Heinrich 
Bergertől visszavegyük a vezetést. 
A negyedik szakaszon a TCT iga
zi csapatként harcolt, a szökésben 
négy kerekesünk is benne volt, a vé
gén Georgiev sikeresen sprintelt, aki 
megnyerte az etapot, majd a versenyt 
is” – nyilatkozta a Hargita Népének a 
TCT csapatmenedzsere.
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Remekül sikerült a TCT sportolóinak a Dobrudzsa Kerékpáros Körverseny

hiRDeTéseK 

A vb-címvédő Sebastian Vet
tel nyerte tegnap az idei Forma–1
es világbajnokság ötödik futamát, 
a Spanyol Nagydíjat.

A Spanyol Nagydíj pontszer
zői: 1. Sebastian Vettel (Red Bull), 
2. Lewis Hamilton, 3. Jenson 
Button (mindketten McLaren), 4. 
Mark Webber (Red Bull), 5. Fer
nando Alonso (Ferrari), 6. Michael 
Schumacher, 7. Nico Ros berg 
(mindketten Mercedes), 8. Nick 
Heidfeld (Renault), 9. Sergio Perez, 
10. Kobajasi Kamui (mindketten 
Sauber). Következik a Monacói 
Nagydíj május 29én.


