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Sergiu Cioban szerezte meg a Tus-
nád Cycling Team számára az első 
dobogós helyezést a 48. Románia 
Kerékpáros Körversenyen. A csí-
kiak moldáv versenyzője a holland 
Peter Merx és a címvédő Vladimir 
Koev mögött a harmadik helyen 
zárta a negyedik szakaszt.
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Egy szökés döntötte el az idei 
román kerékpáros körverseny 
tegnapi, negyedik szakaszának 

is a győztesét, az egyéni időfutamot 
leszámítva minden etapon állva hagy-
ta néhány kerekes a mezőnyt a rajt 
után. Az eredeti kiírás szerint tegnap 
Vasluiban kellett volna elrajtolnia a 

mezőnynek, ám a kétszáz kilométeres 
távot útjavítások miatt 152-re rövidí-
tették, így az indulás Băceşti-en, az 
érkezés pedig Botoşani volt.

A TCT-s Cioban és a német 
Spiringer a rajt után tíz kilométerrel 
szökött el a mezőnytől, őket később 
két olasz és egy holland versenyző 
érte be, a táv háromnegyedénél újabb 
biciklisek léptek el a mezőnyből, akik 
beérték a szökötteket. Óriási iramot 
diktáltak a szököttek, ezért a csoport 
szétszakadt a cél előtt tíz kilométerrel, 
az élen Cioban, Koev és Merx tekert. 
A végső sprintet a holland nyerte, vele 
azonos időt kapott Koev és Cioban is. 
Georgi Georgiev huszonhét másod-
perces hátránnyal a kilencedik helyen 
ért célba.

A szakasz során három sprintet és 
négy hegymenést rendeztek, Cioban 
egy második és egy harmadik helyet 
szerzett a sprinteken, míg a hegymá-
szások során kétszer másodikként, 
egyszer harmadikként ért fel a csúcs-
ra. Összetettben a román válogatott 
sportolója, Andrei Nechita vezet, a 
Tusnád Cycling Team-ből Georgi 
Georgiev a legjobb helyezett, a bol-
gár sportoló kilencperces hátránnyal 
az ötödik.

A vasárnapi gyomorrontást a me-
zőny többsége kiheverte, így a TCT 
sportolói is. Novák Károly Eduárd 
ugyan a hasmenés miatt feladta a ver-
senyt, ám továbbra is a csapattal tart. A 
csíki gárda menedzsere szerint az igazi 
verseny ma kezdődik, hiszen eddig ke-
vés hegyet láttak a viadal során a spor-
tolók. „Őrült volt hétfőn is az iram és 
nagy volt ismét a meleg. Szerencsénk 
volt, hogy Cioban szökése sikerült, 
gyakorlatilag 140 kilométert haladt 
elöl, a harmadik hellyel elégedettek 
vagyunk. Az ötödik szakasztól jönnek 
a hegyek, ez Georgievnek és csapa-
tunknak kedvez. Innentől nagyon so-
kat számít a csapatmunka és a csapat-
szellem, mert ha jó a támogatás, meg 
lehet nyerni a versenyt. Mi továbbra is 
bízunk a végső sikerben” – nyilatkozta 
lapunknak Török Attila.

Ma a Botoşani–Rădăuţi–Câm-
pulung–Suceava közötti 226 kilo-
méteres távot teljesíti a mezőny.

Arra vonatkozóan, hogy egy 
országban hányan is sportol-
nak, többé-kevésbé rendsze-

resen hivatalos adatok nemigen lé-
teznek. Vannak olyanok, akik ritkáb-
ban, csupán kedvtelésből vagy fizikai 
erőnlétük megőrzése, esetleg egészsé-
gi állapotuk javítása miatt kocognak 
vagy keresik fel az edzőtermeket, és 
vannak olyanok is, akik ugyanezen 
célokból, de már-már napi rendsze-
rességgel. Arra vonatkozóan viszont, 
hogy egy országban hány leigazolt 
sportoló is van, már léteznek hivata-
los adatok. Romániában a szakszö-
vetségek nyilvántartásai szerint 240 
ezerre tehető a leigazolt sportolók 
száma. És ha már a szakszövetségek-
ről esett szó, hadd utaljunk arra is, 
hogy ilyen meglepően sok van, szám 
szerint 64. Ezek között jó néhány van 
olyan, amelyekről kevesen tudnak, 
kevesen hallottak. Például a lábtenisz 
vagy a scrabble szakszövetség. És mint 
minden országban, Romániában is 
van olyan szakhatóság, amely ellátja 
a sporttevékenység megszervezésével 
és irányításával kapcsolatos közigaz-
gatási teendőket, illetve amely révén 
folyósításra kerül az állami költség-
vetésből az adott sportágak finanszí-
rozására/támogatására fordítandó 
pénzösszeg. Ez országunkban az ok-
tatásügyi minisztérium kötelékeibe 
tartozó Sport és Ifjúságügyi Országos 
Ügynökség (ANST). Nos, ennek az 
ügynökségnek a költségvetésében 
az idei esztendőre a szakszövetségek 
finanszírozására 15 millió euróra te-
hető összeget irányoztak elő. Ahhoz 
képest, hogy Romániának hány la-
kosa van, illetve hány szakszövetség 

