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Ma délben jönnek Szé-

kelyföld Kerékpáros 

Körversenye részt-

vevői Gyergyószékre. 

Székelyudvarhely felől 

érkeznek Alfalun át 

Szentmiklósra, hogy 

innen Tekerőpatakon 

és Újfalun át hajtva 

ismét nekivágjanak a 

Libán tetőnek.

A körverseny tizenegy éves 
történetében először for-
dult elő, hogy Sepsiszent-

györgyről startolt a mezőny, és 
a szervezők választása szeren-
csésnek bizonyult, hiszen szer-
dán délután az esemény sok 
városlakót vonzott a főtérre, 
ahol a csapatok bemutatásával 
elkezdődött a versengés. Szin-
tén premiernek számított, hogy 
az M4 Sport televíziós csator-
na élőben közvetítette a viadalt.

A prológon harminc másod-
percenként 82 versenyző in-
dult el a város utcáin kialakított 
5,3 kilométeres kör megtéte-
lére. Az egyéni futam végén a 
Tusnad Drag Cycling Team csa-
patát erősítő moldáviai Nicolae 
Tanovitchii állhatott a dobo-
gó legfelső fokára. Őt követte 
alig két másodperces hátrány-
nyal Daniel Crista, a Bukaresti 
Steaua csapatának tagja.

Székelyudvarhelyre csü-
törtök délután érkezett be a 
mezőny. Kovásznavárosból 
indultak 11 órakor ,  majd 
Kézdivásárhely, Sepsiszent-
györgy és Barót érintésével 
– áthaladtak több Homoród 
menti településen – kerekez-

tek be a Küküllő menti vá-
rosba. A Kastély-etap nevű 
szakaszon történtek izgalmas 
események, bukások is.  A 
Hagymás-tetőt  e lhagyva az 
úton tátongó óriási gödrök ál-
dozatot is követeltek, Filutás 
Viktor, a Kőbánya kerekese 
esett el, vállal érkezett az 
aszfaltra, ennek következté-
ben pedig kulcscsonttörést 
szenvedett. A 2011-es székely 
körverseny győztese, Florian 
Bissinger kezén, lábán és fe-
jén szenvedett sérüléseket, 
számára is az első szakasz 
jelentete az idei viadal végét.

A 16 fős szökevénycsoport 
tagjai közt dőlt el a szakasz-
győzelem, a célvonalon végül a 
német Christian Mager, az oszt-
rák Hrinkow Advarics Cycling 
Team versenyzője haladt át el-
sőként, és örömkiáltással jelez-

te, hogy számára sokat jelent 
ez a siker. Másodikként a pro-
lóg nyertese, a Tusnad Drag 
Cycling Team újonnan igazolt 
sportolója, Nicolae Tanovitchii 
végzett, míg a harmadik a ma-
gyarországi Cube Csömör ke-
rékpárosa, Valter Attila lett. 
Végül nagyon szétszakadt a 
mezőny, kisebb csoportokban 
értek célba, még a városban is 
voltak esések – hetvenhatan fe-
jezték be a szakaszt.

Kemény lesz 
a pénteki Király-etap

Egy nagyon kemény szakasz 
vár pénteken a versenyzők-
re, kétszer kell megmászniuk 
a Libán-tetőt. Délelőtt 11 óra-
kor Udvarhelyről, a Városhá-
za térről indul a Király-etap, 
amely Gyergyószentmiklós felé 

tart, majd onnan visszatérnek, 
és Fenyédig kerekeznek, ahon-
nan már Csíkszereda felé foly-
tatják útjukat. Tehát 11 és 14 
óra között a Fenyéd–Libán-te-
tő–Gyergyóújfalu–Gyergyó cso-
ma falva–Gyergyóalfalu–Gyer-
gyószentmiklós–Tekerőpatak–
Libán-tető–Fenyéd útvonalon, 
majd 14–15 óra között Fenyéd 
és Csíkszereda között forga-
lomkorlátozásra kell számítani. 

