
Fennálása óta az egyik legjobb 
sportévét zárta a Tusnád Cycling 
Team. Románia egyetlen konti-
nentális kerékpárcsapata meg-
nyerte az idei Székelyföld Ke-
rékpáros Körversenyen a csa-
patviadalt, Novák Károly Eduárd 
pedig három érmet szerzett a 
parakerékpáros világbajnoksá-
gon. A csíkszeredai kerékpáros 
két aranyéremért utazik London-
ba a jövő évi paralimpiára.
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Sikeres sportévet zárt a Tus-
nád Cycling Team, a veze-
tőség tegnap sajtótájékozta-

tón számolt be a 2011-es évről, 
ugyanakkor ismertették a jövő évi 
célkitűzéseket is. A csapat vezér-
egyénisége, Novák Károly Eduárd 
a londoni paralimpiára készül, 
a világversenyen két aranyérem 
megszerzését tűzte ki célul a csík-
szeredai kerékpáros.

Török Attila csapatmenedzser 
a tájékoztatón kiemelte, az idén 
több fiatal kerékpárost is sikerült 
beépíteniük Románia egyetlen 
kontinentális kerékpárcsapatába, 
akik nagy segítséget nyújtottak a 
gárda idegenlégiósainak. „A Tus-
nád Cycling Team megalakulása 
óta idén volt a legösszetartóbb és 
egységes a csapat, a kerékpárosok 
nagyjából hasonló korosztályúak 
voltak, és mindenkit fűtött a bi-
zonyítási vágy” – mondta a me-
nedzser. Pedig a gárdának rosszul 
kezdődött az év, hiszen január 
3-án feltörték a csapat raktárát, 
és mintegy húszezer euró érték-
ben loptak el kerékpárokat és al-
katrészeket. Nehezen, de pótolni 
tudták az ellopott bicikliket, az 
erre költött pénz miatt később 
tudták megkezdeni az idényre 
való felkészülést, rövidebb időt 
tudtak edzőtáborozni, emiatt ne-
hezen tudták felvenni a harcot a 
nagyobb csapatokkal.

A TCT számára idén három 
fontos verseny volt, júniusban 
a Román, júliusban a Szeben és 
augusztusban a Székelyföld Ke-
rékpáros Körverseny. Az első via-
dalon csak részsikereket értek el – 
három dobogós helyezést értek el 
a szakaszokon –, és egyéni össze-
tettben a 4. hely is a csíki csapaté 
lett. A Szeben Körversenyre nagy 
reményekkel utaztak, ám a győ-

zelemre is esélyes bolgár Georgi 
Georgiev a verseny előtt pár nap-
pal kórházba került, így a jó ered-
mény helyett a tisztes helytállással 
kellett beérnie a TCT-nek. A Szé-
kelyföld Kerékpáros Körversenyt 
komoly felkészülés előzte meg, 
és ennek köszönhetően sikerült 
elérni a kitűzött célt: megnyerték 
a csapatversenyt, valamint a leg-
jobb hegymenőnek járó trikót is a 
gárda kapta.

A csapat részt vett több külföl-
di és hazai versenyen is, többek kö-
zött Boszniában, Szerbiában, Ma-
gyarországon, Görögországban, 
Bulgáriában, Lengyelországban 
álltak helyt a csíki kerékpárosok. 
A lengyelországi viadalon Novák 
a 7. helyen zárt egy nagyon erős 
mezőnyben, Pro-kontinentális és 
kontinentális csapatok sportolói 
között.

A Tusnád Cycling Team idei 
támogatói: Tusnád Ásványvíz Rt., 
Csíkszereda Önkormányzata, Set 
Prod Com, Start Eat Pest, Har-
gita Megye Tanácsa, Medexpert, 
Marien Presszó, Casco, Vivelo, 
Harborsz, San Gennaro.

A tervek
Jövőre is három fontos ver-

senyre készül a TCT, ám ezúttal a 
Román, a Szeben és a Székelyföld 

körversenyen egy dobogós hely 
megszerzése a cél. Ugyanakkor 
Görögországból, Lengyelország-
ból, Szerbiából, Boszniából és 
Bulgáriából már érkeztek a csapat 
számára meghívók, így biztosan 
több külföldi versenyen is rajt-
hoz áll majd a gárda. A jövő év 
elején pedig szeretnének eljutni 
az egyiptomi és a marokkói kör-
versenyre.

