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Mától vasárnapig rendezik Sze
ben Kerékpáros Körversenyét, 
amelyen huszonegy csapat és 
összesen 140 sportoló vesz részt. 
A csíkszeredai Tusnad Cycling 
Team hat kerékpárossal nevezett 
a viadalra, amelynek össztávja 
446,5 kilométer.

Rangos kerékpáros versenyt 
rendeznek mától vasárna-
pig Szeben főhadiszállással, 

melyen huszonegy csapat és össze-
sen 140 sportoló vesz részt. A csa-
patok közül tizenegy kontinentális, 
összesen tizenhárom országból ér-
keznek gárdák a Szeben Kerékpáros 
Körversenyre. A viadal összdíjazása 
25 730 euró.

A viadal honlapja szerint Romá-
niából négy (Tusnad Cycling Team 
– kontinentális, Bukaresti Dinamo, 
Bukaresti Mazicon, Pro Cycling 
Geiger Team), Magyarországról 
három (Ora Hotels Carrera – kon-

tinentális, AEGON Cycling Team, 
Cube Balaton Team), Ukrajnából 
(ISD Donyeck – kontinentális, 
Kolss – kontinentális), Szerbiából 
(Partizan Powermove Belgrád – 
kontinentális, Zeleznicar MBN 
Cycling Team) és Görögországból 
(KTM Murcia – kontinentális, SP 
Table ware – kontinentális) két-két, 
míg Törökországból (Konya Torku 
Sekerspor – kontinentális), Olaszor-
szágból (Centro Revisioni Cerone), 
Luxemburgból (Team Differdange 
– kontinentális), Bulgáriából (PKD 
Tzar Simeon), Belgiumból (Lotto 
Bodysol PCW – kontinentális), 
Lengyelországból (TC Chrobry 
Felt Glogow), Németországból 
(Team Roadsign RSC Commets 
Ludwigsburg) és Ausztriából (RC 
Arbö Gourmet Fine Wels – kon-
tinentális) egy-egy csapat nevezett 
előzetesen a versenyre.

A Tusnad Cycling Team Braico 
Alexandert, Cioban Sergiut, Novák 

Károly Eduárdot, Lázár Nándort, 
Sebestyén Szabolcsot és Ter nov-
sek Marcelt nevezte a Sze ben Ke-
rékpáros Körversenyre, a bolgár 
Georgi Georgiev egészségügyi 
problémák miatt nem vesz részt a 
viadalon.

A verseny során lesz egy egyéni 
és egy csapatidőfutam, egy etap sík 
terepen zajlik, kettő pedig hegyi 
befutóval ér véget, összesen kilenc 
hegymenés és nyolc sprint szerepel 
a kiírásban.

A verseny ma a csapat idő-
futammal rajtol, melyet a Paplaka 
és Szeben közötti 10,4 kilométeres 
távon rendeznek. Holnap a Szeben 
– Medgyes – Segesvár – Szászágota 
– Felek közötti 199,5 kilométeres 
távot teljesíti a mezőny, a szakasz 
során három sprint lesz (Medgyes, 
Segesvár, Morgonda) és két C ka-
tegóriás hegymenés (Kakasfalva, 
Apold). Pénteken a Medgyes – 
Szeben – Szebenjuharos közötti 
141,7 kilométeres szakasz vár a me-
zőnyre, amely során három sprint 
(Bürkös, Rüsz, Szeben), két C 
(Magaré, Vecsérd) és egy B kategó-
riás (Rüsz) hegymenés lesz, a befutó 
pedig Szebenjuharoson lesz, amely 
A kategóriás hegymenés (1434 m). 
Szombaton a Szeben óvárosában 
kialakított 4,4 kilométeres pályán 
lesz az egyéni időfutam. A verseny 
vasárnap a Szeben és Bâlea-tó kö-
zötti 90,5 kilométeres szakasszal 
zárul, az etap során Disznódon és 
Feleken lesz sprint, Kisdisznódon 
lesz egy C, a Bâlea-vízesésnél egy A 
kategóriás hegymenés, a befutó pe-
dig a tengerszinttől számítva 2020 
méteren fekvő Bâlea-tónál lesz. 
Gyakorlatilag a feleki sprinttől az 
utolsó ötven kilométer folyamatos 
emelkedő lesz a sportolók számára.

hírfolyam

> Ezredik regisztrálás. Több mint két éve 
indította útjára Kedves László Csíkszeredában 
a Tae-bo aerobikedzést, az elmúlt héten pedig 
az ezredik új résztvevőt regisztrálták a 17 éves 
Ursulescu Andrea Diana személyében. A József 
Attila Általános Iskola tornatermében ma este 
sorra kerülő Tae-bo-maratonon ünnepélyesen is 
köszöntik az ezredik regisztrálót.

