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Idén 10. alkalommal kerül sor 
a Tusnád Ásványvíz Székely 
Szupermaratonra a Csíkszere-

dai Városnapok keretében. A viadalt 
vasárnap, augusztus 7-én 9 órától 
tartják. Egyéni – férfi és női –, il-
letve váltó számokra is sor kerül. A 
rajt Csíkszeredából, a Vár térről 
lesz, a versenyzők pedig 46 kilomé-
tert kell megtegyenek. A mezőny 
Csíkszereda – Csíkszentkirály – 
Csíkszentmárton – Tusnád – Vere-
bes – Csatószeg – Csíkszentsimon 
– Csíkszentimre, majd újból Csík-
szereda utcáin szalad át a Vár térig. 

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, 
Csíki Sportegylet, Hargita Megye 
Szabadidősport Szövetsége – ezút-
tal is ellenőrzőpontokat hoznak lét-
re, 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 érkezés színhelye). Az 
ellenőrzőpontoknál, illetve az erre 
alkalmas helyeken „frissítő” ponto-
kat is kialakítanak.

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

A szervezők felhívják a résztvevők 
figyelmét, hogy a beiratkozás személy-
azonossági igazolvány alapján törté-
nik, melyet a szervező bizottságnak le 
kell adni, s amelyet a bizottság a ver-
seny befejeztével visszaszolgáltat. A be-

nevezési lap letölthető a www.szereda.
ro honlapról. 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 azon 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 spor-
toló köteles értesíteni a versenybi-
zottságot 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 váltó számok 
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.

Harmadik helyezés a világkupán
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Rádióforgalmi aktivitási hét
A Csíkszeredai Sportklub techni
kaisport szakosztálya és a csíksze
redai Tanulók Háza rádióforgalmi 
aktivitási hetet tart a Csíkszeredai 
Városnapok keretében. A négy
napos program során a szervezők 
négy helyszínen tartanak rádió
amatőr-bemutatókat, de a program 
céljai között Székelyföld kulturális, 
történelmi és földrajzi kincseinek 
bemutatása is szerepel.

ACsíkszeredai Sportklub tech-
nikaisport szakosztálya 
idén sajátos tevékenységgel 

kapcsolódik be a Csíkszeredai Vá-
rosnapok kulturális és sportrendez-
vényeibe. A Sportklub és a Tanulók 
Háza a rádióforgalmi aktivitási hét 
során megemlékezik a megyeszék-
hely alapításának évfordulójára, cé-
lul pedig a rádióamatőrök közötti 
barátság erősítését tűzték ki. A prog-
ram egyébként része a hazai szak-
szövetség által indított Történelmi 
helyek elnevezésű programnak, mely 
során a csíki rádióamatőrök úgyne-
vezett rádiós szemmel beazonosítják 
a Csíki-medencében fellelhető nem-
zeti parkokat és rezervátumokat, és 
gyalográdiós szemmel bemutatják 
azokat a helyeket, helyszíneket, 
amelyeket érdemes felkeresni, meg-
látogatni, ugyanakkor néhány ki-
rándulóhelyet is feltérképeznek. A 

szervezők szerint negyvenre tehető a 
programon részt vevők száma, akik 
többnyire csíki rádióamatőrök, de a 
Sportklub technikai sportszakosztá-
lyának vezetője, Schmidt Péter sze-
rint hazai és külföldi rádióamatőrök 
csatlakozását is várják.

A négynapos programsorozat au-
gusztus 3-án a Balánbánya közelében 
található Egyeskőnél indul, ugyanaz-
nap délután Csíkszentdomokoson, 
augusztus 4-én Csíkdánfalván, au-
gusztus 5-én pedig Madéfalván ta-
lálkoznak a rádióamatőr iránt érdek-
lődők. Az utolsó három helyszínen 
este hat órakor kezdődik a program 
egy rádiós bemutatóval, mely során 
az érdeklődők megtekinthetik az 
antennák felszerelését, a rádiók be-
mutatását és beállítását. Ezt követően 
a rádióamatőrizmust mint sportágat 
mutatják be a szervezők, de szó lesz 
a rádiók mindennapi életben való 
használatáról, hiszen kevesen tudják, 
hogy a katasztrófavédelemben óriási 
szerepet játszanak a világon a rádió-
amatőrök. A programsorozat augusz-
tus 6-án Csíkszeredában zárul.

A rádióforgalmi aktivitási hetet 
Csíkszereda, Madéfalva, Csíkdánfalva 
és Csíkszentdomokos polgármesteri 
hivatala, valamint a Kontur tervező-
iroda támogatja, a programvezetők 
Schmidt Péter (Sportklub) és Kará-
csony Kálmán (Tanulók Háza).

