
Alig egy hónap múlva ötödik al-
kalommal kerül sor a Székelyföld 
Kerékpáros Körversenyre. Most 
már kevés nyitott kérdés maradt 
a szervezéssel kapcsolatosan.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Augusztus 10-én este 20 órá-
tól a csapatbemutatókkal, 
amit a csíkszeredai Sza badság 

téren tartanak, kezdetét ve szi az V. 
Székelyföld Kerékpáros Kör verseny. 
A viadal már évek óta a Nemzetközi 
Kerékpáros-szövetség (UCI) ver-
senynaptárában is szerepel 2.2 szor-
zóval. Ehhez mérten a nemzetközi 
szövetség egy litván hölgy – Elita 
Grasina – személyében megfigyelőt 
is küld majd a versenyre.

A megmérettetésre a szervezők 
15-16 csapatot (csapatonként 8 
versenyző) várnak, amelyből eddig 
12 gárda jelzett vissza. Így ez a lista 
még nem teljesen végleges. Ezzel a 
számmal így elképzelhető, hogy az 
elmúlt évek legnépesebb mezőnye 
fog rajthoz állni.

A körverseny költségvetése is még 
alakulóban van. A szokásoknak meg-
felelően Hargita, illetve Kovászna 
Megye Tanácsa, székelyföldi városok 
– Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy 
– anyagilag támogatják a viadalt. 
Továbbá a körverseny főszponzora a 
Tusnád Ásványvíz Rt., aki mellé való-
színű, hogy csatlakozik támogatóként 
a MOL Románia, a Waberer’s, illetve 
több kisebb-nagyobb cég. A támoga-
tásokról a napokban is zajlanak még a 
tárgyalások. Médiapartnernek pedig 

az összes erdélyi magyar nyelvű sajtó 
úgymond fel van kérve.

A szakaszokkal kapcsolatosan 
is történtek változások az elmúlt 
évhez, de még a márciusi kiíráshoz 
képest is. Az úgynevezett „király-
etapot”, amely az elmúlt években 
a Bucsin-tetőn keresztül vezetett 
át, ki kellett vegyék a szervezők 
az útvonalból, mert a 13B jelű 
országút Gyergyószentmiklós és 
Parajd közötti részén az út rossz 
állapotban van. Az első szakasz a 
szokásoknak megfelelően Tusnád-
ról indul, a Nyerges-tetőn át vezet 
Kézdivásárhelyre, majd Sepsiszent-
györgyig és onnan vissza ugyanazon 
az útvonalon Csíkszeredáig. A szer-
vezők az első etapon három sprint-
próbát (kettőt Kézdivásárhelyen, 
egyet Sepsiszentgyörgyön) és két 
kapaszkodót (mindkettő a Nyer-
ges-tetőn) iktattak be.

A második szakasz lesz a „király-
etap”. Itt a kerékpározók Csíkszeredá-
ból indulnak és Fenyéd – Libán-tető 
– Gyergyószentmiklós – Csíksze-
reda érintésével érkeznek meg majd 
Hargitafürdőre. A szervezők ezen 
az etapon már három sprintpróbát 
(Szentegyháza, Gyergyószentmiklós, 
Csíkszereda), illetve négy kapasz-
kodót iktattak be. Utóbbiak a Tol-
vajos-tető, Cekend-tető, Libán és 
Hargitafürdő pontokkal.

A harmadik szakasz két pontból 
fog állni. Az úgynevezett 3/A sza-
kasz lesz az egyéni időfutam Tol-
vajos-tető – Hargitafürdő – Ózon 
szálló útvonalon. Ekkor a kereke-
seket percenként fogják indítani 
a szervezők. Délután kerül sor a 

verseny utolsó és egyben egyik 
legizgalmasabb szakaszára, a 3/B-
re. A biciklisek előbb egy 32 kilo-
méteres országúti szakaszt tesznek 
meg Csíkszereda – Csíkrákos – 
Csíkszentmihály – Csíkszereda 
között, majd a megyeszékhely ut-
cáin kialakított pályán folytatódik 
a verseny.

Az V. Székelyföld Kerékpáros
Körverseny szakaszai
1. szakasz (augusztus 11., 183,8 

km): Tusnád – Csíkkozmás – Nyer-
ges-tető – Kézdivásárhely – Sep-
siszentgyörgy – Kézdivásárhely – 
Nyerges-tető – Csíkkozmás – Csík-
szereda (Brassói út – Kossuth Lajos 
utca – Szív utca – Temesvári sugárút 
– Szabadság tér).

2. szakasz (augusztus 11., 180,5 
km): Csíkszereda – Fenyéd – Libán-
tető – Gyergyóújfalu – Gyergyóalfalu 
– Gyergyószentmiklós – Csíkszereda 
– Hargitafürdő.

