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Az olimpiai nap 1987 óta 
szerepel a naptárban an-
nak emlékére, hogy 1894. 

június 23-án Pierre de Couber-
tin báró kezdeményezésére ösz-
szeült Párizsban a Kongresszus 
az olimpiai játékok felújítására, 

amelyen elhatározták az olimpi-
ai eszme újjáélesztését. A Har-
gita Megyei Sportigazgatóság 
minden nyáron megrendezi az 
olimpiai napi futóversenyt, idén 
a Hősök utca – Gábor Áron utca – 
Hóvirág utca – Zsögödi Nagy Im-

re utca – Szász Endre utca – Vár 
tér – Nicolae Bălcescu utca – a 
Vákár Lajos Műjégpálya udvará-
nak hátsó bejárata útvonalon ha-
ladt a mezőny. Minden beérkező 
emlékpólót és díszoklevelet ka-
pott. Íme, a dobogósok névsora.

Lányok: 1. Păcurariu Helén 
(Kovászna város), 2. Török Esz-
ter (Csíkszereda), 3. Păcurariu 
Diana (Kovászna város).

Férfiak: 1. Máthé Zsolt, 2. 
Gál Sándor (mindketten Csík-
szereda), 3. Márton Szabolcs 
(Szentegyháza).

Csíkszeredában az olimpiai napra emlékeztek

Közel 250-en futottak

Egészségükért és az olimpiai eszméért futottak

A közelgő olimpiai nap tiszteletére szerveztek 

futóversenyt szombaton délelőtt Csíkszeredá-

ban. A vetélkedőn 243-an futották le a közel 2 

km-es távot.

Júliusban adják át hivatalo-
san Sepsiszentgyörgy új mul-
tifunkcionális sportcsarnokát. 
A szomszédságába labdarúgó-
utánpótlásnevelő központot és 
korszerű, sátorral fedett mobil 
jégpályát terveznek.

Elkészült Sepsiszentgyörgy 
új  multi funkcionális sport-
csarnoka, a háromezer férő-
helyes Sepsi Aréna, amelyet 
a 19,3 millió eurós beruhá-
zás eredményeként az ország 
egyik legmodernebb és leg-
szebb létesítményeként mutat-
tak be a sajtónak. A háromszéki 
város Csíkszereda felőli be-
járatánál található aréna kivi-
telezési költségének nyolcvan 
százalékát az Országos Befek-
tetési Társaság, a fennmaradó 
összeget pedig a helyi önkor-
mányzat finanszírozta. A csar-
nok nagyterme kosárlabda-, 
kézilabda-, teremlabdarúgó- 
és jégkorongmérkőzésekre is 
alkalmas, a lelátók közül pe-
dig három mozgatható. A város 
polgármestere, Antal Árpád be-
jelentette: a hivatalos átadás jú-
lius közepén lesz, amikor majd 
nyílt napokat szerveznek, hogy 
a sepsiszentgyörgyiek bejár-
hassák az impozáns építményt. 
Az elhangzottak alapján ősz-
szel a Magyar Állami Opera-
ház lép fel ott, Ion Țiriac és Ilie 
Năstase egykori teniszcsillagok 
pedig korábbi látogatásukkor 

megígérték, hogy rangos nem-
zetközi tenisztornát rendeznek 
majd az arénában. „Székelyföld 
jó pályán van. Jövőképet szeret-
nénk mutatni az erdélyi és szé-
kelyföldi embereknek. Román 
állampolgárok és magyar nem-
zetiségűek vagyunk, használ-
juk ki a román és magyar állam 
támogatását, hogy az itt élő em-
berek életminősége növeked-
jen” – mondta Antal Árpád.

Az arénabemutató alkal-
mával Tánczos Barna, a Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémiát 
működtető Mens Sana Alapít-
vány elnöke emlékeztetett rá, 
hogy idén a szentgyörgyiek is 
„kapnak” egy sátortetős, ver-
senyméretű, mobil jégpályát. A 
magyarországi hoki elszívóerejét 
ellensúlyozni kívánó projekt kap-
csán megjegyezte, ez az új sport-
csarnokba is bevihető, így akár 
jégkorong-világbajnokságot is 
szervezhetnek ott.

Utánpótlást nevel a Sepsi OSK

A város sportinfrastruktú-
rájának fejlődéséhez Diószegi 
László, az élvonalba feljutott Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapatának főtámogatója is 
hozzájárul. Bejelentése alapján 
az új aréna szomszédságában 
tíz hektár területet vásárolt, ahol 
a magyar állam pályázati támo-
gatásával tavaszig megépítik az 

utánpótlásnevelő központjukat: 
egy műfüves és két, éjszakai kivi-
lágítással felszerelt füves pályát, 
valamint a szükséges épülete-
ket. A beruházás értéke 500–600 
ezer euró. A projekt a Székely-
földi Labdarúgó Akadémia és a 
Puskás Akadémia szakmai tá-
mogatását élvezi. Céljuk, hogy 
hazacsábítsák azokat a tehet-
séges fiatalokat, akik megfelelő 
infrastruktúra hiányában Bras-
sóban vagy más nagyvárosban 
fociznak, így néhány év múlva 
már helyi játékosokkal erősíthe-
tik a Sepsi OSK csapatát.

Diószegi elmondta, hogy 
a piros-fehérek a Kolozsvá-
ri CFR elleni brassói barátsá-
gos mérkőzés után június 26-án 
Bükkfürdőre utaznak edzőtá-
borba, ahol felkészítő mérkő-
zéseket játszanak a Gyirmót 
FC-vel, a szlovén bajnok Mari-
bor csapatával és a horvát baj-
nokság második helyezettjével, 
a Zágrábi Dinamóval.

