
Sport

Másodszor állhatott tegnap dobo-
góra a Tusnád Cycling Team ke-
rékpárosa, Sergiu Cioban a 48. Ro-
mánia Kerékpáros Körversenyen. 
A sportoló a Marosvásárhely és 
Nagyszeben közötti 145 kilométe-
res távot harmadikként teljesítette.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Cioban a rajt után nem sok-
kal hat társával szökött el, és 
szaknyelven szólva haza is 

értek, azaz a mezőnynek nem sikerült 
befognia az élen haladókat. Tizenöt 
kilométerrel a rajt után már egyper-
ces hátrányban volt a mezőny a szö-
köttekkel szemben, akiknek sikerült 
előnyüket folyamatosan növelni négy 
és fél percre. Ötven kilométerrel a cél 
előtt azonban óriási iramot diktáltak 
a mezőnyben tekerők, a szököttek 
előnye fogyni kezdett, de nem sike-
rült Nagyszebenig befogni őket. Az 
utolsó egy kilométeren már sprintel-
tek a szökevények, két olasz, egy ma-
gyar és egy bolgár, valamint a TCT 
egyik moldávja, Cioban volt harcban 
a szakaszgyőzelemért. Végül az olasz 
Grazian Christian nyert honfitársa, 
Alex Butazzoni előtt, Sergiu Cioban a 
győztes után egy másodperccel haladt 
át a célon. Az összetettben továbbra 
is Andrei Nechita vezet, a tegnapi 
szakaszt követően az első tízben nem 
volt változás, így a csíkszeredai csapat 
bolgár sportolója, Georgi Georgiev 
továbbra is a hatodik, kilenc perccel 
lemaradva az éllovas mögött. Cioban 
az idei körversenyen a negyedik sza-
kaszt is harmadikként fejezte be.

Török Attila, a TCT csapatme-
nedzsere elmondta, a csíki gárda min-
den tagja jól van, és készülnek a mai, 
királyetapra. „Az időjárás is velünk 
volt, ugyan nagy melegben tekertek a 
bicajosok, de az eső nem kapott el, a 
díjkiosztó után érte el Nagyszebent a 
zuhé. Remélem, a Transzfogarason is 
jó időt kapunk el” – mondta a csapat-
vezető.

Török lapzártánkkor még nem 
tudta megmondani, hogy ma Nagy-
szebenből indulva a Bâlea-tóig 
megy-e a mezőny, hiszen hivatalosan 
a Transzfogaras nincs megnyitva. „A 
verseny igazgatója, néhány bíró, va-
lamint a nemzetközi szövetség fran-
cia küldötte a díjkiosztó után indult 
el a Bâlea-tó felé, és amennyiben az 
utászoknak sikerült hótalanítani az 
utat, akkor a tóig tart majd a sza-

kasz. Ellenkező esetben csak a Bâlea-
vízesésig tart majd az etap” – nyilat-
kozta lapunknak a TCT csapatme-
nedzsere.

A kiírás szerint ma a román kör-
verseny nyolcadik, Nagyszeben és a 
Bâlea-tó közötti szakaszát rendezik, 
míg holnap Brassóból indul a me-
zőny és Cheián keresztül Ploieşti 
felé haladva érik el az utolsó befutót, 
mely Bukarestben lesz.

Ligaülést tartott szerda este a 
Magyar Jégkorongszövetség 
(MJSZ) a magyar Ob1-es csa-

patok számára. Utóbbiak javaslatot 
tettek egy meghívásos nemzetközi 
bajnokságra (az elmúlt 3 évben ez a 
MOL Liga volt). A MOL-lal jelenleg 
is tartanak a névszponzori tárgyalások. 
Az MJSZ hivatalos honlapján közzé-
tett információk alapján az új ligába 
11 csapat kapna meghívást: Magyar-
országról a Budapest Stars, a Duna-
újvárosi Dab.Docler, a Ferencváros, a 
Miskolci JJSE, a Sapa Fehérvár AV19 
és az Újpest, Romániából a HSC Csík-
szereda, a Brassói Corona Fenestela 
68 és a Bukaresti Steaua, Szerbiából a 
Partizan Belgrád, míg Szlovákiából a 
HK Nove Zamky (Érsekújvár) együt-
tesét hívták meg a szervezők. 

