
Sport

Az ausztrál Cadel Evans nyerte 
nagy csatában a francia kerékpá-
ros körverseny, a Tour de France  
negyedik szakaszát tegnap, mely 
után továbbra is a norvég Thor 
Hushovd áll az élen.

A Lorient és Mur-de-Bretagne 
közötti 172 km-es távon 
a sprintereknek nem volt 

esélyük beleszólni a legjobb helyek 
elosztásába, mivel a cél előtti rö-
vid emelkedőn a címvédő Alberto 
Contador iramváltása miatt lesza-
kadtak. Mintegy négy kilométerrel 
a cél előtt a mezőny beérte a szöke-
vényeket, két kilométerrel később 
pedig megkezdődött a hegyi hajrá. 

Alberto Contador ekkor a mezőny 
élére állt, Fränk Schleck és Cadel 
Evans követték őt. A célegyenesben 
Contador és Evans fej fej mellett 
haladt, végül azonban az ausztrál 
versenyző nyerte a szakaszt a célfo-
tó alapján, így második összetett-
ben és a pontversenyben is. A nap 
meglepetése az volt, hogy Hushovd 
meg tudta tartani az összetettben 
vezetőnek járó sárga trikót annak 
ellenére, hogy ő kifejezetten gyen-
ge az emelkedőkön. Ezúttal óriásit 
küzdött, s ha nagy nehézségek árán 
is, de a legjobbakkal azonos idővel 
ért célba. A végső győzelemre is esé-
lyesnek tartott Andy Schleck nyolc 
másodperces hátránnyal ért célba. 

Ma a Carhaix és Cap Fréhel közötti 
158 km-es szakasz vár a mezőnyre.

Eredmények
(a viadal honlapja alapján)
4. szakasz, Lorient – Mur-de-

Bretagne, 172 km: 1. Cadel Evans 
(ausztrál, BMC Racing) 4:11:39 
óra, 2. Alberto Contador (spanyol, 
Saxo Bank Sungard) azonos idővel, 
3. Alekszandr Vinokurov (kazah, 
Asztana) a. i.

Az összetett állása: 1. Thor Hus-
hovd (norvég, Garmin-Cervelo) 
13:58:25 óra, 2. Cadel Evans (auszt-
rál, BMC Racing) 1 mp hátrány, 
3. Frank Schleck (luxemburgi, 
Leopard-Trek) 4 mp h.
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Kalandverseny sikerekkel

Tour dE FrAnCE

Evans részsikere, Hushovd maradt az élen

hírfolyam

> Aikido. Hatnapos nemzetközi ai-
ki do-edző tábort tartottak múlt héten Szé-
kelyudvarhelyen a Septimia Szabadidőközpont-
ban. A rendezvényt a Magyar Aikido Szövetség 
és a polgármesteri hivatal támogatta. A tábor-
ban hatvanan vettek részt Székelyudvarhelyről, 
Székelykeresztúrról, Csíkszeredából, Temesvár-
ról, Craiováról, de franciaországi és magyaror-
szágiak is beneveztek. Székelyudvarhelyen kb. 
15-en járnak rendszeren edzésre, hódolva a ke-
leti harcművészetek ezen ágának.

> AS Roma. Roberto Capelli ügyvéd 
személyében ideiglenesen új klubelnöke van 
az AS Roma labdarúgócsapatának. Erre azért 
volt szükség, mert bár Thomas Di Benedetto 
és az általa irányított konzorcium áprilisban 
aláírta a klub megvételéről szóló szerződést, 
az átadás a mai napig nem történt meg, így 
nem volt olyan személy, aki aláírhatta volna 
az új átigazolási szerződéseket, s emiatt még 
az új vezetőedzőt, a spanyol Luis Enriquét 
sem mutatta be az egyesület. „Roma-szurko-
lóként óriási megtiszteltetés, hogy klubelnök 
lettem, még ha csak egy hónapra is” – mondta 

Capelli a Gazzetta dello Sport napilapnak. Di 
Benedetto szóvivője úgy nyilatkozott, hogy 
az amerikai üzletember július közepén mu-
tatkozik be hivatalosan, s a klub átvételének 
időpontja attól függ, mikor ül össze az igaz-
gatótanács, de reményei szerint ez legkésőbb 
a hónap végéig megtörténik.

> FC Barcelona. A spanyol élvonal-
beli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barce-
lona bejelentette, hogy egy évvel, 2016 júniu-
sáig meghosszabbította Pedro szerződését. A 
spanyol válogatott csatár az új megállapodás 

értelmében magasabb fizetést kap, és a ki-
vásárlási ára 90 millióról 150 millió euróra 
emelkedett.

> Copa America. Hétfő éjszaka a C cso-
port küzdelmeivel folytatódott a labdarúgó 
Copa America. A világbajnoki bronzérmes 
Uruguay nem bírt Peruval, míg Chile egy 
góllal verte a friss Arany-kupa-győztes Mexi-
kót. Ma éjszaka az A csoportban a házigazda 
Argentína Kolumbiával, míg Bolívia Costa 
Ricával játszik. Eredmények: Uruguay – Peru 
0–0, Chile – Mexikó 2–1.
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Hétvégén szervezték a hagyomá-
nyos Gyilkostó Adventure kaland-
versenyt, mely kerékpározást, 
gyaloglást, evezést és kötéltech-
nikás gyakorlatokat is tartalma-
zott. A szervezők elégedettek, 
már a nyolcadik kalandversenyt 
tervezgetik.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Dr. Bíró László, az egyesület 
elnöke lapunknak elmond-
ta: „Már az, hogy hetedik 

esztendeje megszervezzük e meg-
mérettetést, sikerként könyvelhető 

el. Ugyanakkor az ország minden 
részéből érkeztek résztvevők, visz-
szatérők és új benevezők egyaránt, 
ráadásul szerencsére egyetlen ko-
moly sérülésünk sem volt.” Nega-
tívumként említette, hogy lévén 
ez a versenyek időszaka, több meg-
mérettetés is volt országszerte, így 
megoszlottak a jelentkezők, ráadá-
sul a 12 bejelentkezett csapat he-
lyett a rossz időjárás miatt csupán 
nyolcan álltak rajthoz.