3. szakasz (augusztus 11.): A: 
Egyéni időfutamok (7 km): Tolva-
jos-tető – Hargitafürdő – Ózon-
szálló; B: Csíkszereda – Csíkcsicsó 
– Csíkrákos – Csíkszentmihály 
– Csíkszépvíz – Csíkszereda, majd 
Csíkszeredában 17 kör a város között 
a következő útvonalon: Szabadság tér 
– Temesvári sugárút – Kőrösi Csoma 
Sándor utca – Petőfi Sándor utca 
– Vár tér – Szász Endre utca – Pus-
kaporos utca – Tudor Vladimirescu 
utca – Testvériség sugárút – Hunyadi 
János utca – Szentkirály utca – Szék 
útja – Márton Áron utca – Decem-
beri forradalom utca – Temesvári su-
gárút – Szabadság tér.

12. oldal |  2011. július 7., csütörtökhargitanépe

Sport
Előkészületek az V. Székelyföld 

Kerékpáros Körversenyre

Előnnyel a magyarok

hírfolyam

> Inter. A La Gazzetta dello Sport in-
formációi szerint az Inter labdarúgócsapa-
tának vezetősége gyakorlatilag mindenben 
megállapodott az argentin Ricardo Gabriel 
Álvarezzel, így a Vélez Sarsfield 23 éves tá-
madó középpályása a milánóiaknál folytatja 
pályafutását. A Gazzetta szerint a játékos 
rendkívül sokoldalú, elöl több poszton be-
vethető, így igazi jolly joker. A játékos a kö-
vetkező napokban érkezik Olaszországba és 
ötéves szerződést ír alá.

> Ukrajna. Elrajtolt a 2011–2012-es uk-
rán futballidény: a Szuperkupában a Dina mo 
Kijev 3–1-re legyőzte a Sahtar Do nyecket a 
szezon első mérkőzésén. A fővárosi csapat az 
ötödik percben szerezte meg a vezetést Oleh 
Huszev révén, aki büntetőből volt eredmé-
nyes. Kilenc percig örülhetett a vezetésnek a 
Dinamo, ugyanis a Sahtar Fernandinho ré-
vén egyenlített. A 32. percben ismét előny-
be került a Dinamo Kijev, akkor a szenegáli 
védő, Pape Diakathé talált a hálóba. A 3–1-
es végeredményt Artem Milevszkij állította 
be a 83. percben. Az ukrán élvonalbeli baj-

nokság július 8-án, pénteken veszi kezdetét. 
Eredmény: Sahtar Donyeck – Dinamo Ki-
jev 1–3.

> Kézilabda. Az Európai Kézilabda-
szövetség bizottsági ülésén elfogadták a 
klubcsapatok jövő évi kupaprogramját. Ez 
alapján megszűnik a KEK, ezt összevonják 
az EHF-kupával. Románia elveszített egy 
helyet, így nem öt gárda indulhat a nem-
zetközi porondon. A vezetők arra szavaz-
tak, hogy csak három kupaküzdelemben 
játszanak. Idén utolsó alkalommal nyeri el 

valamelyik együttes a KEK-et. Egy év múlva 
ezt összeolvasztják az EHF-kupával. Romá-
nia a kilencedik helyen áll a koefficiensek 
alapján az európai országok mezőnyében. 
Ez azt jelenti, hogy egy év múlva négy csa-
patot indíthat a nemzetközi mezőnyben: 
egyet a Bajnokok Ligájában, kettőt az EHF-
kupában, egyet pedig a Challenge-kupában. 
Ennek tudatában a Nemzeti Liga első három 
helyen végzett gárdája indulhat biztosan az 
európai kupákban – ugyanis a negyedik he-
lyet a Román-kupa-győztes viszi el (amely az 
EHF-kupában indulhat).

Tizenkét csapat részvétele már biztos az idei Székelyföld Kerékpáros Körversenyen fotó: halmágyi zsolt / archív

Ma kerül sor a labdarúgó Európa 
Liga-selejtező 1. forduló mérkő-
zéseinek visszavágóira: a bajno-
ki ezüstérmes Paks Székesfehér-
váron fogadja andorrai riválisát, 
míg a Ferencváros Örményor-
szág fővárosában lép pályára.

