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hirdetések

Székelyföld kerékpároS körverSenye

Görög siker a nyitányon

érvényesen a görög Ioannis Ta mo
uridis (SpT Tableware) haladt át 
a célon elsőként az 5. Székelyföld 
Kerékpáros Körverseny első szaka
szát követően Csíkszeredában. Az 
utolsó kétszáz méteren ugyanis az 
első bolyban érkező kerekesek kö
zül többen nem a versenyzők szá
mára kijelölt útvonalra, hanem a kí
sérőautóknak elkülönített vonalon 
érkeztek meg a Szabadság térre, 
ők később érvényesen is átmentek 
a célon. Tamouridis – aki előzőleg 
szintén irányt tévesztett – azonban 
még idejében rájött társai tévedésé
re, és két rohamkerítés között rátért 
a helyes útra, így ő nyerte a Tusnád 
– Kozmás – Kézdivásárhely – Sep
siszentgyörgy – Kézdivásárhely – 
Csíkszereda között megrendezett, 
183 kilométeres szakaszt.

A tusnádi rajt után tíz kilo-
méterrel a Nyergestetőn 
volt az első hegyme-

nés, a B kategóriás mászás első 
három helyezettje a Tusnád 
Cycling Team kerekese volt. El-
sőként Sergiu Cioban ért fel a 
csúcsra, őt Ternovsek Marcel és 

Daniel Dominguez Barragan 
követte. A nap első sprintjé-
re Kézdivásárhelyen került sor, 
itt az ukrán Anatolij Sosnickij 
(Kolss) bizonyult a legjobbnak. 
A sepsiszentgyörgyi és a második 
kézdivásárhelyi sprintet a szin-
tén ukrán Vitalij Popkov (ISD-
Lampre) nyerte. Kézdiszentlélek 
előtt felbolydult a mezőny, töb-
ben szökést kíséreltek meg, ez 
végül hat kerékpárosnak sikerült, 
a csoportnak tagja volt a TCT-
ből Georgi Georgiev és Sergiu 
Cioban is. A Nyergestetőn tar-
tott második hegymenést Popkov 
nyerte. Csíkszeredába érve a végső 
sprintre készülve vétették el töb-
ben az útirányt, végül a szakaszt 
Ioannis Tamouridis nyerte.

Sajnos nem telt el a szakasz 
baleset nélkül. A Nyergestetőről a 
Kászonok felé ereszkedve a bolgár 
válogatott tagja, Vladimir Koev 
egy kanyart nem tudott bevenni 
a túlzott sebesség miatt, a kerék-
páros elesett és megsérült, őt a 
mentősök szállították a csíksze-
redai kórházba. Sepsiszentgyörgy 
és Kézdivásárhely között defekt 
miatt húzott félre a magyar válo-
gatott Cziráki István és Lovassy 
Krisztián, a két kerekes a szabá-
lyokkal ellentétben az út bal olda-
lán állt meg, hátulról pedig beléjük 
rohant egy motoros bíró. Lovassy 
enyhén megsérült, de folytatta a 
szakaszt, ám Cziráki számára véget 
ért a Székelyföld Kerékpáros Kör-
verseny. A sportoló a csapatautó-
val ért vissza Csíkszeredába, majd 
a mezőnybefutó után szállították 
a kórházba, ahol komplex vizsgá-
latokon esett át.

Az idén is négy megkülönböz-
tető mezt ölthetnek magukra a 
versenyzők. Az egyéni összetett 
éllovasának járó kék színű „Tus-
nád Ásványvíz” feliratú mezt pén-
teken Ioannis Tamouridis viseli 

majd. A pontversenyt (sprinterek) 
az ukrán Vitalij Popkov vezeti, ő 
viselheti pénteken a piros-fekete 
„MOL–Székelyföld” feliratú mezt. 
A hegyimenők rangsorának első 
helyezettje, Sergiu Cioban a sárga 
„Csíkszereda” feliratú trikót kapta, 
míg a Fenestella 68 által támoga-
tott zöld színűt Alexandr Prevar 
(Kolss), a legjobb 23 év alatti ver-
senyző viseli.

Az első szakasz legjobb hazai 
– Csíkszeredai Tusnad Cycling 
Team (TCT) – versenyzői a bol-
gár Georgi Georgiev és a moldáv 
Cioban Sergiu voltak, akik azo-
nos idővel a végső győztessel ér-
tek célba. Braico Alexander a 14., 
Ternovsek Marcel a 27., Daniel 
Dominguez Barragan a 30., Novák 
Károly Eduárd a 32., Lázár Nán-
dor a 69. és Sebestyén Szabolcs a 
70. helyen ért célba. A TCT csa-
patban a második helyen áll egy 
etapot követően, őket a Kolss 
Cycling Team előzi meg 35 má-
sodperccel. A harmadik helyezett 
ISD-Lampre Continental Team 7 
perc 38 másodperccel van lema-
radva az első helyezettől.