Európában a Sepsi SIC

A hivatalos átadásra váró 
Sepsi Arénába Románia női 
kosárlabdabajnoka, a Sepsi 
SIC visz majd életet, különö-
sen azáltal, hogy a következő 
idényben nemzetközi kupa-
sorozatban is részt vesznek. 
A színvonalas mérkőzéseket 
ígérő csapatmenedzser, Rusz 

István bejelentése alapján az 
Eurokupában indulnak majd 
el, amelynek sorsolása július 
4-én Münchenben lesz. A hazai 
bajnokság augusztus 20-án kez-
dődik, amelyre változatlanul Zo-
ran Mikes vezetőedző irányítása 
alatt készülnek. A csapatkapi-
tány a Sepsiszentgyörgyre köl-
tözött Annemarie Gödri-Părău, 
szerződést hosszabbítottak 
Ancuța Stoenescuval, Andreea 

Huțanuval és Kilin Tündével. 
Visszahívták Tyauna Mar-
shallt, és átigazolták az ed-
dig Brassóban játszó Adrienne 
Webbet. Még egy svéd és egy 
horvát kosarassal tárgyalnak, 
de szentgyörgyi, kézdivásár-
helyi és gyergyószentmiklósi 
ifjúsági játékosokra is számí-
tanak a csapatnál.

BÍRÓ BLANKA

Hokimeccsekre is alkalmas lesz a Sepsi Aréna

A multifunkcionális Sepsi Aréna
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Jól teljesített a Teslovan, Cseh-Vajk duó

Kiváló versenyzéssel összetettben a negyedik, az elsőkerék-meg-
hajtású autók kategóriájában pedig első helyen végzett a hétvégi 
Bákó-ralin a csíkszeredai Adrian Teslovan, Cseh-Vajk Imre páros. 
A verseny a román ralibajnokság mellett az Európa-kupa és a Bal-
kán-kupa sorozatba is számított, Teslovánék itt is értékes ponto-
kat szereztek. Bákó-rali, végeredmény: 1. Simone Tempestini 
(Citroën DS3 R5), 2. Valentin Porcișteanu (Mitsubishi Lancer EVO 
9), 3. Bogdan Marișca (Ford Fiesta R5), 4. Teslovan Adrian/Cseh 
Vajk Imre (Citroën DS3 R3T Max), 5. Mihai Manole (Peugeot 208 
R2). Következik a Hargita Gyöngye-rali (július 14-16.).

Becze az Újpestnél folytatja pályafutását

A Csíkszeredai Sportklub egykori jégkorongozója, Becze Tihamér 
az Újpesti TE csapatánál folytatja pályafutását. A székely csatár 
távozott Dunaújvárosból, négy év alatt a negyedik magyarországi 
csapathoz igazolt – adta hírül a jégkorongblog.hu portál. A ma-
gyar válogatottságra pályázó csatárnak még egy évre van szüksé-
ge ahhoz, hogy a honosítása teljessé váljon, tétmérkőzésen 2018 
őszétől szerepelhet Magyarország színeiben, ha az akkori szövet-
ségi kapitány is úgy dönt majd.

Ezüst és bronzérmek vívásban

Magyarország a hatodik-, Románia pedig a kilencedik helyen 
végzett az éremtáblázaton a grúziai vívó Európa-bajnokságon. A 
magyarok közül második lett a kardozó Szilágyi Áron, míg harma-
dikként zárt – szintén kardban – Pusztai Liza, illetve párbajtőrben 
Szász-Kovács Emese, valamint a Szilágyi, Szatmári András, Gémesi 
Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardcsapat. A románok közül 
a kardvívó Bianca Pascu, illetve az Amalia Tătăran, Veres Gréta, 
Raluca Sbîrcia és Adela Danciu összetételű női párbajtőrcsapat.

Barsim a világ idei legjobbjával győzött

A katari Mutaz Essza Barsim a világ idei legjobb eredményével 
győzött férfi magasugrásban az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat 
oslói állomásán. A 25 éves versenyző már negyedik magasságán, 
232 centiméteres ugrásával megnyerte a viadalt, ám ezt követően 
sikeres kísérletet tett 235 és 238 centiméteren is. Utóbbit második 
próbálkozásra ugrotta meg, ezzel egy centiméterrel megjavította 
az általa tartott idei legjobb eredményt. Íme, a győztesek. Férfi-
ak. 100 m: Andre De Grasse (kanadai) 10.01 mp. 400 m: Baboloki 
Thebe (botswanai) 44.95 mp. 1500 m: Jake Wightman (brit) 3:34.17 
p. 400 m gát: Karsten Warholm (norvég) 48.25 mp. Magasugrás: 
Mutaz Essza Barsim (katari) 238 cm. Diszkoszvetés: Daniel Stahl 
(svéd) 68.06 m. Nők. 200 m: Murielle Ahouré (elefántcsontpar-
ti) 22.74 mp. 800 m: Caster Semenya (dél-afrikai) 1:57.59 p. 100 m 
gát: Pamela Dutkiewicz (német) 12.73 mp. 3000 m akadály: Norah 
Jeruto (kenyai) 9:17.27 p. Rúdugrás: Yarisley Silva (kubai) 481 cm. 
Távolugrás: Tianna Bartoletta (amerikai) 6.79 m. 




