
Tizenhat csapat részvételével hol-
nap kezdetét veszi a 48. Románia 
Kerékpáros Körverseny, az indulók 
között lesz ezúttal is a csíkszeredai 
Tusnád Cycling Team, az ország 
egyetlen kontinentális csapata. 
A csíki kerékpárosok ma hajnal-
ban indultak el a rajt helyszínére, 
Konstancára, ahol a délutáni órák-
ban egy átmozgató edzést is tar-
tanak. A verseny öt szakaszból és 
egy prológból áll, az utolsó szakasz 
befutója Bukarestben lesz.

Kopacz Gyula
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Tizenöt megyén halad át 
idén a Románia Kerékpáros 
Körverseny, a résztvevők 

összesen 1400 kilométert tesznek 
meg nyolc nap alatt, tizenhat hegy-
mászás és tizenhét sprint lesz a viadal 
során. Az előzetes nevezések szerint 
tizenhat csapat és összesen kilenc-
venhat kerékpáros vesz részt a verse-
nyen. A résztvevők között van az or-
szág egyetlen kontinentális csapata 
is, a Tusnád Cycling Team (TCT). 
A csíkszeredai gárda két moldáv, egy 
bolgár, egy szlovén és két hazai spor-
tolóval vesz részt a versenyen.

Tavaly egyéniben Bruno Ridzi 
révén a második helyen végzett egy 
TCT-s, a csíki gárda a csapatok ver-
senyében is a második helyen zárt. A 
viadalt a bolgár Vladimir Koev nyer-
te, akiről később azt a hírt terjesztette 
hazája sportsajtója, hogy doppingolt a 
román körverseny előtt, ám azóta sem 
tisztázódott az ügy, így lett Ridzi a 
TCT színeiben a második. A Tusnád 
Cycling Team idén Braico Alexander, 
Serciu Cioban, Georgi Georgiev, Ma-
daras László, Novák Károly Eduárd 
és Ternovsek Marcel összeállításban 
nevezett a román körversenyre, a csa-
patmenedzser pedig Török Attila.

Török Attila, a TCT menedzsere 
lapunknak elmondta, a csíkszeredai 
csapat a győzelemre törekszik, bár 
nagyon nehéz versenyre számítanak. 
„Nyolc nap alatt 1400 kilométert te-
kerni nagyon sok. Elég sok a hegymá-
szás és a sprintek száma, az etapok is 
nagyon hosszak, a mezőny is nagyon 
erős, így nehéz dolgunk lesz. Ennek 
ellenére reméljük, hogy legalább a 
tavalyi eredményünket meg tudjuk 
ismételni egyéniben és a csapatver-

senyben is. Egyhetes hargitafürdői 
felkészülést tartottak a csapattagok, 
mindenki egészséges és készen áll az 
év egyik legnagyobb megméretteté-
sére” – mondta a csapatmenedzser. 
Hozzátette, egyelőre nem döntöttek 
arról, hogy ki lesz a csapat első em-
bere, de az első két nap után biztosan 
eldől, kit támogat és kit segít a TCT 
ahhoz, hogy egyéniben megnyerjék a 
román körversenyt. „A kerékpárban 
is fontos a csapattaktika, ez akár egy 
győzelmet is eldönthet. Az egyéni 
időfutam és az első két szakaszt kö-
vetően biztosan letisztul majd a kép, 
akkor pedig eldöntjük, csapaton belül 
ki lesz az, akit megpróbálunk a dobo-
gó legfelső fokára juttatni” – mondta 
Török Attila.

A Tusnád Cycling Teamen kívül 
a görög SP Tableware (kontinentális), 
a magyar Ora Hotels Carrera (kon-
tinentális), az olasz CT Friuli és GS 
San Marco Concrete Met Caneva, a 
holland Restore EBH, a török Konya 
Torku Sekerspor Vivelo és Manisaspor 
Cycling Team (kontinentális), a né-
met Profiline, a bolgár SK Dobrich és 
a Tzar Simeon, a Bukaresti Dinamo, a 
Bukaresti Mazicon csapatai, valamint 
a szerb, a román és a moldáv váloga-
tott vesz részt a körversenyen.

A körverseny műsora
Holnap: prológ (9 óra): egyéni 

időfutam (6 km) Konstancán.
Holnap: 1. szakasz (14–18 óra): 

Konstanca – Brăila (184 km); 3 
sprint.

Vasárnap: 2. szakasz (13–17.30 
óra): Brăila – Vaslui (187 km); 3 
sprint.

Hétfő: 3. szakasz (13–17.30 óra): 
Vaslui – Roman – Târgu Frumos – 
Botoşani (200 km); 3 sprint, 4 hegy-
mászás (mind C kategóriás).

Kedd: 4. szakasz (13–18 óra): 
Botoşani – Rădăuţi – Suceava (226 
km); 3 sprint, 3 hegymászás (mind A 
kategóriás).

