
Hargita megyén is áthaladt tegnap 
a 48. Románia Kerékpáros Körver-
seny, Borszékon és Maroshévízen 
sprintet, a Borszék-hágón hegy-
menést is rendeztek. A mezőny 
délután fél háromkor lépett be 
Gyergyótölgyesnél és négy órakor 
Csobotánnál hagyta el a megyét. 
A hatodik szakaszt a magyar Ora 
Hotels Team sportolója, Lovassy 
Krisztián nyerte.

Kopacz Gyula
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Târgu Neamţról indult teg-
nap el a román kerékpáros 
körverseny mezőnye, mely 

ötvenegy főt számlált a moldvai vá-
rosban. Kétszáztizenkét kilométer 
helyett csak százhetvenhetet telje-
sített a mezőny, hiszen a szervezők 
újra az útjavítás miatt rövidítették 
meg a szakaszt, így egy hegyme-
néssel kevesebbet tettek meg a 
kerekesek. A körverseny hatodik 
etapjának befutója Marosvásár-
helyen volt, melyet az idei viadal 
során nem egy szökés, hanem me-
zőnysprint döntötte el. Pedig húsz 
kilométerrel a rajt után a görög 
Ioannis Tamouridis és a német 
Christoph Spiringernek sikerült 
ellépnie a mezőnytől, előnyük 

folyamatosan nőtt, de Borszékre 
a német már egyedül ért be, mert 
lerázta magáról a tegnap második-
ként célba érő helén sportolót. A 
Borszék-hágóra Spiringer és egy 
másik görög, Polidoropoulos 
Dimitros mögött harmadikként 
a Tusnád Cycling Team spor-
tolója, Braico Alexander ért fel 
harmadiknak, Maroshévízen pe-
dig már együtt volt a mezőny, a 

szökevényeket könnyedén be-
fogták az őrült tempóban teke-
rő biciklisek. A marosvásárhe-
lyi érkezés tömegsprint volt, itt 
Lovassy Krisztiánnak sikerült 
legelsőnek áthaladnia a célon, őt 
a maziconos Saveliu Florin és a 
Cycling Team Friuli sportolója, 
Piergiacomo Marcolina követte, 
a TCT-s Braico Alexander hato-
diknak ért célba.

Tegnap ismét nagy melegben te-
kertek a sportolók, a keddi maratoni 
szakasz után az átlagsebesség is jóval 
alacsonyabb volt. A Tusnád Cycling 
Team tagjai a korábban már a ver-
senyt feladó Novák Károly Edu-
árd kivételével mind célba értek, 
ám nem mindenki érzi magát jól. 
„Sergiu Cioban hasfájásra panasz-
kodott a marosvásárhelyi célbaérést 
követően, így a vacsora után a helyi 
kórházban vizsgálják majd meg” – 
mondta lapunknak tegnap Török 
Attila. A TCT csapatmenedzsere 
elmondta, a vizsgálatok után dön-
tik el közösen, hogy Cioban holnap 
nyeregbe száll-e, vagy ő is feladja a 
viadalt.

A csapatmenedzser azt is el-
mondta, tegnap esélyük volt a sza-
kaszgyőzelemre, ám a sors nem 
nekik kedvezett. „Braico Alexan-
der a cél előtti sprintet megelőző-
en jól helyezkedett, majd amikor a 
sportolók elkezdtek gyorsítani, az 
olasz Marcolina kétszer is bevágott 
versenyzőnk elé, így irányváltásra 
kényszerítette Alexandert. A moldáv 
fiú így ritmust vesztett, végül a hato-
dik lett, és ennek a helyezésnek is 
örülünk” – mondta Török Attila. 
Hozzátette, a csapat bolgár légió-
sa, Georgi Georgiev összetettben a 

hatodik helyen áll kilencperces hát-
ránnyal az éllovas Nechita Andrei-
jel szemben, és még mindig esélye 
van megszerezni a végső győzelmet, 
habár ez egyre nehezebb. „Azt hi-
szem ebben a pillanatban, hogy a 
dobogó a reális cél számunkra. Úgy 
érzem, hogy ha kedden Vladimir 
Koev és Ioannis Tamouridis mellett 
Georgiev is a szökésben van, akkor a 
hátralévő három szakasz sokkal köny-
nyebb lenne számunkra. De ez sajnos 
nem így volt” – mondta Török Attila. 
A csapatmenedzser szerint az, hogy 
Tamouridis hátránya három perc 46 
másodperc az éllovassal szemben, 
ma újabb szökésre kényszeríti a gö-
rögöt, és amennyiben ez meg is tör-
ténik, könnyedén átveheti a vezetést 
Szebenben. „A verseny még nincs el-
dőlve, de a Marosvásárhely és Szeben 
közötti szakasz nem lesz egy sétaga-
lopp, az biztos. Amennyiben szökés 
lesz a hetedik szakaszon, abban mi is 
benne kell legyünk, minden tőlünk 
telhetőt megteszünk azért, hogy 
Georgievet minél jobb pozícióba 
juttassuk. Aztán jön a transzfogarasi 
szakasz, a gyilkos etap, ahol minden 
eldőlhet” – mondta Török Attila.

Ma a hetedik szakaszt rendezik 
Marosvásárhely és Szeben között, a 
táv 142 kilométer.

