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A román válogatott tagja, Nechita 
Andrei nyerte a 48. Románia Kerék-
páros Körversenyt, az ország egyet-
len kontinentális csapata, a Tusnád 
Cycling Team legjobbja a negyedik 
helyen végzett. Georgi Georgiev 
esélyes volt ugyan a versenyt meg-
előzően a végső győzelemre is, ám 
a körülmények Nechitának ked-
veztek, ahogy a rendezők is. Csa-
patban a csíkszeredai gárda a 8. 
helyen zárta az egyhetes viadalt.
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Nechita Andrei győzelmével 
zárult az idei román kerék-
páros körverseny, a hazai vá-

logatott Olaszországban élő kerekese 
a harmadik szakasz után vette át össze-
tettben az első helyet, melyet sikerült 
a szombati, bukaresti célig megőriznie. 
Pedig kevesen gondolták volna, hogy 
a román kerekesnek sikerül sárga tri-
kóban „hazaérnie”.

A Tusnád Cycling Team-ből a 
legjobb helyezést Georgi Georgiev 
érte el, a csíkiak bolgár légiósa a ne-
gyedik helyen zárta a viadalt öt és fél 
perces hátránnyal a győzteshez képest. 
A TCT-ből Braico Alexander a 27., 
Madaras László pedig a 44. lett a célba 
érkező 45 versenyzőből. A csíki csapat-
ból Novák Károly Eduárd és Cioban 
Sergiu egészségügyi problémák miatt 
adta fel a viadalt, a szlovén Ternovsek 
Marcel sem ért célba. Ennek ellenére 
a TCT csapatmenedzsere elégedett az 
elért eredménnyel.

„Sajnos, a kitűzött célt nem sike-
rült elérnünk, nem tudtunk a viadal 
végén dobogóra állni. Ennek ellené-
re van egy második és két harmadik 
helyünk, amelyeket egy-egy szakasz 
végén értünk el. Georgi Georgiev az 
utolsó előtti szakaszon lett második, 

míg Cioban Sergiu a harmadik és a 
hetedik etapon lett harmadik” – nyi-
latkozta lapunknak a TCT csapatme-
nedzsere. Török Attila még elmondta, 
a nagy táv és a kevés résztvevő miatt 
is nehéz volt a verseny, hiszen szöké-
sek után a mezőny nagyon lelassult, 
ugyanakkor több szakaszt is lerövidí-
tettek, ez pedig nem a csíki csapatnak 
kedvezett.

Novák Károly Eduárd szerint a 
TCT tagjai nem tudták megmutatni 
igazi tudásukat, csapaterősségüket. 
„Sajnos, a szervezők és versenybírók 
is ellenünk dolgoztak. Ugyanakkor 
kevés csapat volt képes dolgozni 
szökésekkor a mezőnyben. A kör-
verseny során sok volt a szökés, ek-
kor gyakorlatilag a mezőnyben alig 
akart dolgozni valaki, amikor pedig 
rákapcsoltak a sportolók, olyan dol-
gok is történtek, aminek köze sincs a 
kerékpársporthoz” – mondta Novák. 
A csíki kerekes nem értette, miért 
erőlteti a szakszövetség a román kör-
verseny nemzetközi (UCI) naptárba 
való iktatását, hiszen rengeteg szerve-

zési és bírói hibát láttak, illetve fény-
képekkel dokumentáltak.

„A szervezők és bírók Nechitának 
kedveztek. Miután a román válo-
gatott tagja az összetett élére állt, 
minden egyes szakaszt lerövidítettek 
valamilyen okból. Olyan etap is volt, 
amikor ötven kilométerrel tekertek a 
sportolók kevesebbet, a hatodik sza-
kasz elejéről egy olyan C kategóriás 
mászást vettek ki, amely meredekebb 
volt, mint az A kategóriás Borszéki-
hágó, az utolsó előtti etap, a Szeben 
és Bâlea-tó közötti szakaszból pont a 
legnehezebb, az utolsó 14 kilométert 
vették ki. Mindez persze Nechitát se-
gítette” – mondta Novák, hozzátéve, 
hogy az utolsó előtti szakaszon rövid 
idő alatt vesztette el előnyének felét a 
román válogatott sportolója, és meg-
lehet, hogy amennyiben a Bâlea-tónál 
lett volna az etap érkezése, Nechita el-
vesztette volna vezető helyét.

A TCT sportolói tegnaptól már 
a jövő hétvégi, Hargita megyében 
sorra kerülő országos bajnokságra 
készülnek. 

Nechitáé lett a sárga trikó Bronzérmes az SK
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Négygólos győzelmet aratott 
tegnap délután a Székely-
udvarhelyi SK a Sepsi-

szentgyörgyi Spicom ellen a teremlab-
darúgó-bajnokság harmadik helyéért 
vívott mérkőzésen Marosvásárhe-
lyen. Így a Jakab Zoltán által dirigált 
együttes a harmadik helyen végzett. 
A székely rangadó durva összecsapást 
hozott, ennek ellenére azonban a 
mintegy 300 néző gólokat is láthatott. 
A gólok sorozatát Mihály nyitotta 
meg az első félidő derekán. A máso-

dik 20 percben több találat is szüle-
tett. Az SK előbb elhúzott 3–0-ra, de 
a szentgyörgyiek hamar szépítettek. 
Utóbbiak a találkozó végére a kapu-
sukat mezőnyjátékosra cserélték. Ez a 
taktika nem jött be, és az SK még két 
gólt szerzett és eldöntötte a bronzcsata 
végkimenetelét. A döntő – Maros-
vásárhely – Galac – lapzárta után ért 
véget. Eredmény: Székelyudvarhelyi 
SK – Sepsiszentgyörgyi Spicom 5–1 /
Mihály (10.), Szőcs (29.), Csoma (34., 
37., 38.), illetve Ticalo (35.)/.