Szerda: 5. szakasz (13–18 óra): 
Targu Neamţ – Maroshévíz – Régen 
– Marosvásárhely (212 km); 3 sprint 
(Borszék, Maroshévíz) és 2 hegymá-
szás (1 A és 1 B kategóriás).

Csütörtök: 6. szakasz (13–17.30 
óra): Marosvásárhely – Medgyes – 
Szeben (145 km); 1 sprint és 3 hegy-
mászás (mind C kategóriás).

Péntek, június 10.: 7. szakasz (13–
15.30 óra): Szeben – Avrig – Bâlea-tó 
(72 km); 1 sprint és 2 hegymászás (1 
A és 1 Szuper kategóriás).

Szombat, június 11.: 8. szakasz 
(10.30–14.30 óra): Brassó – Vâlenii 
de Munte – Ploieşti – Bukarest (169 
km); 3 sprint és 2 hegymászás (1 A és 
1 C kategóriás.

Hargita megyét szerdán érin-
ti a mezőny, várhatóan 14.30 óra 
körül Tölgyes előtt lépik át a me-
gyehatárt a kerekesek, 15.10-kor 
lesz Borszéken a sprint, negyed-
órával később az A kategóriás má-
szás a Borszék-hágón, 15.40-kor a 
maroshévízi sprint és várhatóan 16 
órakor hagyják el a biciklisek a me-
gyét Csobotánnál.
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Kezdődik a román körverseny

A TCT versenyzői a dobrudzsai verseny után a román körversenyen is győzni akarnak

hirdetés

Labdarúgó Eb-selejtező
A csoport: ma: Kazahsztán – 

Azerbajdzsán (16), Ausztria – Né-
metország (21.35), Belgium – Tö-
rökország (21.45).

B csoport: holnap: Oroszor-
szág – Örményország (18), Szlová-
kia – Andorra (21.15), Macedónia 
– Írország (22.30).

C csoport: ma: Feröer-szigetek 
– Szlovénia (20.30), Olaszország – 
Észtország (21.45).

D csoport: ma: Románia – 
Bosz nia-Hercegovina (21, TVR1), 
Fehéroroszország – Franciaország 
(21.50, DigiSport HU).

E csoport: ma: Moldova – 
Svédország (21.30, DigiSport Plus), 
San Marino – Finnország (21.30).

F csoport: ma: Horvátország 
– Grúzia (21, DigiSport); holnap: 
Lettország – Izrael (19.30, DigiSport 
Plus), Görögország – Málta (21.30).

G csoport: holnap: Anglia – 
Svájc (18.45), Montenegró – Bul-
gária (21.30, DolceSport).

H csoport: holnap: Izland – Dá-
nia (21.45, DigiSport Plus), Portu-
gália – Norvégia (23, DigiSport).

I csoport: ma: Liechtenstein – 
Litvánia (20.30).

Barátságos válogatott mérkőzé-
sek: ma: Luxemburg – Magyarország 
(21.15. Sport1 HU); holnap: Brazília 
– Hollandia (22.10), Egyesült Álla-
mok – Spanyolország (23.30); vasár-
nap: Lengyelország – Argentína (18); 
hétfő: Ukrajna – Franciaország (22).

Labdarúgás
Női A liga, 25. forduló: vasár-

nap: Szentegyházi Vasas – Bukares-
ti Fair Play (11).

A 3. liga, 30. forduló: ma: 
Medgyesi Gaz Metan II. – FC 
Székelyudvarhely (18).

Megyei bajnokság, 22. for-
duló: holnap: Gyimesfelsőloki SE 
– Balánbányai ASA (11), Csíksze-
redai VSK – Gyergyószentmiklósi 
Jövő (17), Székelykeresztúri Egye-
sülés – Parajdi SE (18); vasár-
nap: Csíkszentmihályi Törekvés 
– Homoródalmási Ho mo ród (16). 
A Szentegyházi Vasas – Csík csicsói 
KSE találkozót lapzártáig még nem 
programálták a csicsói csapat tarto-
zása miatt.

Hétvégi sportműsor

Újabb négy évre  
Blatter a FIFA-elnök

Az egyedüli jelöltként induló 
Joseph Blattert szerdán újabb 
négy évre megválasztották el-
nöknek a Nemzetközi Labdarú-
gó Szövetség (FIFA) zürichi, 61. 
kongresszusán.

A 208 tagország képviselői 
közül 203 adott le szavaza-
tot, s ebből 186 támogatta 

a szervezetet 1998 óta irányító sváj-
ci sportdiplomatát, akinek legalább 
102 voksot kellett kapnia ahhoz, 
hogy negyedik elnöki ciklusát is 
megkezdhesse. „Teljes szívemből kö-
szönöm a bizalmat. Négy évünk van, 
hogy együtt folytassuk az utunkat és 
elvégezzük a munkánkat – mondta 
megválasztását követően a 75 eszten-
dős Blatter. – Örömmel tölt el, hogy 
ilyen összetartó és egységes a FIFA, 
mert így képesek leszünk pozitív 
irányba elindulni. Rendkívül megin-
dító és megtisztelő ez a bizalom”.