Tizennyolc éremmel tértek haza 
a Hargita megyei veterán atléták 
a korosztályos országos bajnoki 
döntőről, melyet az elmúlt hét-
végén Bukarestben rendeztek. A 
hat megyebeli atléta összesen ti-
zenegy bajnoki címet szerzett, a 
hetven év fölöttiek korcsoportjá-
ban Keresztes Gyula távolugrás-
ban országos csúcsot döntött.

Minden idők legsikeresebb 
országos bajnoki döntő-
jén vannak túl a Har-

gita megyei veterán atléták, a hat 
sportoló összesen tizenegy bajnoki 
címet szerzett az elmúlt hétvégén 
Bukarestben rendezett viadalon.

A szabadtéri veterán atléták or-
szágos bajnoki döntőjén a megyebe-
li atléták a tizenegy aranyérem mel-
lett hat ezüst- és egy bronzérmet is 
szereztek, ugyanakkor egy országos 
csúcsot is sikerült megdönteni tá-
volugrásban. Az eredmények akár 
ennél is jobbak lehettek volna, ha 
a csíkszépvízi Szabó József, a teke-
rőpataki Molnár János, valamint a 
csíkszeredai Orbán József – akik 
az elmúlt években többször is do-
bogóra álltak – nem hiányoznak 
egészségügyi vagy egyéb okok mi-
att a bajnoki döntőről.

A Balázs Jolán (volt ifjúsági) 
Stadionban rendezett versenyen 
közel 250 sportoló vett részt, a 

viadalok után a Román Atlétikai 
Szövetség a veterán atléták él-
sportoló gáláját tartotta meg. Ez 
utóbbi eseményen a csíkszeredai 
Keresztes Gyula a szakszövetség 
legmagasabb kitüntetését vehette 
át. Közel harmincéves sportpálya-
futása során elért eredményeiért 
kiválósági díszoklevelet kapott a 
csíki veterán atléta. 

A megyebeli veterán 
atléták eredményei
Keresztes Gyula (Csíki Futó-

kör, 70 évesek korcsoportja): 1. 
helyezés 400 és 800 méteres sík-
futás, 300 méteres gátfutás, távol-
ugrás (országos rekorddal).

Barabási Rozália (Csíki Fu-
tókör, 35 évesek korcsoportja): 
1. helyezés: 200 és 400 méteres 
síkfutás; 2. helyezés:100 méteres 
síkfutás.

Spănachi Ilie (Csíki Futókör, 
50 évesek korcsoportja): 1. helye-
zés: 1500, 400 és 800 méteres sík-
futás; 2. helyezés: hármasugrás; 4. 
helyezés: távolugrás.

Sándor István (Csíki Futókör, 
Csíkszentsimon, 75 évesek kor-
csoportja): 1. helyezés: 3 km-es 
távgyaloglás, 400 méteres síkfutás; 
4. helyezés: 200 méteres síkfutás.

Imre István (Gentiana SE, 55 
évesek korcsoportja): 2. helyezés: 
400 és 1500 méteres síkfutás; 3. 
helyezés: 100 méteres síkfutás.

Kedves Ignác (Gentiana SE, 55 
évesek korcsoportja): 2. helyezés: 
súlydobás, kalapácsvetés; 4. helye-
zés: 200 méteres síkfutás.

Másodszor tüntették ki
Keresztes Gyula immár második 

alkalommal kapta meg a Román 
Atlétikai Szövetség legmagasabb 
kitüntetését, először 2006-ban, 
majd az idén is díjazták kiválósági 
oklevéllel. A hetvenéves veterán at-
léta ugyanakkor 2008-ban és 2009-
ben érdemes sportolói oklevelet is 
kapott. A Csíki Futókör vezetője 
és versenyzője – aki a Román At-
létikai Szövetség Hargita megyei 
képviselője is – számos hazai és 
nemzetközi versenyen bizonyított 
már. Országos bajnokságon negy-
vennégy (távolugrás és 400 méteres 
síkfutás 11–11, hármasugrás 10, 
300 méteres gátfutás 5, 800 méte-

res síkfutás 3, 1500 méteres síkfu-
tás 2, 2000 méteres akadályfutás 
és maratoni futás 1–1) aranyérmet 
szerzett, korosztályában jelenleg is 
országos bajnoki csúcstartó 2000 
méteres akadályfutásban, 400 mé-
teres síkfutásban, távol- és hármas-
ugrásban.

Veterán atlétikai Balkán-baj-
nokságon Keresztes összesen ti-
zennégy (400 méteres síkfutás 5, 
300 méteres gátfutás és 4 x 400 
méteres váltó 3–3, 4 x 100 méteres 
váltó 2, 2000 méteres akadályfutás 
1) aranyérmet nyert, ugyanakkor a 
400 méteres síkfutás korosztályos 
Balkán-bajnoki csúcsot is a csík-
szeredai sportoló tartja. Sífutás-
ban 2008-ban és 2011-ben nyert 
veterán országos bajnoki címet.

Keresztes Gyula hetvenévesen 
is azt mondja, életéhez tartozik a 
sport, és addig folytatja a sporto-
lást, amíg bírja, egészsége engedi.
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Magyar siker a román kerékpáros körversenyen
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Csíki győzelmek a veterán atlétikai országos bajnokságon

Christoph Spiringer magányosan rótta a kilométereket Borszéken

Spănachi Ilie, Kedves Ignác, Keresztes Gyula, Barabási Rozália, Imre István és Sándor István az országos bajnokságon


