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Második lett Takács Szabolcs

hírfolyam

> U19-es Eb. Spanyolország válogatott-
ja nyerte meg az U19-es labdarúgó-Európa-
bajnokságot Romániában, miután a hétfő 
esti döntőben hosszabbítás után 3–2-re le-
győzte Csehországot. A csehek kétszer is ve-
zetéshez jutottak, ám a spanyolok rendre ki-
vágták magukat a szorult helyzetből – előbb 
öt perccel a rendes játékidő vége, majd tizen-
kettővel a hosszabbítás játékidejének lejárta 
előtt. A meccs hőse a csereként beálló Paco 
Alcácer volt, aki a hosszabbításban kétszer is 

a kapuba talált. Az aranyérmet eredményező 
második góljánál remek beindulás és mellre 
vétel után lőtte a labdát a cseh kapuba. Spa-
nyolország összességében ötödször, 2007 óta 
először lett Európa-bajnok ebben a korosz-
tályban. A spanyolok az idén az U21-es Eu-
rópa-bajnoki címet is elhódították.

> Ocskay Gábor-emléktorna. A jeg-
korong.blog.hu internetes jégkorongportál 
információi szerint a szeptember 3-4-én sor-
ra kerülő Ocskay Gábor-emléktorna harma-
dik meghívottja a Dunaújvárosi Dab.Docler 

jégkorongcsapata lesz. Mint arról már ko-
rábbi lapszámainkban beszámoltunk, a ren-
dező EBEL-es Sapa Fehérvár AV19 mellett 
a MOL Liga-győztes és román bajnoki cím-
védő HSC Csíkszereda is jelen lesz a székes-
fehérvári tornán. Az emléktorna negyedik 
meghívottja eddig még ismeretlen, de egyes 
nem hivatalos információk szerint a negye-
dik együttes külföldi lesz.

> NHL. Elhagyja az észak-amerikai 
profi jégkorongligát (NHL), és az orosz baj-
nokságban folytatja pályafutását Alekszej 

Kovaljov. Az orosz Szport Ekszpressz érte-
sülése szerint a 38 éves csatár az előző idény-
ben döntős Atlant Mityisi csapatával egye-
zett meg. Kovaljov 1992-ben a Független 
Államok Közössége színeiben olimpiai baj-
nok, 1994-ben pedig a New York Rangers 
együttesével Stanley-kupa-győztes volt. Az 
NHL-ben a New York-i alakulat mellett a 
Pittsburgh Penguins, az Ottawa Senators és 
a Montreal Canadiens együttesénél fordult 
meg, 1302 mérkőzésen 1024 pontot (428 
gól, 596 assziszt) gyűjtött, és háromszor sze-
repelt az All Star-gálán.
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Székely Szupermaraton
a csíkszeredai városnapok kere-
tében idén 10. alkalommal kerül 
sor a tusnád Ásványvíz székely 
szupermaratonra. a viadalt va-
sárnap, augusztus 7-én 9 órától 
tartják.

Egyéni – férfi és női –, illetve 
váltó számokra is sor kerül 
vasárnap. A rajt Csíkszeredá-

ból, a Vár térről lesz, a versenyzők 
pedig 46 kilométert kell megte-
gyenek. A mezőny Csíkszereda – 
Csíkszentkirály – Csíkszentmárton 
– Tusnád – Verebes – Csatószeg – 
Csíkszentsimon – Csíkszentimre, 
majd újból Csíkszereda utcáin sza-
lad át a Vár térig. 

A szervezők – Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazga-
tóság, Csíki Sportegylet, Hargita 
Megye Szabadidősport Szövetsé-
ge – ezúttal is ellenőrző ponto-
kat hoznak létre, amelyeket 11,5 
kilométerenként határoztak 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 ellenőrző 
pontoknál, illetve az erre alkalmas 
helyeken „frissítő” pontokat is ki-
alakítanak.

A versenyre egyaránt női és 
férfi váltók is benevezhetnek, a 
váltók pedig négy személyből te-
vődnek össze. A váltóversenyben 

5 korcsoportot alakítottak ki a 
szervezők: 175 évesekig (a négy 
váltótag átlagéletkora alapján); 
176–200 év között; 201–250 év 
között; 251–300 év között és 300 
év fölöttiek.