hírfolyam

> Forma–1. Jenson Button nyerte vasár-
nap a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat, a vb 
hetedik viadalát. Button mögött Sebastian 
Vettel (Red Bull) lett a második, míg a harma-
dik helyen csapattársa, Mark Webber végzett. 
Az első rajtkockából rajtoló Vettel egészen az 
utolsó körig vezetett, ám ekkor hibázott, és 
Button megelőzte. A viadalt a 25. körben a 
szakadó eső miatt leintették, és csak közel két 
óra múlva folytatódott. A Kanadai Nagydíj 
pontszerzői: 1. Jenson Button (McLaren), 2. 

Sebastian Vettel (Red Bull), 3. Mark Webber 
(Red Bull), 4. Michael Schumacher (Mer-
cedes), 5. Vitalij Petrov (Renault), 6. Felipe 
Massa (Ferrari), 7. Kobajasi Kamui (Sauber), 
8. Jaime Alguersuari (Toro Rosso), 9. Rubens 
Barrichello (Williams), 10. Sébastien Buemi 
(Toro Rosso). A pontversenyek állása: piló-
ták: 1. Vettel 161 pont, 2. Button 101 p., 3. 
Webber 94 p., 4. Hamilton 85 p., 5. Alonso 
69 p.; csapatok: 1. Red Bull Renault 255 p., 2. 
McLaren Mercedes 186 p., 3. Ferrari 101 p., 4. 
Renault 60 p., 5. Mercedes 52 p. Következik az 
Európa Nagydíj június 26-án Valenciában.

> Audi-siker. Az Audi kettes csapata nyerte 
vasárnap a Le Mans-i 24 órás megbízhatósági 
autóversenyt. A nagy hagyományokkal ren-
delkező, idén 79. alkalommal megrendezett 
viadalon a svájci Marcel Fassler, a német Andre 
Lotterer és a francia Benoit Treluyer alkotta trió 
355 kör teljesítésével győzött egy Audi R18 
TDI-vel. A győztes Audi és a második helyen 
befutó Sébastien Bourdais, Simon Pagenaud és 
Pedro Lamy által vezetett Peugeot 908 mind-
össze 13,8 másodperccel (!) maradt el a győztes-
től a huszonnégy órás viadalon, míg a harmadik 
helyezett, Stéphane Sarrazin, Franck Montagny, 

Nicolas Minassian trió Peugeot-ja két körös hát-
ránnyal ért célba.

> Sebestyén kiesett. A nyolcadliteres 
motorok géposztályában szereplő Sebestyén 
Péter műszaki hiba miatt feladta a versenyt a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság idei hatodik 
futamán, a vasárnapi Brit Nagydíjon. A kategó-
riát a német Jonas Folger nyerte, a MotoGP-ben 
az ausztrál Casey Stoner, míg a Moto2-ben a 
szintén német Stefan Bradl volt a leggyorsabb. 
A következő nagydíjat a hollandiai Assenben 
rendezik június 25-én.

Tragikus játék és fájó vereség. Sem a jövő évi londoni olimpiára, sem 
a decemberi világbajnokságra nem juthat ki a magyar női kézilabda-
válogatott, miután a vb-selejtező szombati győri visszavágóján tragikus 
játékkal 27–22-re kikapott a német csapattól. A mérkőzésen csak fel-
lángolásai voltak Mátéfi Eszter szövetségi kapitány együttesének, és a 
vendégek ezt remekül kihasználták. A pekingi játékokon negyedik ma-
gyarok vb-ről utoljára 1990-ben, olimpiáról pedig 1992-ben hiányoz-
tak, és ez a mostani óriási kudarc alapvetően meghatározza a női szakág 
közeljövőjét. Mátéfi Eszter a találkozót követően lemondott szövetségi 
kapitányi posztjáról, Pálinger Katalin pedig bejelentette visszavonulá-
sát a nemzeti együttestől. Női vb-selejtező, visszavágó: Magyarország – 
Németország 22–27. A párharcot kettős győzelemmel, 53–46-os ösz-
szesítéssel a német válogatott nyerte.

Georgi Georgiev a király etapon második, míg összetettben negyedik lett

Csíkiak a dobogón. A kéz-
divásárhelyi gokartpályán az elmúlt 
hétvégén rendezték a Scat-Kart Nagy-
díjat, melyen két csíkszeredai sportoló 
is rajthoz állt. A szervezők két kate-
góriában tartottak versenyt, az egyik 
csoportban a licenccel rendelkezők 
álltak rajthoz, a másik csoportban 
pedig a Gyermekek Háza kartosai 
versenyeztek. A Mini kategóriában 
Florescu Petru győzött, mögötte két 
csíkszeredai sportoló végzett: Unguru 
Cristian a második, míg Csató Roland 
a harmadik helyen zárt.