Az utolsó akadály akkor hárult el 
Blatter újraválasztása elől, amikor a 
küldöttek döntő része délelőtt meg-
szavazta: ne változzon a tervezett 
napirend, ugyanis 172-en elutasí-
tották azt az angol beadványt, hogy 

a napokban kitudódott korrupció-
gyanús esetek miatt halasszák el az 
elnökválasztást. Blatternek eredeti-
leg lett volna kihívója a katari Mo-
hamed Bin Hammam személyében, 
az ő FIFA-tagságát azonban – még 
vasárnap – felfüggesztették, mert a 
gyanú szerint vesztegetési botrányba 
keveredett. Az ázsiai szövetség elnö-
két – mivel a sportággal kapcsolatos 
mindennemű tevékenységtől eltil-
tották – nem is engedték be a kong-
resszusra.

A németek azzal álltak elő: vizs-
gálják ki, hogy Katar törvényesen 
szerezte-e meg a 2022-es vb rendezési 
jogát. Ezzel kapcsolatban Blatter azt 
javasolta, hogy a jövőben ne a 24 tagú 
végrehajtó bizottság, hanem a teljes 
közgyűlés válasszon helyszínt a min-
denkori vb-nek. Ezenkívül arra kérte 
a küldötteket, szavazzanak rá, mert ő 
„annak a hajónak a kapitánya, amely 
vad vizekre tévedt, és külső segítség 
nélkül, együtt” kell visszavezetni a 
helyes útra.

A közgyűlés helyszíne előtt még 
délelőtt tucatnyian demonstráltak a 
megítélésük szerint korrupt FIFA és 
annak vezetője ellen.

A Zsozo Kft. 
az alábbi munkakörök betöltésére 
KERES alkalmas munkatársakat:

1. Marketing-asszisztens
2. Informatikus

Követelmények:
◆ felsőfokú végzettség (munkakörnek megfelelő); ◆ szilárd ismeretekkel való 

rendelkezés szervezés, koordinálás és irányítás területén és ezen ismeretek alkalma-
zása a cég sajátos tevékenységében; ◆ logikus gondolkodás, analizálóképesség az in-
formációk feldolgozásához, értelmezéséhez és ezek hasznosításához a döntéshoza-
talban vagy a feldolgozott adatok átadása más döntő személyeknek; ◆ számítógép 
megfelelő szintű használata (az informatikusnak szakmai pontosság); ◆ román és 
magyar nyelv tökéletes ismerete és használata; ◆ korrektség, kitartás, komoly hozzá-
állás, következetesség, pontosság; ◆ magas stressz - és terhelésküszöb.

Előnyt jelenthet:
■ gazdaság vagy menedzsment területén szerzett felsőfokú oklevél; ■ ha-

sonló munkakörben betöltött pozíció; ■ kreativitás és csapatszellem; ■ angol 
és/vagy német nyelv legalább középfokú ismerete.

3. Ügyfélfogadó
Követelmények:
◆ középfokú végzettség; ◆ román és magyar nyelv tökéletes ismerete; ◆ angol 

és/vagy német középfok; ◆ jó beszéd- és szervező készség; ◆ korrektség, kitartás, 
komoly hozzáállás, következetesség, pontosság; ◆ számítógép megfelelő kezelése.

4. Tehergépkocsi-vezető
Követelmények:
◆  szakképesített engedéllyel rendelkező hivatásos gépjárművezető; ◆ román és 

magyar nyelv tökéletes ismerete; ◆ B, C, E kategóriájú hajtási jogosítvány; ◆ előnyt 
jelent egy idegen nyelv ismerete (angol vagy német).

5. Elektronikus 
Követelmények:
◆ középfokú végzettség; ◆ román és magyar nyelv tökéletes ismerete (be-

szélni és írni); ◆ B kategóriájú hajtási jogosítvány; ◆ elektronikai  hozzáértés 
(végzettség is); ◆ kreativitás és csapatszellem; ◆ rugalmas munkaprogramhoz 
való alkalmazkodás.

6. Hegesztő szakember
Követelmények:
◆ hegesztői szakdiploma; ◆ CO2-hegesztés ismerete; ◆ ívfényes (elektródás) 

hegesztés ismerete; ◆ műszaki rajz olvasása; ◆ szakmai tapasztalat, igényesség.
Jelentkezni naponta 9–15 óra között személyesen, önéletrajzzal, 
a cég székhelyén (Csíkszentkirály, Duna utca 175. szám) lehet. 

Érdeklődni a 0745–309240-es telefonszámon lehet.


