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A HTC-Highroad verseny-
ző je, Mark Cavendish 
nyerte meg a francia kerék-

páros körverseny tegnapi, Blaye-les-
Mines és Lavaur közötti 168 km-es 
szakaszát. A brit kerékpáros harma-
dik sikerét érte el az idei Tour de 
France-on, ezzel átvette a vezetést 
a legjobb sprinterek számára kiírt 
pontversenyben.

Mintegy 13 kilométerrel a rajt 
és több szökési kísérlet után hat 
versenyzőnek sikerült meglépnie 
a mezőnytől, majd 20 kilométer 
elteltével már több mint négyper-

ces előnyre tettek szert. Előnyük 
öt kilométerrel a befutó előtt fo-
gyott el, ekkor a többiek beérték 
a szökevényeket. A mezőny 70 
kilométer/órás sebességgel haladt 
az esőzéstől kissé csúszóssá váló 
aszfalton. A sprintbefutónál végül 
Mark Cavendish diktálta a legna-
gyobb tempót, ezzel megnyerte a 
szakaszt. A második helyen a brit 
kerekest a keddi szakaszon lehaj-
rázó André Greipel végzett, míg 
a harmadik Tyler Farrar lett. Az 
összetettben továbbra is Thomas 
Voeckler vezet.

Újdonságok a bajnokcsapatnál

Franzén marad, Szőcs visszatér

hírfolyam

> Focitorna Alcsíkon. A csíkszentmár-
toni multifunkcionális műfüves pályán vasár-
nap minifocitornát tartanak. Érdeklődni és 
iratkozni László Antalnál a 0727–315837-
es telefonszámon lehet pénteken 22 óráig. 
Ugyanitt érdeklődhetnek azok a személyek is, 
akik a pályát bérelni szeretnék.

> Gálaműsor. Hargita Megye Sport- és If-
júsági Igazgatósága és a Marosvásárhelyi Rádió 
szombaton tartja Az évszázad sportolója Hargita 

megyében című gálaműsorát. A rendezvényre a 
csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Háza 
nagyterme ad otthont szombaton 11 és 13 óra 
között, a gálát a Marosvásárhelyi Rádió élőben 
közvetíti. A gálára a belépés ingyenes.

> Újra kizárták. Jóváhagyta a Szeben-
rali sportfelügyelőinek Szabó Gergő kizárá-
sáról szóló döntését kedden a Román Autó-
sport-szövetség (FRAS) versenybizottsága. A 
Szeben-rali győztesét több pilóta jelentette fel 
a sportfelügyelőknél azért, mert állítólag sza-
bálytalanul végeztek a verseny közben javítást 

autóján. Szabó ezt a döntést is megfellebbezte 
a FRAS Fellebbviteli Bizottságánál, mondván, 
nem érti, hogyan büntethetik meg úgy, hogy 
egyetlen tanút sem hallgattak meg az ügyben, 
sőt tényekkel sem tudták igazolni az ellene fel-
hozott vádakat. A magyar pilóta ugyan csak 
szóban értesült a keddi döntésről, ám – mint 
elmondta – mihelyt kézhez kapja írásban a 
döntést és az indoklást, azonnal fellebbez. 
Az elmúlt hétvégén tartott Szeben-ralit Sza-
bó Gergő nyerte Marco Tempestini és Dan 
Gârtofan előtt. Amennyiben a FRAS Fellebb-
viteli Bizottsága is elutasítja a magyar pilóta 

fellebbezését, Tempestini kapja a Szeben-rali 
győzelméért járó 25 pontot, Gârtofan a máso-
dik, míg Simone Capedelli a harmadik lesz.

> Forma–1. A Bild című német bulvárlap 
a csapathoz köthető, „magas szintű” forrásaira 
hivatkozva arról ír, hogy Kimi Räikkönen jö-
vőre a Red Bull Renault-val szeretne visszatér-
ni a Forma–1-be. A 2007-es világbajnok – aki  
másfél éve szállt ki a sorozatból és pártolt át a 
rali-világbajnoksághoz – korábban célzott rá, 
hogy végzett az F1-gyel, bár soha nem zárta ki 
teljesen a visszatérés lehetőségét. 
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Székely Szupermaraton
a csíkszeredai Városnapok kere-
tében idén 10. alkalommal kerül 
megrendezésre a tusnád ásvány-
víz székely szupermaraton. a vi-
adalt vasárnap, augusztus 7-én 9 
órától tartják.

