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Osztrák siker az V. székelyföld kerékpárOs körVersenyén

Csapatban az első helyen végzett a Tusnád Cycling Team

14. oldal |  2011. augusztus 16., keddhargitanépe

Amatőr és nyílt kerékpáros verseny

Az amatőrök számára is szerveztek kerékpárversenyt Csíkszeredában, az 
5. Székelyföld Kerékpáros Körversenye keretében. A viadalt több korcso-
port számára írták ki: 14 éven aluliak, 18 éven aluliak, a 40 év, illetve az 
50 év feletti versenyzők is rajthoz állhattak. A vetélkedőn lányok és fiúk is 
indultak. A verseny két próbából állt: délelőtt az egyéni, tömegrajtos idő-
futamot a Hármaskereszt és Hargitafürdő közötti szakaszon kellett telje-
síteni, míg délután a Szabadság tér – Temesvári sugárút – Vár tér  – Puska-
poros utca  – Tudor Vladimirescu utca – Testvériség sugárút – Hunyadi 
János utca – Szék útja – Márton Áron utca – Decemberi forradalom utca 
– Temesvári sugárút – Szabadság tér közötti kört.

U14-es korosztály: 1. Kovács Nándor, 2. Hadnagy Tamás, 3. Sárig 
Andor. Különdíj: ifj. Bálint Csaba.

U18-as korosztály: nők: 1. János Mónika; fiúk: 1. Bíró István, 2. 
Szabó Norbert, 3. Gál Oravetz István.

40 év feletti korosztály: 1. Tőke Botond, 2. Lucas Cristian, 3. Sárig Csaba.
50 év feletti korosztály: 1. Molnár Imre, 2. Ládai Károly Zsolt, 3. 

Csala József.
Nyílt verseny: nők: 1. Rácz Zsuzsa Tímea, 2. Ferencz Hanke Réka; 

férfiak: 1. Végh Hunor, 2. Raul Bubaş, 3. Kelemen Árpád.
Csapatverseny: 1. Rablótus.

Szombaton Csíkszereda utcáin 
fe jeződött be az V. Székelyföld 
Ke rékpáros Körversenye, amely 
oszt rák sikert hozott. Legjobb he
gyimenő a Csíkszeredai Tusnád 
Cycling Teames Braico Alexan
der lett, míg csapatban a csíki 
együt tes diadalmaskodott.

Bissinger átveszi
a vezetést
A péntek délelőtti 11 órás rajt 

után ketten meg is szöktek a me-
zőnyből, a bolgár Gyurov Szpasz 
(Nessebar) és honfitársa, a bolgár 
válogatott Ivanov Boriszlav húsz 
másodperces előnnyel vághatott 
neki a Hargitának. Ám a Tolvajos-
tetőn tartott első hegyi kapaszkodó-
ra előnyük elfogyott, a hegymenést 
a Tusnád Cycling Teamtől Braico 
Alexander nyerte. Szentegyházán a 
sprint három ukránnak sikerült jól, 
Anatolij Sosnickijt (Kolss) Vitalij 
Popkov és Dimitro Popov (Kolss) 
követte. A Homoródfürdőt követő 
hegymenésen újra Braico Alexander 
bizonyult a legjobbnak. Fenyéden a 
mezőny végében két kerékpáros bu-
kott, de folytatták a viadalt, és ekkor 
történt az első komolyabb szökés is: 
Vígh Zoltán (Aegon) rákapcsolt, 
és a zetelaki gátnál már két és fél 
perccel előzte meg a többi résztve-
vőt. A magyar előnye Sikaszóban 
három és fél percre nőtt, a libán-
tetői hegymenésre így elsőként ért 
fel, őt Braico Alexander követte. A 
Gyergyószentmiklós központjában 
rendezett sprintgyőzelem is Vígh 
Zoltáné lett, ám Tekerőpataktól las-
sult a magyar kerekes, így még ketten 
– Gyurov Szpasz és Lukas Ranacher 
(ARBÖ) – is beérték a szökevényt. 
Előnyük fokozatosan csökkent, 
Csíkmadarason már csak egy perc-
cel vezettek, végül Csíkszereda hatá-
rában fogta be őket a mezőny.

Az utolsó, Csíkszereda nyugati 
kijáratánál tartott sprintet Popkov 
nyerte meg, innen pedig már a 
hargitafürdői befutóra koncent-
rált a mezőny. Noha a szakembe-
rek Popkov győzelmét tippelték, 
a hegymenés nem sikerült az uk-
ránnak, hiszen csak hatodikként 

ért célba. A Csíkszereda – Fenyéd 
– Gyergyószentmiklós – Csíkszere-
da – Hargitafürdő közötti 180 kilo-
méteres szakaszt Florian Bissinger 
(ARBÖ) nyerte. Az osztrák sporto-
ló a célba érkezést követően elmond-
ta, nagyon nehéz volt a szakasz, és az 
utolsó sprint után sikeres szökésének 
köszönhetően nyerte meg az etapot.

Bissinger, ha már átvette
a ve zetést, meg is nyerte
a körversenyt
Óriási izgalmakkal ért véget az 5. 

