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Tegnap este a csapatbemuta-
tókkal hivatalosan kezdetét vet-
te az V. Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny. A Mikó-vár udvarán 
megtartott ünnepség után má-
tól már a versenyé a főszerep. 
A hazai, csíki csapat, a Tusnad 
Cycling Team vezetője, Novák 
Károly Eduárd bizakodó a ver-
seny előtt.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Ötödik alkalommal állnak 
rajthoz az elit és U23-as 
kategóriában versenyző 

kerékpárosok Székelyföld Kerék-
páros Körversenyén, amelyen 9 or-
szág 15 csapata képviselteti magát. 
Összességében ez 111 versenyzőt 
jelent 18 országból.

Érdekesség, hogy az ötödik Szé-
kelyföld Kerékpáros Körversenyen 
csak egy versenyző védheti meg 
címét, éspedig az ukrán Alexander 
Sedijk (ISD-Lampre Continental 
Team), aki a múlt esztendőben a 
sprinterek között szerezte meg az 
elsőséget. A többi, tavalyi kategória 

győztes közül (egyéniben Evgenij 
Gerganov, legjobb hegyimenő 
Bruno Rizzi, legjobb 23 éven aluli 
Camilo Castiblanco) senki nem 
lesz jelen a versenyen.

További érdekesség, hogy a szer-
vezők az idei körverseny reklámar-
cának a 2009-ben diadalmaskodó 
Vitalij Popkovot választották. Az ok 
egyszerű: a múlt évi verseny második 
szakasz végső sprintje előtt egy ver-
senyző irányváltását követően Pinos 
Andrea bukott óriásit, rajta pedig 
Vitalij Popkov esett át. Mindket-
tőjüket kórházba kellett szállítani, 
s mint utóbb kiderült, Popkov sú-
lyos hát-, nyaki és gerincsérüléseket 
szenvedett, később pedig Marosvá-
sárhelyen kellett megműtsék. Akkor 
úgy tűnt, hogy az ukrán sportoló 
karrierje véget ér, de nem így tör-
tént. A versenyző idén is visszatért a 
Székelyföld Kerékpáros Körverseny-
re, s az átélt szerencsétlenség után a 
szervezők így próbáltak egy nemes 
gesztussal élni a sportoló irányába.

Díjak, megkülönböztető
mezek
Székelyföld Kerékpáros Kör-

versenyén idén a díjak összértéke 
12 070 euró, ebből az első két sza-
kasz esetén egyenként 1879 euró, 
míg a vasárnapi félszakaszok után 

egyenként 1411 euró kerül kiosz-
tásra. Az első két szakasz győztesei 
723 eurót, a félszakaszok első he-
lyezettjei pedig 540 eurót nyernek. 
A pénzdíjak román lejben kerülnek 
kifizetésre, és adókötelesek. 

Ebben az évben négy megkü-
lönböztető mezt ölthetnek ma-
gukra a versenyzők. Az egyéni ösz-
szetett éllovasa a kék színű „Tusnád 
Ásványvíz” feliratú mezt viseli, a 
pontverseny első helyezettjét pedig 
a piros-fekete „Mol–Székelyföld” 
feliratú illeti. A hegyimenők rang-
sorában élen végző versenyző a sár-
ga „Csíkszereda” feliratú trikót kap-
ja. A Fenestella 68 által támogatott 
zöld színű mez a legeredményesebb 
23 év alatti versenyzőé lesz majd.

A körverseny szervezői
és támogatói
Szervezők: Csíkszereda Pol-

gármesteri Hivatala, Csíki Sport-
egylet, Hargita Megye Ifjúsági és 
Sportigazgatósága, Intersport SE.

Partnerek: Hargita és Kovászna 
megye tanácsa, valamint Sepsiszent-
györgy, Kézdivásárhely, Gyergyó-
szentmiklós polgármesteri hivatalai.

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

Támogatók: Mida, Waberer’s, 
Harborsz.