A szervezők felhívják a részt-
vevők figyelmét, hogy a beiratko-
zás személyazonossági igazolvány 
alapján történik, melyet a szervező 
bizottságnak le kell adni, s amelyet 
a bizottság a verseny befejezté-
vel visszaszolgáltat. A benevezé-
si lap letölthető a www.szereda.
ro honlapról. A részvételi lapo-
kat augusztus 6-ig kell eljuttatni 
a szervezőbizottsághoz (Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgató-
ság, Csíkszereda, Hősök utca 7. 
szám), vagy faxon a 0266–371772, 
0266–371278-as számokra. A ver-
senyen csak azon sportolók vehet-
nek részt, akik július 31-ig betöltik 
14 életévüket és elfogadják a ver-
senyszabályzatot. A szervezők a 
versenyzők kérésére ingyen szállást 
biztosítanak 20-25 személy részére 
a jelentkezés sorrendjében.

A versenytávot egyéniben ma-
ximum 6, a váltók esetében leg-
több 4 óra 30 perc alatt kell meg-
tenni, az időtúllépés után érkező 
versenyzőket a szervezők nem vár-
ják be, de a sportoló köteles értesí-
teni a versenybizottságot és le kell 
adnia rajtszámát.

Július 30-án rendezték meg 
első alkalommal Románia 
egyik legnehezebb és legszebb 

hegyi futóversenyét a Bucsecs-
hegységben. A táv 17 kilométer 
volt. A versenyzők az első 8,5 
km teljesítése után értek fel a 
2421 méter magas Scara-csúcsra 
1545 méteres szintkülönbség le-
küzdése után, majd ugyanazon 
az útvonalon visszafutva értek a 
célba. A versenyre 95 versenyző 
nevezett be, nagy részük hegyi-és 
maratonfutó. 75-en teljesítették 
a távot, a megengedett szintidő 
6 óra volt. Hargita megyéből 
Takács Szabolcs (Kotormány), a 
csíki futókör versenyzője indult 
a versenyen, aki kitűnő helyezést 
ért el, a 16–35 éves korosztályban 
a 2. helyen ért célba 2 óra 1 perces 
futóidővel. Értékes díjazásban ré-
szesült a szervezők részéről: 300 
lejes pénzjutalmat, 150 lejes vá-
sárlási utalványt és egy pulzusórát 
nyert.

Takács Szabolcs kotormányi 
lakos, aki több mint 5 éve atleti-
zál, sikeresen futott több klasszikus 
maratont és több szupermaratont, 
open-győztes volt a 2011. május 
7-én megrendezett csíkszeredai 
Mindannyiunk Egészségére hagyo-
mányos tömegrajtos futóversenyen, 
úgyszintén nyílt versenyt nyert az 
udvarhelyi városnapokkor megren-

dezett tömegversenyen. Harma-
dik alkalommal a legfiatalabb ver-
senyzőként sikeresen teljesítette a 
Csíkszereda–Tusnád–Csíkszereda 
46 km-es távot, első alkalommal 
mindössze 15 évesen, ami kiemel-
kedő teljesítmény maratonfutásban. 
Szabolcs terveiben szerepel augusz-
tus 7-én a Tusnád Ásványvíz Székely 

Szupermaraton, október 1-jén a ki-
rálykői 41 km-es maraton a Bucsecs-
hegységben (szintkülönbség: 2105 
méter), ugyanakkor az októberben 
Bukarestben megrendezésre ke-
rülő klasszikus maraton. Takács 
Szabolcsot a Csíki Futókör vezetője 
és edzője, Keresztes Gyula készítette 
fel a versenyekre.

Takács Szabolcs átveszi az őt megillető díjat

csíkszereda – ferencváros. Tegnap délután a Csíkszeredai 
VSK U19-es labdarúgócsapata barátságos mérkőzést játszott a me-
gyeszékhelyen edzőtáborozó Ferencváros hasonló korú együttesével. 
A találkozót a füves pályán rendezték, ahol a két gárda holnap is ösz-
szecsap szintén 18 órától. Eredmény: Csíkszeredai VSK U19 – Fe-
rencvárosi TC U19 1–4.