Székelyföld Kerékpáros Körversenye, 
az első két helyezett között mindössze 
két másodperces különbség volt. A 
verseny utolsó napján két félszakaszt 
rendeztek, szombaton délelőtt a 
Hármaskereszttől indultak a sporto-

lók és Hargitafürdőn fejezték be az 
5,2 kilométeres egyéni időfutmot, 
míg késő délután a Csíkszereda 
– Csíkrákos – Csíkszentmihály – 
Csíkszépvíz – Csíkszereda távon 
előbb 30 kilométert teljesítettek, 
majd a megyeszékhely utcáin kiala-
kított pályán 17 kört tettek meg, az 
etap összesen 123 kilométert tett ki.

Az egyéni időfutamon a bol-
gár Grasev Martin (Nessebar) di-
adalmaskodott, aki 12 perc és 42 
másodperc alatt teljesítette az 5,2 
kilométeres távot. Cioban Sergiu, a 
Tusnád Cycling Team kerekese má-
sodikként végzett, ideje mindössze 
tíz másodperccel volt gyengébb, 
mint a győztesé. Az egyéni össze-
tettben élen álló Florian Bissinger 
(ARBÖ) a harmadik helyen vég-
zett, ő 13 másodperccel futott rosz-
szabb időt a bolgár kerekesnél.

Izgalmakkal kezdődött a délutáni 
félszakasz, a csíkszeredai Szabadság 
térről induló kerékpárosok a megye-

székhelyen kialakított pályán egy fél 
kör teljesítését követően hagyták el a 
várost. Ám a Szék útján egy motoros 
bíró nem a Márton Áron Főgimná-
zium, hanem Csíksomlyó felé terel-
te a mezőnyt, így Csíkszereda északi 
határában újabb technikai rajtra 
került sor. Madéfalván egy tizenhat 
kerekesből álló csoport megszökött 
a mezőnytől, előnyüket folyamato-
san növelték és Csíkszeredába érke-
zésükkor már két és fél perccel jártak 
a mezőny előtt. A szökésnek tagja 
volt az első szakasz győztese, Ioannis 
Tamouridis (Tableware), valamint 
Ternovsek Marcel és Braico Alexan-
der is a Tusnád Cycling Teamtől. 
Mivel Bissinger előnye csupán 46 
másodperc volt Tamouridis előtt, 
többen már a görög győzelmére fo-
gadtak, ám a Csíkszereda utcáin zaj-
ló etap során a mezőny egyre faragta 
hátrányát a szököttekkel szemben. 
Az utolsó három körre már a szö-
köttek csoportja is szétszakadt, így 

elkezdődött a számigálás és tippelés: 
görög vagy osztrák győztese lesz-e a 
versenynek.

A szakaszt végül Anatolij Sos-
nyickij (Kolss) nyerte a szerb vá-
logatott Dér Zsolt és az ukrán 
Anatolij Paktusov (ISD-Lampre) 
előtt. Tamouridis hatodikként ért 
célba, míg Bissinger a 12. lett. A 
görög és az osztrák sportoló között 
44 másodperc volt, így az 5. Szé-
kelyföld Kerékpáros Körversenyét 
Florian Bissinger nyerte meg.

A versenyt követő díjkiosztó ün-
nepségen Florian Bissinger újra ma-
gára ölthette a Tusnád feliratú kék 
mezt, mint az összetett győztese, a 
legjobb hegymenőnek járó sárga, 
Csíkszereda feliratú mezt a Tusnád 
Cycling Team kerekese, Braico Ale-
xander kapta, a legjobb sprinter az 
ukrán Anatolij Sosnyickij lett, és ő 
kapta a piros, Székelyföld feliratú 
mezt. A legjobb 23 év alatti versenyző 
és egyben a zöld, Fenestela 68 feliratú 
mezt Alexander Prevar (Kolls) kapta 
meg, míg a csapatversenyt a Tusnád 
Cycling Team nyerte.

V. Székelyföld Kerékpáros Kör-
verseny eredménye: 1. Florian Bis-
singer (német, Abrö) 12 óra 16:46 
perc, 2. Joannisz Tamuridisz (gö-
rög, Tableware) 2 másodperc hát-
rány, 3. Martin Grasev (bolgár, 
Nessebar) 24 mp. h., ... 6. Cioban 
Sergiu (moldvai, TCT) 52 mp. h., 
9. Georgi Georgiev (bolgár, TCT) 
1:53 perc hátrány, 11. Alexander 
Braico (moldáv, TCT) 2:17 p. h., 
22. Daniel Baraggan Dominguez 
(spanyol, TCT) 14:05 p. h., 32. 
Ternovsek Marcel (szlovén, TCT) 
20:44 p. h., 38. Novák Károly Edu-
árd (TCT) 26:20 p. h., 54. Lázár 
Nándor (TCT) 50:20 p. h., 56. Se-
bestyén Szabolcs (TCT) 53:04 p. h.

A csapatversenyt megnyerő Csíkszeredai Tusnád Cycling Team a dobogó legfelső fokán, a trófeát Novák Ede vette át Fotók: Halmágyi zsolt

A végső győztes Florian Bissinger 