A mai és a holnapi 
szakaszok
Ma négy, emelkedőkkel meg-

tűzdelt szakasz vár a versenyzőkre. 
A 11 órás rajt után alig 10 km-rel a 
B kategóriás Tolvajos-tetővel bir-
kóznak a kerekesek, majd a szent-
egyházi sprintpróba után egy eny-
hébb, C kategóriás kapaszkodó 
következik Homoródfürdőnél, 
ezt követi a libán-tetői emelke-
dő. Gyergyószentmiklós és a ver-
senyközpont, Csíkszereda újbóli 
érintésével Hargitafürdőn zárul a 
futam.

II. szakasz – Csíkszereda – Fe-
nyéd – Libán – Gyer gyó új falu 
– Gyergyóalfalu – Gyer gyó szent-
miklós – Csíkszereda – Har gita für-
dő, 182 km

Holnap délelőtt 10 órától egyé-
ni időfutam szerepel a Székely Kör 
programjában. A rajthoz állók a 
Hármaskereszttől (13A jelzésű or-
szágút és a 138A jelzésű megyei út 
kereszteződésétől) indulnak a 7 
km-es szakasz megtételére, a befutó 
a hargitafürdői Ózon Szállónál lesz. 

Délután 17.15-kor indulnak a 
verseny utolsó etapjára a kerekesek. 
A Csíkszereda – Rákos – Szépvíz – 
Csíkszereda útvonal megtétele után 
a megyeszékhely utcáin zajló 97 km-
es szakasszal zárul a Székely Kör.

III. szakasz – III. A – egyéni időfu-
tamok (7 km, 10–12 óráig): Tolvajos-
tető – Hargitafürdő – Ózon Szálló; 
III. B (123 km, 17.15–19.45 óráig): 
Csíkszereda – Csíkcsicsó – Csíkrá-
kos – Csíkszentmihály – Csíkszépvíz 
– Csíkszereda. Csíkszeredában pedig 
17 kör a város között: Szabadság tér 
– Temesvári sugárút – Kőrösi Csoma 
Sándor utca – Petőfi Sándor utca 
– Vár tér – Szász Endre utca – Pus-
kaporos utca – Tudor Vladimirescu 
utca – Testvériség sugárút – Hunyadi 
János utca – Szentkirály utca – Szék 
útja – Márton Áron utca – Decem-
beri Forradalom utca – Temesvári 
sugárút – Szabadság tér

Forgalomkorlátozások,
útlezárások
A mezőny Csíkszereda utcáin 

való áthaladása során forgalomkorlá-
tozásra kerül sor az alábbiak szerint:

– ma 11.00–11.15 óra között a 
Kossuth Lajos utca – Hargita utca 
útvonalon, míg 14.45–15.05 óra 

között a Taploca utca – Márton 
Áron utca – Kossuth Lajos utca – 
Hargita utca útvonalon, valamint a 
13A jelzésű országúton és a 138A 
jelzésű megyei úton Csíkszereda 
és Hargitafürdő között;

– holnap 9.45–13.30 óra között a 
Hargitafürdő felé vezető 138A jelzésű 
megyei úton teljes útlezárásra kerül 
sor. Továbbá azon csíkszeredai utcák-
ban, ahol áthalad a mezőny a III. B 
szakasz során, teljes útlezárás lesz.

Együtt teker a mezőny fotók: halmágyi zsolt

Koev összetörte magát

Hamar véget ért az V. Székely-
föld Kerékpáros Körverseny a 
bolgár Vladimir Koev – a 2010-
es Román Kerékpáros Körver-
seny győztese – számára, aki a 
Nyergestetőn egy kanyart elvét-
ve bezuhant a völgybe. Az esetet 
követően a versenyzőt kórházba 
szállították, ahol az arcát több 
öltéssel kellett összevarrják. 
Továbbá a sportoló mellkasi 
fájdalmakra panaszkodik, ne-
hezen kap levegőt. Megfigyelés 
alatt tartják, és csak azután en-
gedik ki, miután állapota javul. 
Nem újdonság a Nyergestetőn 
az esések. Tavaly a német Kraus 
Sven egy kanyart elvétett, és egy 
négyméteres árokba esett. A 
versenyzőt a csíkszeredai kór-
házba kellett szállítani, mivel 
többszörös alkar- és kulcscsont-
törést szenvedett.

A győztes Ioannis Tamouridis