Első alkalommal vesz részt a körversenyen az osztrák Arbö csapata fotó: csíki zsolt

hirDetés

Novák Ede: Győzelemre törekszünk

A Csíkszeredai Tusnád Cycling Team (TCT) határozott célja, hogy az idei 
körversenyen valamelyik főemberük a dobogón végezzen, vagy épp vég-
ső győztes legyen, továbbá a 2009-ben megszerzett, majd tavaly elvesztett 
csapatelsőség visszaszerzése. A csapatot nyolc versenyző alkotja: Novák Ká-
roly Eduárd, Lázár Nándor, Sebestyén Szabolcs, Georgi Georgiev (bolgár), 
Marcel Ternovsek (szlovén), Daniel Dominguez Barragan (spanyol), Sergiu 
Cioban és Braico Alex (mindkettő moldáv). Az V. Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny előtt a hazai TCT csapatvezetőjével, Novák Károly Eduárddal 
beszélgettünk.

– Milyen elvárásokkal indultok a körversenyen?

– Egész évben erre a versenyre készültünk. Mind csapatban, mind 
pedig egyéniben arra törekszünk, hogy az elsőséget megszerezzük. 
Egyéniben az egyik főemberünknek, Georgi Georgivnek van a legna-
gyobb esélye, hogy megnyerje a körversenyt. Arra fogunk törekedni, 
hogy ezen célt elérjük és próbáljuk majd segíteni őt. Fontos, hogy az 
első szakaszt, ha nem is nyeri meg, de összességében nagyon ne marad-
jon le. Minden apró kis részlet nagyon fontos lesz majd.

– Hogyan látod, milyen erős a mezőny az elmúlt évekhez képest?

– Úgy vélem, hogy idén a legerősebb a mezőny. A magyar, a szerb, 
a szlovák és bolgár válogatottak, illetve az osztrák Arbö érkezésével jó-
val kiegyensúlyozottabb lett a mezőny. Hét vagy nyolc versenyzőnek 
van esélye a végső győzelemre.

– A kedvezőtlen esős időjárás mennyire zavarja a csapatot?

– Mi jobban örvendünk ennek az időjárásnak, hiszen szinte egész 
évben ilyen körülmények között készültünk. Az esős idő egyáltalán 
nem lesz hátrányunkra. Továbbá személy szerint én sokkal jobban sze-
retek borús időben versenyezni, mint kibírhatatlan nagy melegben.

Az elmúlt négy verseny 
kategória-győztesei

2007
Próba Sportoló

Összetett győztes Remák Zoltán  
(magyar)

Legjobb hegyimenő Kusztor Péter (magyar)

Legjobb sprinter Madaras Zoltán 
(magyar)

2008
Összetett győztes Martin Herbik (cseh)
Legjobb hegyimenő Ivanics Gergely (magar)
Legjobb sprinter Rostislav Krotky (cseh)

2009
Összetett győztes Vitalij Popkov (urkán)
Legjobb hegyimenő Luka Rakusa (szlovén)
Legjobb sprinter Zelinka Ondrej (cseh)
Csapatverseny tCt

2010
Összetett győztes Evgenij Gerganov (ukrán)
Legjobb hegyimenő Bruno Rizzi (olasz, TCT)
Legjobb sprinter Sedijk Alexander (ukrán)

Csapatverseny ISD Continental Team 
(ukrán)

Legjobb 23 éven
aluli

Camilo Castiblanco 
(kolumbiai)

V. Székelyföld Kerékpá-
ros Körverseny, I. szakasz. 
Ma a verseny főtámogatója, a 
Tusnád Ásványvíz Rt. székhely-
ének közeléből 11.00 órakor 

indulnak a kerékpározók a 183 
km-es táv megtételére. A Tusnád 
– Nyergestető – Kézdivásárhely – 
Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely 
– Nyergestető – Csíkszereda útvo-

nal során két B kategóriás emelke-
dővel (mindkettő a Nyergestetőn) 
és három sprintpróbával (kettő 
Kézdivásárhelyen, egy Sepsiszent-
györgyön) kell megküzdeniük 
majd a versenyzőknek. Fontos 
tudnivaló az első szakasszal kap-
csolatban, hogy menet és jövet 
Csíkkozmás – Katrosa (11.04 – 
11.38, illetve 14.29 – 15.01 időin-
tervallumokban) között útlezárás 
lesz. Továbbá részleges útlezárásra 
lehet számítani a mezőny Csík-
szeredába érkezésekor a követke-
ző utcákban: Brassói út, Kossuth 
Lajos utca, Szív utca, Temesvári út 
15.30 óra körül.


