
Hétéves munkával a háta mögött 
Bajkó Tibor a vasárnapi fogathaj-
tó-döntőről aranyéremmel tért 
haza. Csapatversenyben is sikert 
arattak a gyergyóiak, aranyér-
mes lett a Krigel Sportklub. 
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Bajkó Tibor az országos verse-
nyek mellett világbajnoksági 
részvétel után hétvégén a Ma-

rosvásárhelyen megszervezett Orszá-
gos Fogathajó Bajnokság döntőjének  
keretében állt rajthoz. Versenyhely-
zetben az alfalvi Pál Attilával, a töb-
bi megmérettetésen szerzett pont-
számok alapján 50 pontos előnnyel 
indult. Díjhajtásban a második hely-
re szorulva, az előny tíz pontra csök-
kent, a maratonhajtásban viszont 
sikerült megnövelni a különbséget, 
akárcsak az akadályhajtásban, ahol 
az egyetlen teljesen hibátlan ered-
ményt Bajkó produkálta.  

Az eredményhirdetéskor kide-
rült, Bajkó Tibor országos bajnok, 
ezüstérmes Pál Attila, a bronz pe-
dig Bodó Zoltánt illeti meg.

– Csapatmunka eredménye 
az aranyérem: feleségem, Ildikó a 
segédhajtó szerepét is betölti, mi-
közben ő a csapat élelmezési biz-
tosa, a maratoni hajtás segédhaj-
tója Jónás Csaba, egyéb teendők-
ben Sándor Ernő az alapemberem 
– mondja Bajkó Tibor, aki még 
csak most ízlelgeti új, bajnoki stá-
tuszát. Öröme kétszeres, hisz az 
általa alapított Krigel Sportklub 
csapatversenyben hozott arany-
érmet (fogathajtók: Bajkó Tibor, 
Orosz László és Romfeld Zsolt), 
maga mögé utasítva a Lipicai és a 
Romsilva csapatát.

Bajkó 2004-től kezdte ízlel-
getni a fogathajtást, a következő 
évben már részt vett az országos 
bajnokságon: „Amikor lovainkat 
megvásároltuk, nagyon sok ló-
szakértő barátunk, és olyanok, akik 
ismerték az akkori lovas helyzetet, 
mosolyogtak a választásunkon, 
gyenge teljesítményű állatoknak 
tartották. Sikerült bebizonyíta-
nunk az ellenkezőjét: munkával 
és szeretettel lehet eredményt el-
érni. Mosolyoghatnak, de a lovak 

családtagok is, és most nemcsak a 
magam, hanem nejem és két gyer-
mekem nevében is beszélek”.

Az egykori, „megmosolygott” 
Szultán és Mítosz mellé később 
vásárolta Nárciszt. A fogathajtás-
ban Erdélyben hagyományosan 
használt lipicai lófajta egyedei 
ők, ráadásul ritkán látható sár-
ga lipicaiak. „Annak idején azt 
mondták az öregek: sárga lóban 
kétfajta van: vagy nagyon jó, vagy 
nagyon rossz. Én nem mondom, 
hogy nekünk vannak a legjobb lo-
vaink, de nagyon meg vagyok elé-
gedve velük. A sárga szín mellett 
mi családilag is letettük a garast: 
fogatfrissítést csak sárga lipicaival 
képzelek el, lányomnak is sárga 
színű gidrán lova van” – közölte 
a bajnok. 

Most a pihenés időszaka kö-
vetkezik ló és lovas számára, aztán 
kezdődhet az újabb tervezgetés, 
felkészülés. Bajkó nem kacsingat 
– több társával ellentétben – a né-
gyes fogathajtás felé, továbbra is 
két lóval, segédhajtóval kíván ered-
ményes négyes fogatot alkotni.
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Bajkó Tibor az országos
fogathajtó-bajnok

14. oldal |  2011. október 11., keddhargitanépe Sport

A csíkszeredai sportcsarnokban 
tartották az elmúlt hétvégén a 
12. gyerek-, kisifjúsági, ifjúsági 

és felnőtt Taekwondo WTF Romá-
nia-kupa küzdelmeit. Az eseményen 
az országból 29 csapat és több mint 
530 versenyző lépett a küzdőpástra. 
A Csíkszeredai Phoenix Sportklub 
összesen harmincegy – négy arany, ti-
zenegy ezüst és tizenhat bronz – érmet 
szerzett.

Aranyérmesek: Vitos Ani-
kó (gyerek +25 kg), Vita Renáta 
(ifjúsági –49 kg), Savin Tudor 
Marius (kisifjúsági –57 kg), Karda 
Szilárd (kisifjúsági –65 kg), utób-
bi sportoló megvédte országos baj-
noki címét is.

Ezüstérmesek: Salló Lőrinc 
Loránd (gyerek +35 kg), Vizi Bá-
lint (kisifjúsági +40 kg), András 
Vivien (kisifjúsági –35 kg), Dar-
vas Bíborka (kisifjúsági +40 kg), 
Ungurán Botond (kisifjúsági –37 
kg), Tudose Alex András (kisifjúsá-
gi +61 kg), Tankó Zsolt (kisifjúsági 
–41 kg), Pruteanu Ştefan (kisifjú-

sági –45 kg), Bíró Tünde (kisifjú-
sági –41 kg), Georgescu Alberto 
(ifjúsági –63 kg), Czüvek Loránd 
(ifjúsági +78 kg).

