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Szombaton két, tegnap egy etapot 
rendeztek a 48. Románia Kerékpá-
ros Körversenyen, az egyéni idő-
futamot leszámítva, eddig minden 
szakaszon szökés után nyert a leg-
gyorsabb kerékpáros. Összetett-
ben a bolgár Georgi Georgiev áll 
a legjobban a csíkszeredai Tusnád 
Cycling Team csapatából.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Szombaton délelőtt a Mama-
ián rendezett egyéni időfu-
tammal rajtolt az idei Romá-

nia Kerékpáros Körverseny. A fu-
tamot az olasz Cycling Team Friuli 
csapatának bolgár kerekese, Jovcso 
Jovcsev Zsivkov nyerte, a Tusnád 
Cyclig Team (TCT) legjobbja 
Cioban Sergiu lett, aki az ötödik 
időt érte el.

Szombaton délután a Konstanca 
és Brăila közötti 184 kilométert tel-
jesítette a mezőny. A rajt után tíz 
kilométerrel huszonegy kerekes el-
szökött a mezőnytől, a szökevények 
között volt a TCT bolgár verseny-
zője, Georgi Georgiev is. Előnyük 
folyamatosan nőtt, a legnagyobb 
távolság a szökevények és a mezőny 
között meghaladta a tizenhat percet 
is. A táv háromnegyedénél még hat 
sportoló kivált a mezőnyből, ám a 
szökevényeket nem sikerült beér-
niük. Az etapot a Cycling Team 
Friulitól az olasz Grazian Christian 
nyerte, Georgiev tizenegyedikként 
haladt át a célon a győztessel azo-
nos időt kapva.

Tegnap a Brăila és Vaslui kö-
zötti 187 kilométert teljesítették a 
sportolók, ám ezen a szakaszon is 
a 30. kilométer környékén hárman 
megszöktek, majd újabb öt kerekes 
hagyta el a mezőnyt pár perccel ké-
sőbb, akik ötven kilométer kemény 
tekerés után be is érték az élen ha-

ladókat. Ezúttal Ternovsek Marcel 
tartott a szökevényekkel a Tusnád 
Cycling Teamtől. A táv felénél a 
mezőny újra felbomlott, a szökevé-
nyeket egy másik csoport is próbál-
ta befogni, ám ez nem sikerült a be-
futóig, amelyet a görög Tableware 
csapatából Ioannis Tamouradis 
nyert meg, a TCT-től Ternovsek 
Marcel érte el a legjobb helyezést, a 
szlovén az ötödik lett.

Novák Károly Eduárdnak teg-
nap egy hasmenés vetett véget az 
idei román körversenynek. „Nem 
tudom, mit adhattak Brăilán en-
nünk, de nemcsak én, hanem na-
gyon sokan a mezőnyből gyomor-
rontást kaptak. Furcsa volt látni, 
ahogy a csapatokat kísérő autókból 
is szöknek ki a menedzserek, szere-
lők egy-egy bokrot keresni Brăila és 
Vaslui között. Én is többször meg 
kellett álljak, aztán jobbnak lát-
tam feladni a versenyt, hiszen már 
tekerni sem volt erőm” – mesélte 
lapunknak a csíkszeredai kerékpá-
ros. Hozzátette, a csapatban még 
vannak páran, akik gyomorrontás-
sal küzdenek.

A versenyről Novák azt mondta, 
nehéz út áll a mezőny előtt, többen 
pedig nem gazdálkodnak kellőkép-
pen az energiájukkal. „Szombaton 
nagyon hamar kialakult a szökés, és 
mivel majdnem minden csapatnak 
volt embere elöl, ezért a mezőnyben 
senki nem akart dolgozni. Húsz ki-
lométer alatt a hátrány már ötper-
ces volt, ez pedig egy ilyen szintű 
viadalon sok. Az meg csak hab a 
tortán, hogy a mezőnnyel szemben 
15 perc előnnyel szombaton nyerő 
német vasárnap több mint tíz perc 
hátránnyal ért célba a győzteshez 
képest” – mondta Novák. A csík-
szeredai kerekes szerint a sok szökés 
„szétverte” a versenyt, pedig a hegyi 
szakaszok csak a mai naptól kez-
dődnek. „Ha így megy ez tovább 
és nem térnek észhez a versenyzők, 
a bukaresti célt alig húszan fogják 
meglátni” – nyilatkozta lapunknak 
Novák.