A csapat magja megmarad, 
egyedüli távozó a bolgár Georgi 
Georgiev lesz. Szerződést hosz-
szabbított Lázár Nándor és Se-
bestyén Szabolcs, hozzájuk csat-
lakozik a klub juniorcsapatából 
Lukács Andor is. Két év után 
visszaigazol a TCT-hez a maros-
vásárhelyi Csicsáky Tamás, de a 
2009-es Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny győztese, a bolgár 
Evgeni Gerganov és a szintén 
bolgár Daniel Petrov is. Továbbá 
előrehaladott tárgyalásokat foly-
tatnak a litván sprinter Marius 
Bernatonissal is.

A Tusnád Cycling Team há-
roméves szerződést írt alá a bolgár 
Vivelo kerékpárgyártóval, amely 
Kelet-Európában egyedüliként 
támogatja a csíki csapatot, ennek 
köszönhetően a legújabb tech-
nikával felszerelt kerékpárokkal 
versenyeznek majd a TCT-sek a 

következő szezonban. A csapat 
bel- és külföldi kiszállásait a jövő 
évben a MOL biztosítja majd.

Cél: a dobogó 
legfelsőbb foka
„Szerdától elkezdtem a fel-

készülést a jövő évi londoni pa-
ra limpiára, a jövő hónap elején 
és januárban Ausztriában edző-
táborozok, majd Los Angelesben 
a parakerékpáros pálya-világbaj-
nokságon veszek részt, februárban 
pedig Spanyolországban készülök. 
A paralimpia előtt egy hónapig 
Manchesterben edzőtáborozok, 
de a Tusnád Cycling Teammel 
minden fontos versenyen is rajt-
hoz állok” – nyilatkozta Novák 
Károly Eduárd. Hozzátette, a jövő 
évben hatvan versenynapja lesz. A 
csíkszeredai kerékpáros egyébként 
az egyik olyan hazai sportoló, aki 
idén egyéniben világbajnok lett, a 
másik pedig Lucian Bute ökölví-
vó. Ennek ellenére a román szak-
szövetség anyagiakkal nem támo-
gatja Novákot.

Tavaly júniustól egy olasz 
edzője is van Nováknak, elmon-
dása szerint Cristiano Valoppi 
nagyban hozzájárult az idei évben 
elért sikereihez, ugyanakkor, édes-
apja, id. Novák Károly továbbra is 
az edzői stáb tagja marad.

A Vivelo cég Novák Edét kü-
lön is támogatja a TCT mellett, a 
sportolónak hat kerékpárt bizto-
sít a bolgár gyártó mintegy ötven-
ezer euró értékben, kiszállásait 
pedig a MOL támogatja majd.

Az idén Novák számára a leg-
fontosabb a londoni paralimpia, 
ahol két aranyérmet akar szerez-
ni. „Hatéves koromban gondol-
tam először arra, hogy olimpiai 
aranyérmet nyerjek. Ez gyorskor-
csolyázóként nem adatott meg 
számomra, de minden erőmmel 
azon vagyok, hogy Londonban 
a dobogó legmagasabb fokára 
állhassak” – mondta Novák Ede. 
Hozzátette, a két olimpiai ara-
nyért hajlandó bármilyen áldoza-
tot meghozni.

A csíkszeredai kerékpáros a 
londoni paralimpián az ország-
úti kerékpározás egyéni időfuta-
mában, illetve a pályaverseny 4 
kilométeres üldözőversenyében 
harcol az aranyérmekért. „Tör-
ténelmet akarok írni a román 
kerékpársportban. Érzem, hogy 
ennek eljött az ideje, és élni sze-
retnék esélyemmel” – mondta a 
csíkszeredai kerékpáros.

