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Székelyföld kerékpároS körverSenye

Kilenc ország 111 versenyzője áll rajthoz a körversenyen

14. oldal |  2011. augusztus 9., keddhargitanépe

Az v. Székelyföld kerékpáros körverseny szakaszai

I. szakasz (augusztus 11., 183 km): Tusnád – Csíkkozmás – Nyerges
tető – Kézdivásárhely – Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely – 
Nyergestető – Csíkkozmás – Csíkszereda (Brassói út – Kossuth Lajos 
utca – Szív utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér).

II. szakasz (augusztus 12., 182 km): Csíkszereda – Fenyéd – Li
bán – Gyergyóújfalu – Gyergyóalfalu – Gyergyószentmiklós – Csík
szereda – Hargitafürdő.

III. szakasz (augusztus 13.)
A szakasz – egyéni időfutamok (7 km): Tolvajostető – Har gita

fürdő – Ózon Hotel.
B szakasz (123 km): Csíkszereda – Csíkcsicsó – Csíkrákos – Csík

szentmihály – Csíkszépvíz – Csíkszereda. Csíkszeredában pedig 17 kör 
a város között: Szabadság tér – Temesvári sugárút – Kőrösi Csoma Sán
dor utca – Petőfi Sándor utca – Vár tér – Szász Endre utca – Puskaporos 
utca – Tudor Vladimirescu utca – Testvériség sugárút – Hunyadi János 
utca – Szentkirály utca – Szék útja – Márton Áron utca – Decemberi 
forradalom utca – Temesvári sugárút – Szabadság tér.

ötödik kiírásához érkezett Szé-
kelyföld kerékpáros körverse-
nye, amelyre 9 ország 15 csapata 
jelentkezett be. ez összesen 111 
versenyzőt jelent 18 országból.

Sajtótájékoztató keretén belül 
ismertette Csíkszereda pol
gármestere, Ráduly Róbert 

Kálmán és a Tusnád Ásványvíz 
Rt. igazgatója, Balázs Bécsi Zsolt 
az ötödik Székelyföld Kerékpáros 
Körversennyel kapcsolatos tudni
valókat.

A viadalra összesen 15 csapat 
tette le benevezését, ezek közül hét 
csapat kontinentális, három váloga
tott gárda és egy utánpótlásválo
gatott. A benevezett csapatok kö
zött van a házigazda Csíkszeredai 
Tusnad Cycling Team, a Partizan 
Powermove (szerb, kontinentális), 
a Tableware (görög, kontinentá
lis), a Kolss Cycling Team (ukrán, 
kontinentális), az ISDLampre 
Continental (ukrán, kontinentá
lis), az Arbö Gebrüder Weiss – 
Oberndorfer (osztrák, kontinen
tális), a Manisaspor Cycling Team 
(török, kontinentális), a Cycling 
Team Nessebar (bolgár), a magyar 
válogatott, a szerb válogatott, a 
szlovák válogatott, a bolgár váloga
tott, az Aegon Cycling Team (ma
gyar), a Bukarest CS Mazicon és a 
Bukaresti Dinamo.

A körverseny hivatalos megnyi
tójára holnap 20 órakor kerül sor 
a Mikóvár udvarán, ahol a szoká
soknak megfelelően bemutatásra 
kerülnek a benevezett csapatok.

A háromnapos verseny kere
tében két országúti etapot és két 
félszakaszt kell teljesíteniük a kere
keseknek.

Csütörtökön, augusztus 11én 
a verseny főtámogatója, a Tusnád 
Ásványvíz Rt. székhelyének köze
léből 11.00 órakor indulnak a ke
rékpározók a 183 kmes táv meg
tételére.  A Tusnád – Nyergestető 
– Kézdivásárhely – Sepsiszent
györgy – Kézdivásárhely – Nyer
gestető – Csíkszereda útvonal 
so rán két B kategóriás emelkedő
vel (mindkettő a Nyergestetőn) 
és három sprintpróbával (kettő 
Kézdivásárhelyen, egy Sepsiszent
györgyön) kell megküzdeniük 
majd a versenyzőknek.

Pénteken, augusztus 12én négy, 
emelkedőkkel megtűzdelt szakasz 
vár a versenyzőkre. A rajt után alig 
10 kmrel a B kategóriás Tolvajos
tetővel birkóznak a kerekesek, majd 
a szentegyházi sprintpróba után egy 
enyhébb, C kategóriás kapaszko
dó következik Homoródfürdőnél, 
ezt követi a libántetői emelkedő. 
Gyergyószentmiklós és a verseny
központ, Csíkszereda újbóli érinté
sével Hargitafürdőn zárul a futam.