– Egyre több ilyen verseny van az 
országban, nagyon gondolkodunk, 
hogy a mi kiírásunkat módosítani 
kellene, egy-két sportágra összpon-

tosítani. Eredeti elképzelésünk e ka-
landverseny megszervezésével a tér-
ség természeti értékei és az extrém 
sportok népszerűsítése volt. Várha-
tóan a következő években olyan ver-
senyszámokra szervezzük a rendez-
vényt, melyekhez a térség különle-
ges adottságait fel tudjuk használni, 
gondolok például a Kisbékás-patak 
nyújtotta lehetőségekre, a sziklafa-
lak között kiépíthető kötélpályákra 
– közölte dr. Bíró László, a Gyilkostó 
Adventure Egyesület elnöke, hozzá-
téve, a rendezvény szervezéséhez, a 
díjak biztosításához Hargita Megye 
Tanácsa, Gyergyószentmiklós Ön-
kormányzata és a Mark House Kft. 
járult hozzá.

A hétvégi, VII. Gyilkostó 
Adventure Kalandversenyen két 
csapat adta fel a küzdelmet, hat 
teljesítette a távot. Az evezés, sza-
ladás, kerékpározás, kötéltechnika 
versenyszámokat magában foglaló 
megmérettetésen profi kategóri-
ában első lett a sepsiszentgyörgyi 
Roadrunners, ők 17 óra és 5 perc 
alatt küzdötték le a kilométereket, 
a hobbi kategóriában egy csíksze-
redai és sepsiszentgyörgyi verseny-
zőkből álló csapat, az Erdei Manók 
lett az első 18 óra 37 perces idő-
eredménnyel. Díjak tekintetében 
idén változások voltak: a dobogó-
sok vásárlási utalványt kaptak az 
érdemoklevelek mellett.

A Csíkszeredai NKSZ csapata

Hat csapat teljesítette a távot a kalandversenyen

Női kézilabdatornát rendeztek a 
hétvégén zetelakán. A megmé-
rettetésre hat csapat nevezett 
be, köztük a házigazdák, akik a 
torna végén az első helynek ör-
vendhettek.

Hat csapat részvételével fel-
nőtt női kézilabdatornát 
rendeztek Zetelakán. A 

tornára a Csíkszeredai NKSZ, a 
Csíkszeredai Akarat, illetve a házi-
gazda zetelaki csapat mellett Salamás, 
Homoródalmás és Székelykeresztúr 
csapatai neveztek be. A hat alakula-
tot a szervezők két hármas csoportba 
sorsolták. A csoportok győztesei ját-
szották végül a finálét. A döntőben 
a házigazdák a Csíkszeredai NKSZ 
együttesével játszottak, és 11 gólos 
győzelmet arattak.

Eredmények
A csoport: Csíkszeredai Aka-

rat – Csíkszeredai NKSZ 9–19, 
Salamás – Csíkszeredai NKSZ 17–
17, Csíkszeredai Akarat – Salamás 
13–22.

B csoport: Homoródalmás – 
Székelykeresztúr 6–17, Zetelaka – 
Székelykeresztúr 19–13, Zetelaka 
– Homoródalmás 22–8.

Helyosztók: az 5. helyért: Ho-
moródalmás – Csíkszeredai Aka-
rat 10–12, a 3. helyért: Salamás 
– Székelykeresztúr 23–16; a dön-
tőben: Zetelaka – Csíkszeredai 
NKSZ 24–13.

A torna végeredménye: 1. Ze-
telaka, 2. Csíkszeredai NKSZ, 3. 
Székelykeresztúr, 4. Salamás, 5. 
Csíkszeredai Akarat, 6. Ho mo ród-
almás.

Siklóernyőzés
A Hargita megyei siklóernyős 

bajnokság második fordulójaként 
szervezi meg a Csíkszeredai Tur-
bulencia Areoklub július 9–10. 
között a Turbulencia-kupát, mely-
nek versenyfeladata szabad távre-
pülés siklóernyővel. A versenyzők 
Csíksomlyóról szállnak fel, a cél, 
minél távolabb repülni, hisz a tá-
volság függvényében szerezhetnek 
pontokat. A versenynapok végén 
egy speciális számítógépes prog-
ram dolgozza fel és értékeli a GPS-
készülékekkel rögzített repülések 
adatait.

v. Csíki lovas nap
A Forrás Sportegyesület, a Ka-

tovice Lovarda, a Mátyás Huszár 
Egyesület Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának támogatásával ötödik 
alkalommal szervezi meg 2011. július 
9-én a csíksomlyói Katovice Lovar-
dában az V. Csíki Lovas Napot. Prog-
ram: gyerekek ügyességi vetélkedője 
(9 órától); kutyás bemutató (enge-
delmességi, ügyességi és őrző-védő 
gyakorlatok) a K9 – Vörös Szamuráj 
Kutyaiskola előadásában (10); Szé-
kely Vágta – előfutam (11); díjugra-
tó-versenyek (12); fogathajtó-verse-
nyek (14); díjkiosztás (17.30).

Női kézilabdatorna 
Zetelakán

Sporthírek röviden