Ma a Vaslui – Roman – Târgu 
Frumos – Botoşani közötti 200 ki-
lométer vár a mezőnyre, az etapon 
három sprint és négy C kategóriás 
hegymászás lesz.

NováK KáRoly eduáRd haSmeNéS miaTT feladTa

Szökések tarkítják a versenyt

Novák ede (balról a második) gyomorrontás miatt volt kénytelen feladni

Sport

Megtartotta éves kiértékelő-
jét a Székelyudvarhelyi KC. 
A szakmai stáb, a vezetőség 

elemezte az elmúlt idényt, ezek alapján 
hozták meg a döntéseket: négy kézilab-
dás játékára nem számítanak a követ-
kező idényben, kettőt pedig kölcsön-
adnak. Sztojancse Sztojlov, Alexandru 
Dimache, Eugen Frăţilă és Alin Solcanu 
nem lesznek tagjai a Székelyudvarhelyi 
KC jövő idénybeli keretének. A klub 
nem hosszabbít velük szerződést. Az 
is eldőlt, hogy Gabriel Daninfeld és 
Mihăiţă Miroiu játékosokat kölcsönad-
ják, eddig két klub jelezte, hogy igényt 
tartanának játékukra: a Tordai Potaisa 
és a Bukaresti CSM.

A távozók mellett viszont érkezők-
ről is lehet írni. Mindenben megegye-
zett, alá is írta az SZKC-val kétéves 
szerződését Martin Johannson. Az 
észt beálló rendre játékjogot kap hazá-
ja nemzeti együttesében. Az idegenlé-
giós az első érkező a nyári időszakban. 
Továbbá, amint az a csütörtöki lapszá-
munkban is írtuk, a suceavai Cristian 
Adomnicai is valószínű csapathoz 
igazol. Még nem kötöttek szerződést, 
de a Bucovina Suceava trénere kész 
tényként kezelte a játékos Udvarhelyre 
való távozását. 

A keret pénzbeli büntetést kapott 
a Román-kupa-szereplést követően: 
gyenge játékkal búcsúztak az idénytől, 
az év eleji célkitűzést – az elődöntőbe 
kerülést – nem érte el a gárda. A játé-
kosok vakációra vonultak, a szabadság 
július 13-ig tart.

megvan a nyári program
A klub szakmai stábja elkészí-

tette a nyári felkészülési időszak 
menetrendjét. Két edzőtáboron 
vesznek részt a fiúk, majd igazi nagy 
nevek ellen mérkőznek meg barát-
ságos meccseken. Németországban 
is lesz egy torna, melyre hivatalos az 
SZKC. A tervezett nyári felkészü-
lési program: július: 13-án gyüleke-
ző, 15-én orvosi vizsga, 18–26. kö-
zött edzőtábor a Madarasi-Hargitán 
(Pethő panzió); augusztus: 2–11. 
között edzőtábor Veszprémben, 
6-án mérkőzés Balatonfüreddel, 
10-én edzőmeccs az MKB Veszp-

rémmel, 12-én barátságos meccs 
a Pick Szegeddel, 19–21. kö-
zött Schindler-kupa, Hamburg, 
26–27. között Hargita-kupa, 
Székelyudvarhelyen.

Részvételi szándék letéve
A Román Kézilabda-szövet-

ség jelezte, június 6-ig kell leadnia 
a Szé kelyudvarhelyi KC-nak euró-
pai kupaszereplés-kérvényét. Ezt a 
szakszövetség továbbítja majd az 
Európai Kézilabda-szövetség-
hez (EHF). A vezetőség elkészítve 
a doku mentumot, jelezte szándékát 
a kupaszerepélésre. Ez az első lépés, 
hogy a Székelyudvarhelyi KC neve 
ott szerepeljen a sorsoláson.