Arra a kérdésre, hogy a Román 
Kerékpár- és Triatlonszövetségtől 
kiszivárgott nem hivatalos infor-
mációk szerint Andrei Nechiţát 
választják az idei év legjobb ha-
zai kerékpárosának, Novák azt 
mondta, úgy tudja, ő szerzett idén 
a világbajnoki cím mellett még 
két érmet világversenyen, és nem 
az Olaszországban élő sportoló, 
de egyelőre nem kommentálja a 
szakszövetség ez irányú döntését.
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Novák az idén egyéniben világbajnok lett

Szezonértékelőt tartottak a kerékpároSok

Novák Ede két aranyéremre pályázik Londonban
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> Hétvégi sportműsor. Labdarúgás. 
Európa-bajnoki pótselejtezők, ma: Bosznia–
Hercegovina – Portugália (21), Törökor-
szág – Horvátország (21), Csehország – 
Montenegró (21.15), Észtország – Írország 
(21.45). Barátságos mérkőzések: ma: Ma-
gyarország – Liechtenstein (19), Belgium 
– Románia (21.45. 

Női A liga, 7. forduló: holnap: Szentegy-
házi Vasas – Marosvásárhelyi FCM (14).

Megyei bajnokság, 12. forduló: holnap: 
szombat: Csíkszeredai VSK – Csíkcsicsó 
(15), Székelykeresztúr – Salamás–Ma-
ros hévíz (15); vasárnap: Homoródalmás 
– Pa rajd (15), Székelyudvarhelyi Roseal – 

Gyi mesfelsőlok (15), Szentegyháza – Csík-
szentmihály(15).

Országos utánpótlás-bajnokság, 11. for-
duló: vasárnap: U18/U16: Nagyszebeni 
Interstar – Csíkszeredai VSK (12 és 14).

Kézilabda. Országos bajnokság., 8. 
forduló: vasárnap: Székelyudvarhelyi KC 
– Konstancai HCM (19.15, DigiSport).

Bajnokok Ligája, nők, 6. forduló: C cso-
port: Győri ETO – Hypo Niederösterreich 
(18); D csoport: Oltchim Râmnicu Vâlcea 
– Itxako (18, Digi Sport 1).

Országos utánpótlás-bajnokság, Ifi I., 
lányok: vasárnap: Székelyudvarhelyi ISK – 

Fogarasi ISK (E csoport, 11), Csíkszeredai 
VSK – Zilahi ISK (13, F csoport); Ifi I., fiúk: 
Székelyudvarhelyi ISK–SZKC – Segesvári 
ISK (16, I csoport, november 15.); Ifi II., 
brassói, torna: ma: Székelyudvarhelyi ISK–
SZKC – Sepsiszentgyörgyi ISK (8), ISK–
SZKC – Brassói RomCri (20.30); holnap: 
ISK–SZKC – Brassói LPS (10.15), ISK–
SZKC – Fogarasi ISK (17.20); vasárnap: 
ISK–SZKC – Brassói Dinamo (10.20).

Kosárlabda. A liga, 8. forduló: ma: 
BCM Piteşti – Kolozsvári U (18), Ma-
rosvásárhelyi KK – CS Otopeni (18, 
Digi Sport); holnap: Temesvári BC – Poli 

Iaşi (16), Medgyesi Gaz Metan – CSU 
Ploieşti (17.30, Digi Sport), Csíkszeredai 
KK – Nagyszebeni Atlassib (18), CSS 
Giurgiu – Nagyváradi VSK (18); vasár-
nap: SCM Craiova – Bukaresti Dinamo 
(18, TVR3), Energia Rovinari – Bukares-
ti CSM (19.30, Digi Sport).

Barátság-kupa (MÁG): holnap, A cso-
port: Csíkszereda – Gyergyószentmiklós 
(8), Szováta – Csíkszereda (11.20), Szováta 
– Gyergyószentmiklós (14.20); B csoport: 
Sepsiszentgyörgy – Székelyudvarhely (9.30), 
Sepsiszentgyörgy – Szászrégen (12.50), 
Szászrégen – Székelyudvarhely (15.50); va-
sárnap: helyosztók (9–13.30).hí
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Novák Károly edző, Novák Károly Eduárd, a TCT kerékpárosa és Török Attila csapatmenedzser. Remek évet zártak


