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Az 1. szakasz után Tanovitchii áll az élen a Székelyföld Kerékpáros Körversenyén

Ma érkeznek Csíkba a kerékpárosok
FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Német győzelemmel
zárult Székelyföld Kerékpáros Körversenyének tegnapi szakasza.
A Kovásznán kezdődő
és Székelyudvarhelyen
záruló etapon másodikként a Tusnád Drag
Cycling Team (TDCT)
versenyzője, Nicolae
Tanovitchii ért célba, és
összetettben ő vezet.

K

ovászna városból indult tegnap délelőtt 11
órakor a mezőny, majd
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Barót érintésével
érkeztek a Küküllő menti városba. A Kastély-etap nevet viselő szakaszon, a Vargyas és
Oklánd közötti Hagymás-tetőt elhagyva, az úton tátongó
óriási gödrök komolyabb sérülést is okoztak. Filutás Viktor, a Kőbánya kerekese esett
el, és sajnos kulcscsonttörést
szenvedett. A 2011-es székely
körverseny győztese, Florian
Bissinger kezén, lábán és fején
szenvedett sérüléseket, számára is az első szakasz jelentette az idei viadal végét.
Az udvarhelyi végállomásnál
nagyon kevés néző várta a kerékpárosokat. A 16 fős szökevénycsoport tagjai között dőlt
el a szakaszgyőzelem, a célvonalon végül a német Christian Mager, az osztrák Hrinkow
Advarics Cycling Team versenyzője haladt át elsőként.
Másodikként az egy nappal korábbi prológ nyertese, a Tusnád
Drag Cycling Team idegenlégiósa, Nicolae Tanovitchii
végzett, míg a harmadik a magyarországi Cube Csömör kerékpárosa, Valter Attila lett.
Végül nagyon szétszakadt a
mezőny, kisebb csoportokba
értek célba, még Udvarhely kö-

Az 1. szakasz dobogósai. Balról jobbra: Nicolae Tanovitchii, Cristian Mager és Valter Attila
zött is voltak esések – 76-on fejezték be a szakaszt.
„Tegnap a csapatommal épp
azt beszéltük, hogy jó lenne bekerülni az első öt közé, de így
még jobban örülök, hogy az első tudtam lenni” – mondta a
szakaszgyőztes Mager a díjkiosztó után. „Nem tudom, mi
vár rám holnap, azonban öszszetettben nyerni szeretnék”
– nyilatkozta az összetettben vezető Tanovitchii. „Jól mentek az
emelkedők, és a végén úgy gondoltam, hogy bele tudok húzni,
ez a harmadik helyre volt elég„
– fogalmazott a szakasz harmadik helyén végző Valter Attila.
Eredmény, 1. szakasz,
Kastély-etap (160,8 km):
1. Cristian Mager (német,
Hrinkow Advarics Cycling
Team) 3 óra 39:22 perc, 2. Nicolae Tanovitchii (moldovai,
TDCT) 6 másodperc hátrány,
3. Valter Attila (magyar, Cube

Csömör) 10 mph, ... 21. Facundo
Gabriel Lezica (argentin, TDCT)
1:01 perc hátrány, ... 25. Ruben Gabriel Ramos (argentin,
TDCT) 1:01 perc hátrány, ... 55.
Novák Károly Eduárd (romániai, TDCT) 10:36 ph, ... 56. László Péter (romániai, TDCT) 10:36
ph. Facundo Olaf Crisafulli
(TDCT) feladásra kényszerült.
Az összetett verseny állása: 1. Nicolae Tanovitchii 3 óra
46:20 perc, 2. Cristian Mager
2 másodperc hátrány, 3. Daniel Crista (román, Bukaresti Steaua) 8 mph, ... 18. Ruben
Gabriel Ramos 1:23 ph, ... 21.
Facundo Gabriel Lezica 1:30
ph., ... 55. Novák Károly Eduárd 11:53 ph, ... 58. László Péter 11:37 ph.

A folytatásról
Kemény szakasz vár ma a versenyzőkre, kétszer kell „meg-

Változások a magyar cselgáncskeretben
Két változás történt az augusztus végén és szeptember
elején Budapesten sorra kerülő cselgáncs-világbajnokság magyar keretében. A férfi
100 kilogrammos súlycsoportban Fogasy Gergő sérülés miatt nem vállalja az indulást.
Helyére az első számú tartaléknak jelölt Ohát Zalán kerül, a Ceglédi VSE versenyzője
ugyanebben a súlykategóriában lép majd tatamira. „Eldőlt,
hogy Karakas Hédi visszatér
az 57 kilogrammos súlycsoportba, az egyéni küzdelmek
mellett a csapatversenyben
is ebben a kategóriában szerepel majd” – közölte a magyar szakszövetség. Teljessé
vált a magyar válogatott az elsővegyescsapat-küzdelmekre

is. Ez a versenyszám már szerepel a 2020-as tokiói olimpia
programjában, a világbajnokságokon pedig szeptember 3-án
Budapesten mutatkozik be.
A csapatversenyen hat-hat fő
szerepel majd egy-egy mérkőzésen, három férfi és három női
súlykategóriában.
A sportág első budapesti világbajnoksága augusztus
28-ától szeptember 3-áig tart
majd a Papp László Budapest
Sportarénában. Az egymillió
dollár összdíjazású vb túlszárnyalja majd az eddigi rekorder
asztanai seregszemle 2015-ös
indulói létszámát – amely 120
ország 729 versenyzőjéből állt
–, mivel már 134 ország 797
dzsúdósa adta le a nevezését.
Íme, a magyar keret.