További érdekességek az MJSZ 
honlapjáról: megváltozik a nemzetkö-
zi bajnokság (az egyszerűség kedvéért 
nevezzük egyelőre interligának) státu-

sa: nyílt versenysorozatból meghívásos 
bajnoksággá alakul át; az egy meccsen 
szerepeltethető légiósok száma ugyan 
nem változik (5), viszont bajnokság 
közben nem lehet honosítani, a kettős 
állampolgárságot szerzők pedig a sze-
zon végéig megmaradnak az eredeti 
regisztrációjuknál (ez az intézkedés 
alapvetően az erdélyi klubokat védi); a 
nevezési határidő június 15., a pótne-
vezéseket június 30-ig kell benyújtani; 
az interligának március 7-ig kell véget 
érnie. A Final Fourba az alapszakasz 
első négy helyezettje kerül majd be; 
a konkrét versenynaptár azt követő-
en készülhet el, hogy hivatalossá vált, 
hány csapat indul a versenysorozat-
ban; az interligáért nevezési díjat kell 
fizetni, ami 1000 euró lesz; bevezetik 
a pályalicenc-rendszert, vagyis a jég-
csarnokokat a szezon előtt – a szak-
hatósági engedélyeket is beszerezve – 
hitelesíttetni kell, ám ez a licenc évad 
közben akár vissza is vonható.

Cioban újra dobogós

Tizenegy csapatot hívtak 
meg az új hokiligába
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sergiu Cioban tegnap újra harmadik lett

Pénzt később

A Román Kerékpár- és Triatlon Szövetség (FRCT) döntése értelmében az 
idei körverseny győztesének csak a doppingtesztek eredményeinek ismere-
tében fizeti ki a pénzdíjakat. Az elmúlt évben ugyanis a győztes Vladimir 
Koevet a román körversenyt követően doppingolással vádolták, ám a bol-
gár szövetség hivatalosan nem erősítette meg a tényt. Annak ellenére, hogy 
többször is kérte a román szövetség vezetősége a bolgárokat, hogy a verseny 
után rövid időn belül végezzenek el még pár doppingtesztet Koeven, ők ezt 
nem tették meg, így továbbra is az a gyanú, hogy a bolgár sportoló tiltott 
szerek segítségével győzött az akkor még TCT-s Bruno Rizzi előtt.

Azért, hogy a tavalyi eset ne ismétlődjön meg, a hazai szakszövetség 
döntése értelmében a pénzdíjakat csak akkor fizetik ki, miután megér-
keztek a sportolók vérvizsgálatának eredményei, és kiderül, hogy nem 
történt doppingolás a román kerékpáros körversenyen.

Egyébként a viadal összdíjazása 22 943,7 euró, melyből a győztest 
7642,9 euró illeti majd meg.

Focihírek

Magabiztos négygólos győ-
zelmet aratott a Csík-
szeredai VSK együttese 

a labdarúgó Románia-kupa me-
gyei szakaszának elődöntőjében 
Zetelakán, és továbbjutottak a 
megyei döntőbe. Az elődöntő má-
sik összecsapását holnap 17 órától 
rendezik, amelyen Szentábrahám 
hazai pályán fogadja a Szentegy-
házi Vasast.

Eredmény, Románia-kupa-elő-
dön tő, megyei szakasz: Zetelaka – 
Csíkszeredai VSK 1–5 /Udrea Va-
lentin (14.), illetve Ladó István (8., 
64.), Gliga Cristian (45., 83.), Bajkó 
Barna (87.)/.

Bölöni a PAOK-nál
Bölöni Lászlót nevezték ki 

a görög labdarúgó-bajnokság-
ban negyedik helyen zárt PAOK 
Szaloniki vezetőedzőjének. A ma-
rosvásárhelyi születésű szakember 
kétéves szerződést kötött az Eu-
rópa Ligában is induló klubbal. 
Bölöni legutóbb a francia Lensnál 
dolgozott.


