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A 2011-es Tour de France tize-
dik, Aurillac és Carmaux kö-
zötti 158 kilométeres szaka-

szát a német André Greipel (Omega 
Pharma–Lotto) nyerte a brit Mark 
Cavendish (HTC–Highroad) és a 
spanyol José Rojas (Movistar) előtt. 
A vasárnapi, ütközésekkel és esé-
sekkel tűzdelt viharos szakaszt és a 
hétfői pihenőnapot követően egy 
négy könnyebb emelkedőt magában 
foglaló etap várt a még versenyben 
maradt 178 kerékpárosra. Sokan ab-
ban reménykedtek, hogy talán már 
nem lesz több bukás az idei Touron 
– hiába, ugyanis nem sokkal a rajt 
után többen is a földre kerültek. A 
befutó is igencsak izgalmasra sike-
rült, többen is egyszerre fordultak 
rá a célegyenesre, a végén azonban 
csak két versenyző maradt az élen, 
Cavendish és Greipel.

A célfotó alapján végül utóbbi 
ért be előbb, így a német kerékpáros 
élete első szakaszgyőzelmét aratta 
a Touron. Összetettben a francia 
Thomas Voeckler (Europcar) vezet 
Luís-León Sánchez (Rabobank) és 
Cadel Evans (BMC Racing) előtt.

Az első doppingeset
Megvan a Tour de France or-

szágúti kerékpáros körverseny 
idei első doppingvétsége: az orosz 
Alekszandr Kolobnyev szolgálta-
tott pozitív mintát. A nemzetközi 
szövetség (UCI) tájékoztatása sze-
rint a Katyusa orosz versenyzőjé-
nek szervezetében egy tiltott szerek 
közé tartozó vízhajtót mutattak ki 

a múlt szerdán levett vizeletminta 
A próbájában. A sportolónak négy 
napja van, hogy kérje a B próba 
elemzését. A Kolobnyev mintájá-
ban kimutatott vízhajtó az UCI 
szabályai szerint nem minősül dop-
pingszernek, ugyanakkor arra hasz-
nálják, hogy más tiltott szereket ne 
tudjanak kimutatni. Emiatt az ilyen 
vétséget nem sújtják a versenyzői 
jog azonnali felfüggesztésével.

Ennek ellenére nem folytatja 
a viadalt az orosz kerekes. „Nem 
tudom, hogy került a szer a szer-
vezetembe” – olvasható a Katyusa 
harmincéves bringásának közlemé-
nyében, amelyben arról is beszámol, 
hogy csapata nem rúgta ki az esetet 
követően. A francia rendőrség át-
kutatta Kolobnyev szállodai szobá-
ját, miután nyilvánosságra került a 
versenyző doppingvétsége, de nem 
talált illegális szereket. Kolobnyev 
a 2008-as pekingi olimpia mezőny-
versenyében bronzérmet nyert, míg 
a 2007-es és 2009-es világbajnoksá-
gon egyaránt ezüstérmes lett.

Rajta kívül még egy kerékpáros 
nem állt rajthoz a hétfői szünnapot 
követő tegnapi etapon: az ukrán 
bajnok Alekszandr Popovics va-
sárnap óta lázas, ezért csapata nem 
engedte elindulni.

A Radioshack immár harmadik 
versenyzőjét vesztette el, ugyanis ko-
rábban bukások miatt két legjobbja, 
a szlovén Janez Brajkovic és az ame-
rikai Chris Horner is feladta a Tourt, 
a német Andreas Klöden pedig hát-
sérüléssel folytatja a viadalt.

HAzAi HokisokkAl erősítettek

Brassóba igazolt 
a gyergyói pontkirály

hírfolyam

> Szupersport-vb. Három magyar motoros 
állt rajthoz a szupersport-világbajnokság elmúlt 
hétvégi futamán Brnóban: a Team Hungary 
Toth képviseletében Tóth Imre és Chrobák Já-
nos, valamint a szabadkártyás Kurucz Ferenc. A 
trió jól szerepelt, Tóth 13. lett, három vb-pont-
tal gazdagodva – összesen 10 van neki –, az élete 
első világbajnoki futamán induló Chrobák a 
22., a szintén debütáns Kurucz a 25. pozíciót 
szerezte meg. A viadalt a brit Gino Rea nyerte 
meg, aki pályafutása első győzelmét könyvelte 

el 20. szupersportos versenyén. A Superstock 
1000-es kategóriában induló Győrfi Alen bu-
kott, nem fejezte be futamát.