Férfiak. 60 kg: Szabó Csaba. 73 kg: Ungvári Miklós. 81
kg: Ungvári Attila, Csoknyai
László. 90 kg: Tóth Krisztián,
Vér Gábor. 100 kg: Cirjenics
Miklós, Ohát Zalán. +100 kg:
Bor Barna.
Nők. 48 kg: Csernoviczki
Éva. 52 kg: Pupp Réka, Szabó
Katinka. 57 kg: Karakas Hedvig. 70 kg: Gercsák Szabina. 78
kg: Erdélyi-Joó Abigél, Salánki
Evelin. +78 kg: Szigetvári Mercédesz, Kárpáti Emese.
Csapatverseny. 73 kg: Ungvári Miklós, Szabó Frigyes. 90
kg: Tóth Krisztián, Vér Gábor.
+90 kg: Bor Barna, Cirjenics
Miklós. 57 kg: Karakas Hedvig.
70 kg: Gercsák Szabina. +70
kg: Szigetvári Mercédesz, Erdélyi-Joó Abigél.

mászniuk”a Libán-tetőt. Délelőtt
11 órakor Udvarhelyről, a Városháza térről indul a Király-etap,
amely Gyergyószentmiklós felé
tart, majd onnan visszatérnek,
és Fenyédig kerekeznek, innen
Csíkszereda felé folytatják útjukat. 11 és 14 óra között a Fenyéd
– Libán-tető – Gyergyóújfalu
– Gyergyócsomafalva –
Gyergyóalfalu – Gyergyószentmiklós – Tekerőpatak
– Libán-tető – Fenyéd útvonalon,
majd 14–15 óra között Fenyéd és
Csíkszereda között forgalomkorlátozásra kell számítani.
Szombaton ér véget a verseny, két részből áll a Csíkszereda környékén zajló
harmadik szakasz. 3/A-szakasz (6,2 km, rajt 10 órától):
Tolvajos-tető, Hármaskereszt
– Hargitafürdő. 3/B-szakasz
(125,4 km, rajt 17 órától):
Csíkszereda – Csíkrákos –
Csíkszentmihály – Szépvíz –

Csíkszereda – Csíkszentkirály
– Csíkbánkfalva – Csíkszentlélek + 11 kör Csíkszereda utcáin.

Megkülönböztető mezek
A mai etap során a megkülönböztető mezeket a következők
viselik. Narancssárga-fekete trikó (összetettben vezető):
Nicolae Tanovitchii (moldovai, TDCT). Piros-fekete trikó (a pontversenyt vezető):
Christian Mager (német,
Hrinkow Advarics Cycling
Team). Kék trikó (legjobb fiatal): Markus Kopfauf (osztrák,
WSA Greenlife). Ezüst trikó
(legjobb hegymenő): Stefan
Pöll (WSA Greenlife). Sárga
trikó (legjobb romániai): Daniel Crista (Bukaresti Steaua).
Zöld trikó (legjobb magyar):
Valter Attila (Cube Csömör).
Fehér mez (legjobb csapat):
WSA Greenlife.

Tesztelik a négycserés rendszert
Négyre nő a cserelehetőségek száma a labdarúgó Románia-kupa
mérkőzéseken és az osztályozókon – döntötte el a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) végrehajtó bizottsága. A döntés értelmében a
2017/18-as idényben a csapatok egy negyedik cserét is elvégezhetnek a kupameccsek hosszabbításában. A labdarúgás szabályzatának
módosítási jogáért felelős International Board már korábban elfogadta, hogy a négycserés rendszert első körben kísérleti jelleggel életbe
léptessék. Elsőként a 2016-os klubvilágbajnokságon próbálták ki, és
Álvaro Morata volt a világ első futballistája, aki ezzel az újítással élve
pályára lépett. Romániát a nemzetközi szövetséggel (FIFA) egyeztetve jelölték ki, mint olyan országot, ahol a rendszert tesztelik.

Száz Vidi-szurkoló lehet a belgrádi meccsen
A Videoton és Partizan Beograd megállapodott egymással, hogy
száz vendégdrukker láthatja a helyszínen a labdarúgó Európa Liga-selejtező 4. fordulójának belgrádi, zárt kapus első mérkőzését.
A székesfehérvári klub honlapjának tájékoztatása szerint első
körben kizárólag azok a drukkerek juthatnak jegyhez, akik a most
zajló kupasorozatban már elkísérték a csapatot a három idegenbeli EL-selejtező közül legalább egyre. A Partizan elleni belgrádi
mérkőzést csütörtökön 22 órától rendezik meg.