> Motort váltanak. A Forma–1-es 
Williams-istálló vezetősége bejelentette, hogy 

a következő két évben a Renault motorjait és 
vázait használja majd. A csapat közleményé-
ben jelezte, jövőre és 2013-ban ugyanaz az 
erőforrás hajtja majd autóikat, mint a jelenleg 
világbajnoki címvédő Red Bull Renault ver-
senygépeit, s lehetséges, hogy a francia gyár-
tóval való együttműködésük 2014-ben is foly-
tatódik, amikor 1600 köbcentiméteres, V6-os 
turbómotorokra kell áttérniük a Forma–1-ben 
szereplő csapatoknak. Ez a megállapodás azt 
is jelenti, hogy a Renault a következő szezon-
ban már négy istállóval, a Red Bull-lal, a Re-
nault-val, a Team Lotusszal és a Williamsszel is 

együttműködik majd. A Williams csapat 1989 
és 1999 között már használta a Renault mo-
torjait, s ebben az időszakban a Forma–1-ben 
négy egyéni és öt konstruktőri vb-címet nyert.

> Pilótaváltás. A Hispania csapata meg-
erősítette, hogy a Red Bull Renault tartaléko-
sa, Daniel Ricciardo ülhet be a Brit Nagydíj-
tól Narain Karthikeyan autójába. Az ausztrál 
újonc az Indiai Nagydíj kivételével a szezon 
végéig bizonyíthat, ott a hazai közönségre 
tekintettel Karthikeyan ismét lehetőséget 
kap. A Red Bull kölcsönadta Ricciardót a 

Hispaniának, így élesben tesztelheti, hogy 
egy olyan rutinos pilótával szemben, mint 
Vitantonio Liuzzi, mire megy. Ha beválik, 
akár idény közben visszakérheti a Red Bull, 
hogy a Toro Rossóba ültesse át Sebastian 
Buemi vagy Jaime Alguersuari helyére.

> Olimpia. A német München, a francia 
Annecy vagy a dél-koreai Pjongcsang ad ott-
hont a 2018-as téli olimpiai játékoknak, erről 
ma dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 
durbani kongresszuson, a szavazás végered-
ményét ma délután jelentik be. 
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hirdetések

ÚjAbb nAgy név udvArhelyen

Gólkirályt igazolt az SZKC
Rangos versenyen a TCT

Újabb remek játékost igazolt a 
Székelyudvarhelyi KC férfikézi
labdacsapata. A múlt idényt a 
második helyen záró együttes 
– aminek köszönhetően részt 
vehet ősztől az EHF-kupában – 
leigazolta a Pandurii Târgu jiutól 
a bajnokság gólkirályát, gabriel 
Floreát.

Az átigazolási időszak egyik 
legnagyobb tettét vitte 
véghez a Székelyudvarhelyi 

KC vezetősége: megegyezett a 
Nemzeti Liga elmúlt idényének 
messze leggólerősebb játékosával, 
Gabriel Floreával. A balszélső a 
Pandurii Târgu Jiu gárdájától teszi 
át a székhelyét az ezüstérmeshez. 
A több mint kétszáz gólt jegyző, 
válogatott játékos csapatával kellett 
először dűlőre jutnia az udvarhelyi 
klubvezetésnek. Miután megegyez-
tek a felek, azután tárgyalhatott a 
Székelyudvarhelyi KC a balszélső-
vel. A kézilabdázó és a klub végül 
közös nevezőre jutottak, így az most 
már biztos, hogy Gabriel Florea jú-
lius 13-án Székelyudvarhelyen je-

lentkezik a keret összegyűlésekor. 
Az SZKC és az idén huszonnyolca-
dik születésnapját ünneplő játékos 
kétéves szerződést ír majd alá.

Mint ismeretes, az SZKC ko-
rábban még két kitűnő játékossal 
kötött kétéves szerződést. Előbb be-
állós posztra érkezett az észt Martin 
Johansson, majd rá egy pár napra a 
jobbátlövő Cristian Adomnicăi írt 
alá a klubhoz.

Az igazolások mellett viszont 
volt egy jó pár távozó is, igaz, egyi-

kőjük sem volt kulcsember, a beállós 
Sztojancse Sztojlovot leszámítva. A 
június eleji éves kiértékelő után a 
vezetőség négy játékos szerződését 
bontotta fel: Sztojancse Sztojlov, 
Alexandru Dimache, Eugen Frăţilă 
és Alin Solcanu nem lesznek tagjai 
a Székelyudvarhelyi KC jövő idény-
beli keretének. Továbbá Răzvan 
Răpciugă kérte szerződésének 
felbontását, ami után a Bukares-
ti CSM együtteséhez távozott. 
Utóbbihoz csatlakozott Gabriel 
Daninfeld és Mihăiţă Miroiu, aki-
ket a klub kölcsönadott a bukaresti 
alakulatnak.

Gabriel Florea révén kitűnő balszélsőt igazolt az SZKC

A szebeni versenyen részt vevő TCT-s versenyzők, a képről Novák Ede hiányzik