Egyéni – férfi és női –, illetve 
váltószámokra is sor kerül va-
sárnap. A rajt Csíkszeredából a 

Vár térről lesz, a versenyzők pedig 46 
kilométert kell megtegyenek. A me-
zőny Csíkszereda – Csíkszentkirály 
– Csíkszentmárton – Tusnád – Ve-
rebes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csíksze-
reda utcáin szalad át a Vár térig.

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Megyei 
Ifjúsági és Sportigazgatóság, Csíki 
Sportegylet, Hargita Megye Szabad-
idősport Szövetsége – ezúttal is ellen-
őrző pontokat hoznak létre, amelyeket 
11,5 kilométerenként határozták meg 
(1-es pont 11,5 km, 2-es pont 23 km, 
3-as pont 34,5 km, 4-es pont az érke-
zés színhelye). Az ellenőrző pontok-
nál, illetve az erre alkalmas helyeken 
„frissítő” pontokat is kialakítanak.

A versenyre egyaránt női és férfi-
váltók is benevezhetnek, a váltók pe-
dig négy személyből tevődnek össze. 
A váltóversenyben 5 korcsoportot 
alakítottak ki a szervezők: 175 évese-
kig (a négy váltótag átlagéletkora alap-
ján); 176–200 év közötti; 201–250 év 
között; 251–300 év között és 300 év 
fölöttiek.

A szervezők felhívják a résztve-
vők figyelmét, hogy a beiratkozás 
személyazonossági igazolvány alapján 
történik, melyet a szervezőbizottság-
nak le kell adni, s amelyet a bizottság 
a verseny befejeztével visszaszolgáltat. 

A benevezési lap letölthető a www.
szereda.ro, valamint a www.dsjhr.
ro honlapokról. A részvételi lapokat 
augusztus 6-ig kell eljuttatni a szerve-
zőbizottsághoz (Hargita Megyei Ifjú-
sági és Sportigazgatóság, Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám), vagy faxon a 
0266–371772, 0266–371278-as szá-
mokra. A versenyen csak azok a spor-
tolók vehetnek részt, akik július 31-ig 
betöltik 14. életévüket és elfogadják 
a versenyszabályzatot. A szervezők a 
versenyzők kérésére ingyen szállást 
biztosítanak 20-25 személy részére a 
jelentkezés sorrendjében.

A versenytávot egyéniben ma-
ximum 6, a váltók esetében legtöbb 
4 óra 30 perc alatt kell megtenni, az 
időtúllépés után érkező versenyzőket a 
szervezők nem várják be, de a sportoló 
köteles értesíteni a versenybizottságot 
és le kell adnia rajtszámát.

pénzdíjak
A Székely Szupermaraton alkal-

mával a szervezők a legjobbakat pénz-
jutalomban részesítik. Az egyéni szá-
mokban (férfi és női) az első hat helye-
zett kap jutalmat. Az első 1000 lejt, a 
második 700 lejt, a harmadik 500 lejt, 
a negyedik 300 lejt, az ötödik 200 lejt, 
míg a hatodik 100 lejt. A váltószámok 
résztvevői is pénzjutalomban részesül-
nek, ám itt „csak” az első három csapat. 
Az első helyezett 1000 lejt, a második 
700 lejt, míg a harmadik 500 lejt kap. 
A korcsoportok győztesei érmet és ok-
levelet kapnak.

Az eredményhirdetés és díjkiosz-
tás a viadal napján 15 órakor a Vár 
téren lesz, azok az egyéniben induló 
versenyzők, akik időben fejezik be a 
maratont, oklevelet és ajándékcsoma-
got kapnak a főtámogatótól.

Megállapodott az elmúlt idényben 
is a csapatnál vezetőedzői tiszt-
séget betöltő Charles Franzénnal 
a HSC Csíkszereda vezetősége 
– adta hírül a gárda hivatalos 
honlapja. Ugyanakkor a csapat-
vezetés azt is közölte, hogy Szőcs 
Szabolcs egyévnyi brassói kitérőt 
követően visszatér nevelőegye-
sületéhez.