Bronzérmesek: Bartalis Szélyes 
Hunor (gyerek –25 kg), Acio-
băniţei Radu (gyerek +35 kg), 
Macovei Briana (kisifjúsági –40 
kg), Timár Szabolcs (kisifjúsági 
–49 kg), Negoiţă Robert (kisifjú-
sági –49 kg), Ailincăi Eduard (kis-
ifjúsági –65 kg), Szögyör Boglárka 
(kisifjúsági –41 kg), Farkas Adél 
(kisifjúsági –47kg), Pop Andreea 
Cristiana (kisifjúsági –59 kg), 
Senteş Alina Andreea (kisifjúsági 
+40 kg), Koncz Szabolcs (ifjúsági 
–51 kg), Zsók Andrea (ifjúsági –59 
kg), Szereceán Osszián Tibor (ifjú-
sági –63 kg), Darvas Zita (ifjúsági 
–63 kg), Mareş Ioan (ifjúsági –58 
kg), Nistor Ilie (ifjúsági –58kg).

A csapat edzője Simó Mihály 4 
Danos Taekwondo-mester, segéd-
oktatók Westhout Noémi 1 Dan, 
Csiszér Ede 1 Dan, Simó Kata 1 
Dan, Bálint Claudiu 1 Kup.

Miután a Román Jégko-
rongszövetség (RJSZ) 
versenybizottsága kizárta 

a Kisinyovi Platinát a pontvadászat-
ból, nélkülük foly tatódik a hazai 
jégko rong bajnokság. Az indok: a 
moldáv csapat két mérkőzésen nem 
jelent meg.

A versenybizottsági határo-
zat szerint a kisinyovi gárda az 
ISK–HSC Csíkszereda Farm el-
leni négy mérkőzésre a minimális 
(15+2) létszámmal jelent meg, az 
első összecsapás – amelyet meg-
nyertek – alatt viszont Ilja Busilka 
végleges kiállítást kapott, ezt kö-
vetően két mérkőzésre eltiltotta a 
szövetség fegyelmi bizottsága. A 
két csapat második mérkőzésére 
a moldávok nem tudták kiállíta-
ni csapatukat, mivel 14 mezőny-
hokisuk és két kapusuk maradt, 
az érvényes szabályzat szerint 15 
mezőnyjátékost és két hálóőrt kell 
nevezni egy találkozóra. Két nap-
pal később a két gárda harmadik 
meccsén sikerült egy moldávot 
leigazolni, a sportlocal.ro inter-
netes oldal szerint a 2-es számmal 
Iurie Belogortev, a Platina csapa-
tát szállító autóbusz egyik sofőre 
lépett jégre pár pillanatra. A talál-
kozó vége előtt nyolcvan másod-
perccel azonban tömegverekedés 
tört ki a jégen 9–2-es moldáv 
vezetésnél, az incidens következ-
tében mindkét gárdából hat-hat 
játékos kapott végleges kiállítást 

és 2-3 mérkőzésre szóló eltiltást. 
A múlt keddre tervezett Platina – 
ISK–HSC Farm találkozó elma-
radt, a moldávok pedig az elmúlt 
hétvégi, Gyergyószentmiklósi Pro-
gym elleni kettős összecsapáson 
sem jelentek meg, és a szövetséget 
sem értesítették távolmaradásuk 
okáról.

A hazai bajnokság verseny-
kiírása szerint amennyiben egy 
csapat nem jelenik meg egy mér-
kőzésen, 5–0 arányban veszíti el 
a találkozót, 300 lejre megbün-
tetik és három pont levonásban 
részesül. A második meg nem je-
lenést követően a vétkes csapatot 
kizárják a bajnokságból, most ez 
történt a kisinyovi gárdával. 

31 csíkszeredai érmes

Kizárták a Platinát

Továbbra is két lóval, segédhajtóval kíván eredményes négyes fogatot alkotni fotó: balázs katalin

moL Liga

Tegnap egy mérkőzést ren-
deztek, ma pedig két össze-
csapásra kerül sor a MOL 
Ligában. A HSC Csíkszereda 
ma 17.30 órától a Sapa Fe-
hérvár AV19 csapatát fogadja 
a Vákár Lajos Műjégpályán, a 
találkozót a Digi Sport 2 élő-
ben közvetíti. Bukarestben a 
Steaua 19 órától az Újpest el-
len lép jégre, itt az utolsó hely 
elkerülése a tét. Tegnapi ered-
mény: Ferencváros – Miskol-
ci Jegesmedvék 3–1.

ezüstérem Szebenben. A 
hétvégén Szebenben rendezték meg 
az U20-as cselgáncscsapat ob-t. A 
Csíkszeredai ISK, a Csíkszeredai 
Sportklub és Kézdivásárhely közös 
csapta a 2. helyen végzett. A csapat 
köszönetet mond a támogatóknak: 
Csíki Sportegylet, Crown Cool 
Kft, S.K.F. Kft, Interflon Románia. 
Eredmények: 5–2 a Piteşti LPS-
sel, 4–3 a Nagyváradi Libertyvel; 
4–3 a Focşani-Iaşi-sal (elődöntő); 
2–5 Nagyszebennel (döntő). A csa-
pat összetétele: Bardócz Richárd (60 
kg), Bodó Roland (66 kg), Vişan 
Vlad, Szőcs Elemér (73 kg), Lu kács 
Arnold (81 kg), Farkas Zoltán, 
Benkő Zsolt (90 kg), Horváth Csa-
ba (100 kg), Bartos Gyula (+100 
kg). Edzők: Dániel Albert (ISK) és 
Sinka Szabolcs (Sportklub). 