Múlt héten világszintű edző-
táborozáson, majd verse-
nyen vett részt Budapes-

ten a csíkszeredai Bushi-Tokukai SK 
kendócsapata. A klub felnőttcsapata 
17 éves fennállásának legkiemelke-
dőbb eredményét érte el csapatver-
senyben.

A 19. alkalommal megrendezett 
Magyarország-kupának elnevezett, 
klubok világkupája az Össz Japán 
Kendószövetség (ZNKR) patroná-
tusa alatt zajlik, és a hivatalos világ- és 
Európa-bajnokságok után a legrango-
sabb kendórendezvény Európában. 
Az edzőtáboron és az azt követő ver-
senyen 174 sportoló és 23 csapat vett 
részt 18 országból Japántól Európáig.

A megmérettetések súlycsoport 
nélküli nyílt kategóriákban zajlottak, 
ifjúsági és felnőtt korosztályokban, 
csoportmérkőzésekkel kezdve, majd 
egyenes ágon kieséssel az egyéni ver-
senyben, valamint egyenes ágon ki-
eséssel a csapatversenyekben. Nem 
volt ritka jelenség, hogy egy kategóriá-
ban több mint száz versenyző indult.

A felnőtt csapatversenyben a csík-
szeredai Bushi-Tokukai SK csapata 
a harmadik helyen végzett a magyar 
Szigetközi Kendo Klub és a fran-
cia Club Comunite France mögött. 

Megjegyzendő, hogy a magyar és a 
francia csapatok tulajdonképpen a 
nemzeti válogatottak tagjaiból álltak 
össze. Közismert, hogy Magyarország 
és Franciaország többszörös Európa-
bajnok és B kategóriás világbajnok. Ez 
a tény minősíti a verseny rangját és a 
csíkiak eredményét is.

A csíkszeredai Bushi-Tokukai SK 
kendócsapatot Búzás Csaba sensei 
készítette fel a versenyre, és mind spor-
toló is részt vett a harmadik helyezett 
csapatban.

A csíki csapat összetétele (sor-
rendben, ahogy vívtak): Illyés Attila, 
Gârbea Daniel, dr. Györfi Sándor, 
Csala Dénes és Búzás Csaba, valamint 
Szabó Csaba tartalék.

A csíkiaknak négy mérkőzé-
sük volt, ahol legyőzték a Budapesti 
Phoenix, a Budapesti Magyar–Japán 
Kendo Klub, valamint Bulgária csapa-
tait, majd az elődöntőben alulmarad-
tak a francia válogatottal szemben.

A csapat történetébe visszate-
kintve megemlítjük, hogy 1997-ben 
egyéni versenyben Búzás Csaba és 
Ferencz Tünde az elődöntőig jutottak 
egy ugyancsak magyarországi, nagyon 
erős, hasonló szintű versenyen.

A viadalt megelőzően a csapat 
tagjai háromnapos edzőtáborozá-

son vettek részt, amit 13 nagymester 
vezetett napi két edzéssel és elméleti 
bemutatóval. A vezető mesterek kö-
zül kiemelendő Toshinobu Sakai 7 
DAN-os kyoshit, aki a japán Tsukuba 
egyetem professzora, és két diákja, abe 
tetsushi 7 DAN-os mester, a Magyar 
Kendószövetség technikai igazgatója, 
valamint Alain Ducarme 7 DAN-os 
mester, az Európai Kendószövetség 
elnöke. A táboron öt japán és nyolc 
európai mester oktatott. A táborozás 
végén megtartott fokozati vizsgán dr. 
Györfi Sándor sikeres vizsgát tett 3 
DAN fokozatra, amiért külön dicsé-
retet érdemel.

A Bushi-Tokukai SK vezetősége 
köszönetét fejezi ki a csapattagoknak, 
akik mindent megtéve önerőből és a 
támogatók jóvoltából ezt a kiemelke-
dő eredményt hozták Csíkszeredának, 
ezzel is népszerűsítve a város és a klub 
nemzetközi hírnevét.

Köszönet a támogatóknak: csík-
szeredai Szakszervezetek Művelődési 
Háza igazgatóságának, ahol a felkészü-
lés folyik és a Csíkszeredai Sportegy-
letnek. A csapat vezetősége támogató 
partnerek jelentkezését várja, valamint 
a kendó iránt érdeklődőknek felvilá-
gosítást nyújt a 0723–705937-es tele-
fonszámon. 

Székely Szupermaraton

remekül küzdöttek a csíki sportolók Budapesten