Már az idény végén jelezte a 
HSC Csíkszereda vezető-
sége, hogy szeretnék, ha 

Charles Franzén a következő idény-
ben is a csapat kispadján ülne. Szezon 
végi sajtótájékoztatóján a svéd tréner 
is jelezte, szívesen maradna Csíkszere-
dában, ám akkor azt nyilatkozta, még 
nem állapodott meg a klubvezetéssel 
a folytatás részleteiről. Habár a klub 
elnöke, Horváth László május elejére 
ígérte a csapat vezetőedzői tisztségét 
betöltő személy nevét, ezt csupán 
kedden hozták nyilvánosságra. Az 
pedig nyílt titok volt már több mint 
egy hónapja, hogy a HSC vezetősége 
és Charles Franzén közel állt a meg-
állapodáshoz, ami most meg is tör-
tént. Szőcs Szabolcs „hazaigazolása” 
is másfél hónapja merült fel először, 
amikor a hokis bejelentette a Brassói 
Corona Fenestela 68 vezetőségének, 
hogy családi okok miatt távozna a 
barcaságiaktól és szívesen folytatná 
pályafutását Csíkszeredában. Mivel 
tavaly Szőcs három évre szóló meg-
állapodást írt alá a brassóiakkal, így 
a hokis távozásáról a két klub kellett 
megállapodjon, miután a játékos ki-
fejtette, távozni akar a Cenk alatti 
városból.

Franzén, a sikeredző
A csíki jégkorongozás történe-

tében a legsikeresebb idényt zárta 
márciusban a HSC Csíkszereda, a 
csapat minden kitűzött célt megva-
lósított és minden olyan sorozatot 
megnyert, amelyben elindult. Tette 
mindezt Charles Franzénnal a kis-
padon.

Elsőként a Kontinentális-kupa 
második körében arattak sikert, 
amilyent még romániai csapat soha 
nem ért el: megnyerték a csoport-
küzdelmeket és a harmadik körbe 
jutottak. Ez volt a HSC számára a 
klubvezetés által kitűzött cél, amit 
a csapat megvalósított. Ezt követ-
te a MOL Liga-győzelem, a csapat 
az alapszakaszt is megnyerte, majd 
a negyeddöntőben az Újpestet, 
az elődöntőben a címvédő Vasas 
HC-t ütötte el a továbbjutástól, a 
fináléban pedig 4–1-es összesítés-
sel a Dab.Doclert győzte le a HSC 
Csíkszereda, mellyel a klubvezetés 
és a szponzorok által kitűzött má-
sodik célt is teljesítette.

Hazai fronton is két trófeáért 
harcolt a csíki gárda, és mindkettőt 
Brassóban a helyi Corona Fenestela 
68-cal szemben hódította el. Előbb 
a Románia-kupa döntőjében nyer-
tek a csíki fiúk a barcaságiak ellen, 
majd a román bajnokság döntő-
jében – 0–2-es állásról fordítva – 
győzedelmeskedtek összesítésben 
4–2-re. A sikerek egyik kulcsfigurá-
ja természetesen a vezetőedző volt.

Charles Franzén tavaly ősszel 
egy új szemléletet is hozott a csapat 
életében: megkövetelte a pontossá-
got és a fegyelmet nemcsak a játé-

kosoktól, hanem a csapat mellett 
dolgozóktól is. Nyíltan kimondta, 
amivel nem értett egyet, sokszor 
bírálta a játékvezetést és a játékve-
zetőket, sőt volt rá eset, hogy egy-
egy meccs után nyomdafestéket 
nem tűrő jelzőkkel illette a „zeb-
rák” ténykedését. Persze, amikor 
lehiggadt, mindig bocsánatot kért 
az érintettektől. Imádta a közön-
séget, mindenkivel közvetlen volt, 
de játékosaival szemben szigorúnak 
bizonyult. Talán ez is közrejátszott 
abban, hogy irányítása alatt lett a 
HSC Csíkszereda a város legsikere-
sebb hokicsapata.

Visszatért Szőcs
Szőcs Szabolcs Csíkszeredában 

kezdte el jégkorongozói karrierjét, 
1997-től a Sportklub csapatának 
tagja. Tizenegy szezont követő-
en tavaly ősszel igazolt a Brassói 
Corona Fenestela 68 csapatához, 
ahol 34 MOL ligás meccsen 38 
pontot (19 gól és 19 gólpassz) ter-
melt. A román bajnokságban 25 
mérkőzésen lépett pályára és 28 
ponttal zárt (11 gól, 11 assziszt), 
míg a Románia-kupában négy ta-
lálkozón 11 pontot (3+8) szerzett 
az elmúlt idényben a barcasági 
klub színeiben. Habár tavaly há-
roméves megállapodást kötött a 
brassóiakkal, idén tavasszal jelezte, 
családi okok miatt szeretne távoz-
ni és visszatérni a HSC Csíkszere-
dába. A két klub hosszas tárgyalás-
sorozatot követően megállapodás-
ra jutott, így Szőcs Szabolcs ősztől 
a csíkszeredai csapatban hokizik 
majd.

Cavendish triplázott

Charles Franzén és Szőcs Szabolcs