Szombaton ér véget a ver-
seny, két részből áll a Csíksze-
reda környékén zajló harmadik 
szakasz. 3/A-szakasz (6,2 km, 
rajt 10 órakor): Tolvajos-tető, 
Hármaskereszt–Hargitafürdő. 
3/B-szakasz (125,4 km, rajt 17 
órakor): Csík sze re da–Csíkrá-
kos–Csík szent mihály–Szépvíz–
Csík sze re da–Csíkszentkirály–
Csík bánk falva–Csíkszentlélek + 
11 kör Csíkszereda utcáin. 

A legjobb versenyzők

Narancssárga-fekete trikó 
(összetettben vezető): Nicolae 
Tanovitchii – TDCT

piros-fekete trikó (a pontver-
senyt vezető): Christian Mager 
– Hrinkow Advarics Cycling 
Team

kék tr ikó  ( leg jobb f ia-
tal): Markus Kopfauf – WSA 
Greenlife

ezüst trikó (legjobb hegy-
menő): Stefan Pöll  – WSA 
Greenlife

sárga trikó (legjobb románi-
ai): Daniel Crista – Bukares-
ti Steaua

zöld trikó (legjobb magyar): 
Valter Attila – Cube Csömör

fehér (legjobb csapat): WSA 
Greenlife
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Ma közelről láthatjuk a kerékpárosokat

Gyergyóba érkezik a székely körverseny

Győzelmi öröm. Christian Mager nyerte a Kastély-etapot
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Világbajnoki ezüstérmet ho-
zott Márton Anitának a súlylö-
kés döntőjének utolsó sorozata. 

Az atléták londoni seregszemlé-
je vasárnap este zárul.

Ezüstérmes lett Márton Anita 

súlylökésben a Londonban zajló 
atlétikai világbajnokság szer-
da esti döntőjében. Az olimpiai 

bronzérmes magyar sportoló a 
selejtezőben már az első kísér-
letre elérte a kvalifikációs mér-
cét, a fináléban viszont szakadó 
eső és hideg nehezítette a fel-
adatát, így az utolsó sorozatig 
izgalmas csatát vívott társaival. 
Az M4 Sport kamerái előtt meg 
is jegyezte, hogy „nagyon össze 
kellett szednie magát”, mert a 
golyó csúszott, és a második 
sorozat után a technikája elma-
radt sajt elvárásaitól. „Tudtam, 
hogy képes vagyok 19 méter fe-
lett lökni, jó formában jöttem 
Londonba. Utolsóra, a „híres”, 
szokásos utolsóra mindent be-
leadtam, nem volt veszíteni va-
lóm, 3 cm-rel vezetett előttem a 
jamaicai lány” – ecsetelte. Az 
említett karibi atléta, Danniel 
Thomas-Dodd 18.91 méterrel 
végül le is csúszott a negyedik 
helyre, miközben Márton az 
amerikai Michael Carter 19.14-
es dobását is túlszárnyalta az 
utolsóra mért 19.49 méterével, 
és így a végig 19 méter felet-
ti eredményeket elérő, 19.94-el 

győző kínai Lijiao Gong mellé, 
a dobogó második fokára állha-
tott fel. „Talán nem nagyképű-
ség, büszke vagyok arra, hogy 
sikerült összeszedni magam 
megint, és ilyen nehéz verseny-
körülmények között sikerült 
javítani utolsóra. Ez volt az 
egyetlen hiányzó világverseny-
érmem a kollekciómból” – mo-
solygott a 28 éves fedett pályás 
Európa-bajnok súlylökő.

A gátfutó Baji Balázs sport-
történelmi bronzérme után ez 
lett a magyar küldöttség máso-
dik érme a londoni seregszem-
lén. A 2012-ben épp Londonban 
olimpiai bajnok Pars Krisztián-
tól ugyanakkor már nem lehet 
újabb dobogós helyet remél-
ni, mivel a 35 éves versenyző-
nek szerda este nem sikerült 
megdobnia a kvalifikációs mér-
cét, 74.08 méteres eredményé-
vel lemaradt a döntőről – ahol 
az idei U23-as Európa-bajnok 
Halász Bence egyedül képviseli 
Magyarországot. 

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

„Ezüstdobás” Márton Anitától

Márton Anita elégedett volt eredményével, első világbajnoki érmével




