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Marosfőn volt a főhadiszállása 
a pénteken kezdődött és tegnap 
véget ért országúti kerékpá-
ros országos bajnoki döntőnek. 
A szervezők az eredeti kiírást 
előbb a csütörtök esti technikai 
ülésen, majd szombat délután is 
módosították, így a versenyzők 
a közölt programmal ellentétben 
elkerülték a megyeszékhelyet. 
A felnőtteknél a román körver-
seny győztese, Andrei Nechita 
mindkét versenyszámban nyert, 
a megyebeli sportolók közül a 
székelyudvarhelyi Sebestyén 
Szabolcs érte el a legjobb ered-
ményt.

Nagyon kevés felnőtt és 
U23-as korosztályú spor-
toló állt rajthoz a hétvé-

gén rendezett országúti kerékpáros 
országos bajnokságon, ám a kadé-
tok és a nagyifjúságiak közül sokan 
vállalták a Román Kerékpár- és 
Triatlon Szövetség által szervezett 
megmérettetést. A verseny eredeti 
kiírása szerint az Elite és az U23-as 
korosztály a Marosfő – Tekerő-
patak – Fenyéd – Csíkszereda – 
Maroshévíz közötti 160 kilométert 
kellett volna tegnap délelőtt meg-
tegye, ám a szervezők a csütörtök 
esti technikai ülésen módosították 
az útvonalat, és Szentegyházán visz-
szafordították volna a mezőnyt. A 
döntést azzal indokolták, hogy a 
Csíkszereda és Marosfő közötti 12-
es országúton több helyen is javít-
ják a hidakat, az útszűkületek pedig 
a versenyzőkre nézve veszélyesek le-

hetnek. Szombaton este aztán újra 
módosították az útvonalat, a ver-
senyvezetőség döntése értelmében 
a tegnapi szakasz 141 kilométeres 
lett, miután Fenyéden a sportolók 
visszafordultak a Libán-tető felé.

Pénteken az egyéni időfutamo-
kat rendezték. A kadét korosztály 
20 kilométeres távot teljesített 
Gyergyószentmiklós és a Bucsin-
tető között, a győzelmet Butuza 
Ovidiu szerezte meg. A csíkszeredai 
Intersport SK sportolói közül Imre 
Emil a 23. helyen ért célba. Az ifjú-
ságiak már 23 kilométert kerekez-
tek, a leggyorsabbnak Sorăilă Ionuţ 
Adrian bizonyult, az Intersport 
SK-tól Lukács Arnold a 10., Gál-
Oravecz István a 13. helyen zárta 
a viadalt. A nők versenyét a maros-
vásárhelyi Piringer Beáta nyerte. 

Az U23-as korosztályban Coman 
Bogdan lett a győztes, míg az Elite 
kategóriát Nechita Andrei nyerte. 
Az egyéni időfutamokon 32 kadét, 
19 ifjúsági, 6 női és 12 Elite kategó-
riás versenyző állt rajthoz.

Szombaton a kadét és az ifjúsá-
gi országúti futamokat rendezték, 
előbbi kategória 55, utóbbiak 106 
kilométert teljesítettek. A kadé-
tok viadalát Dobre Vlad Nicolae 
nyerte, az Intersport SK-tól Imre 
Emil a 21., Sarány Zsolt a 26. lett, 
összesen 34 sportoló állt rajthoz és 
fejezte be a versenyt. Az ifjúságiak 
korosztályát Búzás István nyerte, az 
Intersport SK-tól Pető Arnold a 7., 
Lukács Arnold a 11. helyen zárt a 
húsz célba érkező sportoló közül. 
Gál-Oravecz István időtúllépés mi-
att nem ért el helyezést. A nőknél 
ebben a versenyszámban is Piringer 
Beáta lett a bajnok a hét rajtoló és 
öt célba érkező sportoló közül.