létezik és hány leigazolt sportolót 
tartanak nyilván, ez az összeg elenyé-
sző. Nemzetközi összehasonlításban 
pedig még „siralmasabb”: a Románia 
mellett területi és népességi szem-
pontból eltörpülő Szlovéniában a 
szóban forgó célra szánt költségvetési 
alapok 30 millió euró körül vannak, 
Magyarországon pedig 45 millió 
euró körül. Egyébként a költségveté-
si kiutalások tekintetében Románia 
Bulgáriával együtt a sor végén talál-
ható. Ám az is megjegyzendő, hogy 
világszerte érződik egy kedvezőtlen 
tendencia, nevezetesen az, hogy a 
gazdasági-pénzügyi válság közepette 
elapadtak mind a költségvetési, mind 
pedig a szponzorizálási pénzforrások. 
Ez érinti a nemzetközi sportvezető-
ket is, olyan vélemények is elhang-
zottak, miszerint egy torz helyzet 
alakulhat ki, nevezetesen olyan, hogy 
egy-két ország gazdasági-pénzügyi 
potenciálja okán a sport tekinteté-
ben is uralkodó helyzetbe kerülhet. 
Ezek között emlegetik többek között 
Németországot és az Amerikai Egye-
sült Államokat. De evezzünk vissza a 
hazai vizekre és nézzük meg, miként 
osztják el az ügynökség rendelke-
zésére álló költségvetési alapokat. 
Elöljáróban el kell mondani, hogy az 
alapok elosztásában szerepe lehet és 
kell is legyen egy adott sportág anyagi 
vonzatainak is, nevezetesen annak, 
hogy milyen költségekkel is jár annak 
a sportágnak a gyakorlása. Azaz mit 
is jelent a kiadások szempontjából a 
felszerelés, a pályaüzemeltetés, az esz-
köztár stb. Továbbá annak is megvan 
a maga szerepe, hogy egy adott sport-
ág mennyire népszerű, illetve hány 

leigazolt sportolót tudhat magáénak. 
Ha mindezzel számolunk, akkor is 
furcsállandó és esetenként kifogásol-
ható a hazai gyakorlat. Így például a 
súlyemelő szakszövetség nyilvántartá-
sában 730 leigazolt sportoló szerepel, 
ami nem nevezhető soknak, ennek el-
lenére hárommillió lejes költségvetési 
alapot utaltak annak ki. A leigazolt 
teniszezők száma 16 500 körül van, a 
szakszövetség azonban csak 1,7 mil-
lió lejes költségvetési pénzösszegben 
részesül az idén. Nagyvonalakban 
hasonló a helyzet a kosárlabdázók te-
kintetében is, szakszövetségük 12 400 
sportolót tart nyilván, a költségvetési 
kiutalás pedig 2,9 millió lejt tesz ki. 
A statisztikák szerint az országban 
7450 leigazolt kézilabdázó van, a 
szakszövetség ugyanakkor 4,2 millió 
lejt kapott az állami költségvetéstől. 
Abszolút számban a legnagyobb 
költségvetési kiutalásban az atléták 
részesültek – 4,4 millió lej –, ennek a 
szakszövetségnek a nyilvántartásában 
5047 leigazolt sportoló szerepel. Vé-
gezzünk egy kis számítást: a súlyeme-
lők esetében egy leigazolt sportolóra 
4110 lej jut, az atléták esetében pedig 
872 lej. Van egy kis különbség, ugye? 
A leigazolt jégkorongozók számára 
vonatkozóan nem találtunk adatokat 
a szakszövetség honlapján, de félhi-
vatalos értesüléseink szerint számuk 
1500 körül van. A szakszövetség szá-
mára kiutalt költségvetési pénzalap 
1,62 millió lej. Ez azt jelenti, hogy 
egy sportolóra 1080 lej jut. Mit is 
mondhatnánk? Talán csak azt, hogy 
a hokisfelszerelés messze felülmúlja 
a súlyemelő „eszköztára” jelentette 
költségeket. 

Dobogóra állhatott Cioban
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Georgiev (balról) továbbra is a legjobb TCT-s versenyző Fotó: Adi dobre/evz
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IANOVICI IRÉN
értesíti az érintetteket, hogy a HELYI RENDEZÉSI TERV Csíkszere-
da, Nagy mező utca sz. n. bemutatott változatára környezetvédelmi véle-
ményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 9–15 óra 
között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél adhatják le (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43.szám) 2011. június 22-ig.
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