Alakul az SZKC kerete 
és nyári programja

martin Johannson

1985. július 2-án született. Öt 
éven keresztül az észt HC Tallas 
Tallinnban szerepelt, klubjával 
minden idényben érdekeltek 
voltak az európai kupákban. 
Ezt követően egy évre átigazolt 
a szintén hazai bajnokságban 
szereplő HC Kehrába. Idegen-
légióskodását a 2009–10-es sze-
zonban kezdte a görög Filippos 

Veriasban, ebben az idényben 
pedig a Diomidis Argosban sze-
repelt a 195 cm magas, 104 kg-
os kézilabdás. A nemzeti együt-
tesből sem maradt ki, éppen a 
magyarokkal egy Eb-selejtező-
csoportban esélyesek még a to-
vábbjutásra. Az utolsó hat mér-
kőzésen ott volt a csapatban, 
kilencszer volt eredményes.

a fiBa 33 szabályai

A kosárlabda legfiatalabb szakága, a FIBA által kidolgozott szabályrendsze-
rű 3-3 elleni játék, amely bemutatkozása után gyorsan elképesztő népszerű-
ségre tett szert, és sokan már a közeljövőben az olimpiai sportágak között 
szeretnék látni. A játékot félpályán játsszák. Minden csapat maximum négy 
játékosból áll (3 játékos a pályán és 1 cserejátékos), illetve szükség van egy 
edzőre is. A hivatalos játékidő két, egyenként 5 perces félidőből áll. Az a 
csapat, amelyik előbb eléri a 33 vagy több pontot, megnyeri a játékot, még 
akkor is, ha az korábban történik, mint a hivatalos játékidő vége, vagy a 
hosszabbítás(ok) lejárta. Ha az eredmény a második félidő végén döntetlen, 
akkor a játékot annyi kétperces hosszabbítás követi, amennyi szükséges az 
egyik fél győzelméhez. Az a játékos, aki öt személyi hibát követ el, kiponto-
zódik és nem folytathatja a játékot. A csapathibák száma minden játékrész-
ben négy hiba, mely elérése után életbe lép a büntetőszabály. A csapatnak 10 
másodpercen belül meg kell próbálnia a kosárra dobást.

Csíkszeredában rendezték meg 
szombaton, június 4-én, az első 
székely–magyar kosárlabdatornát 
lányok részére, amelyet a fiBa 
meB–33 szabályai szerint játszot-
tak. a tornát a debreceni Tóth ár-
pád Gimnázium nyerte meg.

Nyolc csapat részvételével 
zajlott az első alkalom-
mal kiírt Székely–magyar 

MEB–33 lány kosárlabda torna 
Csíkszeredában a Márton Áron 
Gim názium új tornatermében. A 
nyolc csapat a következő volt: a 
gyergyószentmiklósi Salamon Er-
nő Gimnázium (2 csapattal), a 
debreceni Tóth Árpád Gimnázium 
(2 csapattal), a székelyudvarhelyi 
Backamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Gimnázium, a budapesti 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, a csík-
szeredai Segítő Mária Római Ka-
tolikus Gimnázium és a budapesti 
Toldy Ferenc Gimnázium. A döntő 
tornát megelőzően két selejtező tor-
nát rendeztek. Egyet Debrecenben 

és egyet Gyergyószentmiklóson. A 
selejtező tornákat követően kiala-
kult, hogy ki játszik az 1–4., illetve 
az 5–8. helyért. Ez szerint a csíksze-
redai döntő tornán a magyarorszá-
gi csapatok mérkőzhettek az első 
helyekért, míg a székelyföldiek az 
5–8. helyekért.

A végső rangsor a következőkép-
pen alakult: 1. Debrecen I-es csapata, 
2. budapesti Toldy Ferenc Gimnázi-
um, 3. Debrecen II-es csapata, 4. bu-
dapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium, 
5. Gyergyószentmiklós I-es csapata, 6. 
Csíkszereda, 7. Gyergyószentmiklós 
II-es csapata, 8. Székelyudvarhely.

Székely–magyar kosárlabdatorna