Tegnap az U23 és az Elite 
kategória országúti futamát ren-
dezték, előbbi korcsoportban 12, 
utóbbiban 13-an fejezték be a 
versenyt. Az U23-as korosztály-
ban Varabiev Mihai győzött, az 
Intersport SK-tól Sebestyén Sza-
bolcs a negyedik helyen zárt azo-
nos idővel a harmadik helyezett 
Voinea Luciannal. A csíki csapat-
ból Lázár Nándor ugyan célba ért, 
de időtúllépés miatt nem szere-
pelt a végső rangsorban. Az Elite 
csoport viadalát Nechita Andrei 
nyerte, a csíkszeredai csapatból 
Madaras Attila a 13. helyen fejez-
te be a futamot.

A hétvégén került sor Magyar-
országon a már hagyományos, 
ötödik alkalommal megszerve-
zett, Ultrabalaton futóversenyre, 
amelyen a több mint 2000 neve-
zett versenyző összesen 212 kilo-
métert kellett szaladjon. A rajthoz 
állók között volt egy csíkszeredai 
is, Csomortáni Attila, aki a 10. he-
lyen végzett.

Több mint kétezer szaladni 
vágyó nevezett be a hagyo-
mányos Ultrabalaton egyéni 

futóversenyére, amelyen 212 kilo-
métert kellett megtegyenek a rajthoz 
állók a Tihany – Aszófő – Pécsely – 
Dörgicse – Köveskál – Nemesgulács 
– Gyenesdiás – Keszthely – Ba la ton-
be rény – Balatonmáriafürdő – Fo-

nyód – Balatonboglár – Balatonlelle 
– Balatonföldvár – Szántód – Siófok 
– Balatonvilágos – Balatonaliga – Ba-
latonkenese – Balatonfűzfő – Bala-
tonalmádi – Alsóörs – Balatonfüred 
– Tihany szakaszon. A versenyzők 
között volt az 1960-ban született csík-
szeredai Csomortáni Attila is.

A 212 kilométeres távot vé-
gül 98 versenyző fejezte be, köztük 
Csomortáni is, aki a 10. helyen ért cél-
ba. A távot 23 óra 34.41 perc alatt tet-
te meg. Az első helyet a szlovén Boris 
Ivanovie, a második helyet a magyar 
Mazur Béla, míg a harmadik helyet a 
brit Pares John szerezte meg.

Egyébként a versenyre csapatban is 
lehetett nevezni, de kerékpárversenyt 
is szerveztek a távon. Így a rendezvé-
nyen több mint 2000-en vettek részt.

Kerépáros országos bajnokság

Csomortáni Attila 10. lett 
az Ultrabalatonon
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Sporttáborok
a megyében

Kosárlabda- és úszótábor. Au-
gusztus 8–13., illetve augusztus 
15–20. között Borszéken a Te-
lemark Sportegyesület kosárlabda- 
és úszótábort szervez. A kosárlab-
datábor programjában napi 3 óra 
kosárlabdaedzés, barlanglátogatás 
( Jég-, illetve Medve-barlang), bor-
víztúra, pataképítés és csapatjáték-
ok szerepelnek. 

Az úszótábor műsora annyi-
ban változik, hogy itt napi 2 óra 
úszásoktatás van a kosárlabda-
edzés helyett. Egy tábor ára 450 
lej. Az ár tartalmazza a szállást 
(Ely Villa), az étkezést és az ok-
tatást, a szállítást viszont nem. 
Érdeklődni Décsei Leventénél a 
0740–186086-os telefonszámon 
vagy Endes Tündénél a 0743–
014386-os telefonszámon lehet, 
illetve a telemark_se@yahoo.com 
e-mail címen.

Úszótábor. Straub Károly test-
nevelő tanár az idén is megszervezi 
a már hagyományos úszótáborát a 
szentegyházi termálstrandon. 

Az első csoporttal június 26. 
és július 2. között fog foglalkoz-
ni, míg a második csoporttal 
július 2–8. között. Iratkozni a 
0266–217053-as vagy a 0744–
937310-es telefonszámokon le-
het június 26-ig. A helyek száma 
korlátozott.

Több mint 200 kilométert szaladtak a versenyzők