Mindkét magyar együttes 
kedvező helyzetből várja 
a fellépést: a Paks a Santa 

Coloma otthonában nyert 1–0-ra, a 
Ferencváros pedig hazai környezet-
ben aratott 3–0-s sikert az Ulisses 
felett. Kis Károly a Paks vezetőedző-
je úgy fogalmazott, a céljuk az volt, 
hogy kettős győzelemmel jussanak 
tovább, ebből az első siker megszü-
letett, ugyanakkor a visszavágóra 
fel kell pörögnie az együttesnek, és 
jobb játékkal kell túljutnia a Santa 
Colomán. A Ferencváros kedd este 
indult el Jerevánba, ahová az ftc.hu 
beszámolója szerint „hosszas és fá-
rasztó utazást” követően tegnap haj-
nalban meg is érkezett.

Az Ulisses – Ferencváros találko-
zó 17 órakor kezdődik, míg a Paks – 
Santa Coloma összecsapást 21 órá-
tól rendezik Székesfehérváron.

Ha a Paks érvényesíti a papír-
formát és továbblép, akkor a lett 
Daugava és a norvég Tromsö pár-
harcának győztesével kerül szembe. 
Az első összecsapás eredményének 
ismeretében minden bizonnyal a 

Tromsö lesz az ellenfél, a skandináv 
együttes ugyanis múlt csütörtökön 
idegenben nyert 5–0-ra. A Ferenc-
város továbbjutás esetén a követ-
kező körben vélhetően a norvég 
Aalesunddal találkozik majd, amely 
az első találkozón, hazai pályán 
4–1-re győzte le a walesi Neath-et. 
Mindkét magyar gárda saját közön-
sége előtt vívná az első meccset.

A második körben az első ösz-
szecsapásokra jövő csütörtökön, a 
visszavágóra július 21-én kerül sor. 
A magyar kupagyőztes Kecske-
mét a 2. fordulóban kapcsolódik 
be a küzdelembe, ellenfele a kazah 
Aktobe lesz, akárcsak a Medgyesi 
Gaz Metan, akik a finn Kuopion 
Palloseura ellen lépnek pályára.

Bajnokok Ligája
A labdarúgó Bajnokok Ligája 

selejtezőjének első fordulójában 
a Dudelange hazai pályán 2–0-
ra legyőzte az andorrai FC Santa 
Colomát, így kettős győzelemmel 
jutott a második körbe. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a luxem-
burgi gárda az első mérkőzésen ide-
genben szintén 2–0-ra diadalmas-
kodott. A Dudelange a második 
körben a szlovén bajnok Mariborral 
csap össze. Eredmény: Dudelange 
(luxemburgi) – FC Santa Coloma 
(andorrai) 2–0 /továbbjutott a 
Dudelange, 4–0-s összesítéssel/.

Osztrák siker Szebenben

Az RC Arbö Gourmet Fine 
Wels osztrák kontinentális 
csapat nyerte a Szeben Ke-

rékpáros Körverseny első szakaszát, a 
Paplaka és Szeben közötti 10,4 kilo-
méteres távon rendezett csapat-idő-
futamot. Az osztrákok mögött az uk-
rán ISD–Lampre és a Kolss végzett, a 
csíkszeredai Tusnád Cycling Team 
a tizedik helyen zárt. Török Attila, a 
TCT csapatmenedzsere lapunknak 
elmondta, húsz csapat állt rajthoz a 
versenyen, melyből 11 kontinentá-
lis. „Nagyon erős a mezőny, komoly 
csapatok vesznek részt a viadalon. 
Célunk a tisztes helytállás” – mond-
ta Török. A tegnapi szakaszt köve-
tően egyéni összetettben az osztrák 
Ricardo Zoidl (RC Arbö Gourmet 
Fine Wels) vezet. Ma a a Szeben – 
Medgyes – Segesvár – Szászágota – 
Felek közötti 199,5 kilométeres távot 
teljesíti a mezőny, a szakasz során há-

rom sprint lesz (Medgyes, Segesvár, 
Morgonda) és két C kategóriás hegy-
menés (Kakasfalva, Apold).

A brit Mark Cavendish (HTC–
Highroad) nyerte a Tour de France 
ötödik, Carhaix és Cap Fréhel kö-
zötti 164,5 kilométeres szakaszát 
tegnap, a másodikként, illetve har-
madikként célba érő Philippe Gilbert 
(Omega Pharma Lotto) és José Rojas 
(Movistar) előtt. Cavendish az idei 
Touron az első szakaszgyőzelmének 
örülhetett, összesen viszont már a 
16. etapsikerét aratta a francia kör-
versenyen. Összetettben továbbra is 
a norvég Thor Hushovd vezet, elő-
nye mindössze egy másodperc Cadel 
Evansszel és négy másodperc Frank 
Schleckkel szemben. Ma a Dinan és 
Lisieux közötti 226,5 kilométer vár a 
mezőnyre, az etap során két harma-
dik és egy negyedik kategóriás hegy-
menés lesz.