Szombaton, augusztus 13
án délelőtt 10.00 órától egyéni 
időfutam szerepel a Székely Kör 
programjában. A rajthoz állók a 
Hármaskereszttől (13A jelzésű 
országút és a 138A jelzésű megyei 
út kereszteződésétől) indulnak a 7 
kmes szakasz megtételére, a befu
tó a hargitafürdői Ózon Hotelnél 
lesz. 

Délután 17.15kor indulnak 
a verseny utolsó etapjára a kere
kesek. A Csíkszereda – Rákos 
– Szépvíz – Csíkszereda útvonal 
megtétele után a megyeszékhely 
utcáin zajló 97 kmes szakasszal 
zárul a Székely Kör.

Díjak, megkülönböztető
mezek
Székelyföld Kerékpáros Kör

versenyén idén a díjak összér
téke 12 070 euró, ebből az első 
két szakasz esetén egyenként 
1879 euró, míg a vasárnapi 
félszakaszok után egyenként 
1411 euró kerül kiosztásra. Az 
első két szakasz győztesei 723 
eurót, a félszakaszok első helye
zettjei pedig 540 eurót nyernek. 
A pénzdíjak román lejben kerül
nek kifizetésre, és adókötelesek. 

Ebben az évben négy meg
különböztető mezt ölthetnek 
magukra a versenyzők. Az egyé
ni összetett éllovasa a kék szí
nű „Tusnád Ásványvíz” feliratú 
mezt viseli, a pontverseny első 
helyezettjét pedig a pirosfekete 
„MolSzékelyföld” feliratú illeti. 
A hegyimenők rangsorában élen 
végző versenyző a sárga „Csík
szereda” feliratú trikót kapja. A 
Fenestella 68 által támogatott 
zöld színű mez a legjobb 23 év 
alatti versenyzőé lesz majd.

forgalomkorlátozások,
útlezárások
A mezőny Csíkszereda utcáin 

való áthaladása során forgalom
korlátozásra kerül sor az alábbiak 
szerint: csütörtökön 15.15–15.45 
óra között a Brassói út – Kossuth 
Lajos utca – Szív utca – Temes
vári sugárút útvonalon; pénteken 
11.00–11.15 óra között a Kossuth 
Lajos utca – Hargita utca útvona
lon, míg 14.45–15.05 óra között 
a Taploca utca – Márton Áron 
utca – Kossuth Lajos utca – Har
gita utca útvonalon, valamint a 
13A jelzésű országúton és a 138A 
jelzésű megyei úton Csíkszereda 
és Hargitafürdő között; szom-
baton 9.45–13.30 óra között a 
Hargitafürdő felé vezető 138A jel
zésű megyei úton teljes útlezárásra 
kerül sor.

Amatőr és nyílt verseny
A szervezők nemcsak a profi, 

hanem az amatőr kerékpárosok
nak is versenylehetőséget bizto
sítanak Székelyföld Kerékpáros 
Körversenye keretében. A nem 
hivatásos versenyzők számára ki
írt megmérettetés idén is kétnapos 
lesz: augusztus 13án, szombaton 

Csíkszeredában a Csíkszékkupá
ért, míg 14én 10.00 órától Sepsi
szentgyörgyön a Háromszékkupá
ért küzdhetnek meg a versenyzők. 
A csíkszeredai verseny két részből 
áll: 12.00 órától a Hármaskereszt 
– Hargitafürdő közötti 7 kmes 
tömegrajtos időfutamot kell tel
jesíteni, míg délután 17.20tól 
a Szabadság tér – Temesvári su
gárút – Vár tér – Szász  Endre 
utca – Puskaporos utca  – Tudor 
Vladimirescu utca – Testvériség 
sugárút  – Hunyadi János utca 
– Szék útja – Márton Áron utca 
– Decemberi forradalom utca – 
Temesvári sugárút – Szabadság tér 
útvonalon a korcsoportok alapján 
meghatározott távot.

Az érdeklődők Ábrahám Előd
nél, a 0742–046677es telefonszá
mon vagy az office@dsjhr.ro email 
címen jelezhetik részvételi szándé
kukat.

A körverseny szervezői
és támogatói
Szervezők: Csíkszereda Polgár

mesteri Hivatala, a Csíki Sportegy
let, Hargita Megye Ifjúsági és Sport
igazgatósága és az Intersport SE.

Partnerek: Hargita és Kovászna 
megye tanácsa, valamint Sepsiszent
györgy, Kézdivásárhely, Gyergyó
szentmiklós polgármesteri hi va
talai.

Főtámogatók: Tusnád Ásvány
víz Rt., MOL, Fenestella 68.

Támogatók: Mida, Waberer’s, 
Harborsz.

hirdetés

Balázs Bécsi Zsolt, a tusnád Ásványvíz rt. igazgatója és ráduly róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere ismerteti a tudnivalókat Fotó: Csíki zsolt