> Pénzbüntetés. Pénzbírsággal sújtották 
a Brit Nagydíjat követően a McLarent és a 
Saubert, amiért a bokszutcában nem biztonsá-
gos körülmények között indították útjára autó-
ikat egy-egy kerékcsere után. Kamui Kobajasi a 
futam alatt még egy tíz másodperces stop&go 
büntetést is begyűjtött, amiért a 11. körben 
kis híján összeütközött Pastor Maldonado 
Williamsével a bokszban. A japán csapatát 20 

ezer euró befizetésére kötelezték. A McLarennek 
pedig 5 ezer eurója bánta, hogy Jenson Buttont 
a 39. körben akkor indították el, amikor a ma-
kacskodó légkulcs miatt a jobb első kereke még 
nem volt rögzítve. A Forma–1 Sportszabályzata 
szerint a csapat felelőssége gondoskodni róla, 
hogy a bokszkiállások után csak akkor engedje 
ki az autóit, amikor az biztonságos.

> Superbike-vb. Max Biaggi és Marco 
Melandri egyre jobban közelít a listaveze-
tő, de már négy viadal óta nyeretlen Carlos 
Checához a vb-pontversenyben, miután mind-

két olasz menő nyert egy futamot a superbike-
világbajnokság Cseh Nagydíján. Checa mind-
két alkalommal harmadik lett. A mezőnyben 
volt egy magyar induló is, a szabadkártyás, vb-
újonc Kispataki Viktor, akinek az első és a má-
sodik viadalon is sikerült célba érnie – sőt a 15. 
helyével egy pont ütötte a markát!

> Focitorna Alcsíkon. A csíkszentmártoni 
multifunkcionális műfüves pályán vasárnap 
minifocitornát tartanak. Érdeklődni és iratkoz-
ni László Antalnál a 0727–315837-es telefon-
számon lehet pénteken 22 óráig. 
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Egy hónap, négy verseny

Négy rangos eseményre 
készülnek a csíkszeredai 
Tusnád Cycling Team 

tagjai. A kontinentális csapat 
kerékpárosai a jövő hét közepé-
től két magyarországi versenyen 
indulnak el, majd öt napra Len-
gyelországba utaznak. Ezt követi 
az augusztus 11–13. között sorra 
kerülő Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny.

A szebeni viadal után nem 
sok lehetőségük lesz pihenni 
Románia egyetlen kontinentális 
csapata kerékpárosainak. A jövő 
hét végén két magyarországi ver-
senyen vesznek részt a TCT spor-
tolói, mindkét viadal UCI 1.2-es 
szorzós és közép-európai viadal. 

A Miskolc Nagydíjat szombaton, 
július 23-án 157,8 kilométeres 
távon rendezik, a Budapest Nagy-
díjra vasárnap, július 24-én kerül 
sor, itt 135,3 kilométert kell telje-
sítsenek a sportolók.

A Tusnád Cycling Team a két 
magyar viadalt követően Lengyel-
országba utazik, ahol részt vesznek 
a Dookoła Mazowsza (Mazóvia 
Kerékpáros Körverseny) elnevezé-
sű helyi Pro Liga-körversenyen. Az 
UCI 2.2-es szorzós versenyt július 
27–31. között rendezik. A csíksze-
redai csapat augusztus elsején uta-
zik haza, és ekkor kezdi meg a vég-
ső felkészülést az augusztus 11–13. 
között sorra kerülő Székelyföld 
Kerékpáros Körversenyre.

két gyergyói és egy csíkszere-
dai születésű hokissal erősített 
a napokban a Brassói Corona 
Fenestela 68 jégkorongcsapata. 
Péter zsolt a Gyergyószentmiklósi 
Progymtól, Borsos Attila a Ferenc-
várostól, Fodor Csanád az idény 
végén megszűnt Budapesti Vasas-
tól igazolt a Cenk alatti városba.

Három hazai hokissal erősített 
a napokban a Brassói Corona 
Fenestela 68 csapata, közü-

lük ketten Magyarországról igazoltak 
„haza”. A barcaságiaknak sikerült meg-
szerezniük a Gyergyószentmiklósi 
Progym legponterősebb hokisát is. A 
három csatár érkezése mellett immár 
biztosra vehető Vitalij Kiricsenko tá-
vozása is, az ukrán az egyik közösségi 
portálon közölte a brassói szurkolók-
kal, hogy aláírt a Szokol Kijev csapa-
tával. A frissen igazolt csatárok közül 
ketten gyergyószentmiklósi születésű-
ek, egy pedig csíkszeredai.

Gyergyóból Brassóba
Péter Zsolt augusztus hetedi-

kén lesz húszéves, két éve játszik a 
Progym felnőttcsapatában, előtte az 
ifjúságiaknál hokizott. Három évet 
(2006–2009) volt tagja a román 
U18-as válogatottnak, a korosztályos 
világbajnokságokon 15 mérkőzésen 
öt gólt és négy gólpasszt jegyzett. 
Az elmúlt két évben az U20-as vá-
logatottal járt vébén, a tíz meccsen 
egy gól és két gólpassz a mérlege. 
Az elmúlt idényben a hazai baj-

nokságban huszonkét mérkőzésen 
lépett jégre és 23 ponttal zárt: 12 
gólt lőtt és 11 gólpasszt adott, ezzel 
a Progym legeredményesebb hoki-
sa lett a 2010/2011-es szezonban. 
Ugyanakkor ő lett a házi gólkirály 
és ő jegyzett a legtöbb asszisztot is 
csapaton belül. Az elmúlt idényben 
háromszor lőtt meccset eldöntő gólt 
(GWG), 77 kapuralövést jegyzett, 
lövéseinek 15,6%-a célba is ért.

Borsos Attila neve nem idegen a 
hazai jégkorongozók körében. A 38 
éves csatár is Gyergyószentmiklóson 
kezdte hokis pályafutását, majd a 90-
es évek elején a Csíkszeredai Sport-
klubban is hokizott. Innen távozott 
1993 nyarán a Jászberényi Lehel csa-
patához, ahol két szezont húzott le. 
1995 őszétől 2008 tavaszáig Dunaúj-
városban játszott, csupán egy kitérőt 
tett 2000 tavaszán, amikor a magyar 
pontvadászat befejezését követően 
Gyergyószentmiklóson hokizott a 
Progym színeiben a román bajnok-
ság végéig. A 2008/2009-es idényt a 
Progymnál kezdte és a Dab.Doclernél 
fejezte be, ezt követően újabb egy 
évig a dunaújvárosiaknál kötelezte el 
magát. A 2010/2011-es idényt már a 
Ferencvárosnál töltötte, tizenhárom 
éves fia is a zöld-fehéreknél hokizik. 
Két vébén az U18-as, egy vébén pe-
dig az U20-as román válogatottat 
erősítette, a felnőttcsapattal nyolc-
szor volt világbajnokságon, utoljára 
2008-ban a Csíkszeredában rende-
zett Divízió II-es vébé A csoportjá-
nak meccsein játszott román színek-

ben. Akkor gólkirálynak és a legér-
tékesebb hokisnak választották. 236 
magyar bajnoki meccsen 235 gólt és 
125 asszisztot, az Interligában 124 
mérkőzésen 43 gólt és 30 gólpasszt 
jegyzett, a MOL Ligában 104 talál-
kozón 40 gólt és 36 gólpasszt jegy-
zett. Tavaly a MOL Ligában a Fradi 
csatáraként 32 meccsen 23 pontot 
(14 gól és 9 gólpassz) termelt.

Fodor Csanád 1990. november 
16-án Csíkszeredában született, és 
az ISK-nál kezdte meg jégkorongo-
zói karrierjét. 2005 nyarán a Buda-
pest Sztárok SE serdülőcsapatához 
szerződött, 2006 és 2008 között pe-
dig a magyar ifjúsági bajnokságban 
játszott a budapesti csapatnál. 2008 
őszétől a Budapest Stars, majd a gár-
da „átkeresztelése” után a Vasas HC 
felnőttcsapatában játszott. A magyar 
felnőttbajnokságban 28 meccsen két 
gólt és három gólpasszt jegyzett, a 
MOL Liga három idényében össze-
sen 106 mérkőzésen 11 gól és 17 gól-
passz a mérlege. 2008-ban a román 
U18-as válogatottal volt világbajnok-
ságon, ahol öt meccsen nyolc pontot 
szerzett (4+4), tavaly az U20-as válo-
gatottal szintén öt találkozót játszott 
a vébén, amelyen hat gólt lőtt.

A barcaságiak tehát három ro-
mán állampolgárságú csatárral erő-
sítettek, így a három légiós helye 
még kiadó, miután Patrik Polc és 
Richard Filip élő szerződéssel ren-
delkezik még a Corona Fenestela 68 
csapatával. A klub két idegenlégiós 
hátvédet akar még szerződtetni.

Német szakaszsiker
Péter Zsolt, Borsos Attila és Fodor Csanád ősztől a barcasági klubnál hokizik


