
Hat egyetemi csapat rész-
vételével a 28. Tusványosi 
Nyári Szabadegyetem és Di-
áktáborban rendezték meg a 4. 
Tusványosi Finálé (TuFi) kis-
pályás labdarúgó-bajnokságot. 
A Bethlen Gábor Alapítvány tá-
mogatásával szervezett meg-
mérettetést az udvarhelyszéki 
játékosokból álló kolozsvári 
Góbék csapata nyerte, rendes 
játékidőben elért 0–0-s ered-
mény után hatméteres rúgá-
sokkal legyőzve a budapesti 
ELTE-BEAC csapatát.

A  d ö n t ő  m é r k ő z é s t  a  
SzékelySIC-Parlament SE gá-
lameccs előzte meg, ahol a há-
zigazdák 5–4-es győzelmet 
arattak. Előbbi csapatot szé-
kelyföldi közéleti személyi-
ségek alkották, Tusnádfürdő 
polgármesterének, Albert Ti-

bornak a vezetésével. A Par-
lament  SE magyarországi  
országgyűlési képviselőkből, 
államtitkárokból verbuváló-
dott, Borók György, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem sport-
igazgatójának szervezésével. 
Ebben a csapatban játszott töb-
bek közt a Tusványosi Finálé 
fővédnöke is, Szöllősi György 
diplomata, a Nemzeti Sport fő-
szerkesztője.

A  P a r l a m e n t  S E  –  a  
Tusványosi Finálén részt vett 
csapatok és a szervezők ado-
mányakciójához csatlakozva 
– értékes focilabdákat ajánlott 
fel székelyföldi települések is-
koláinak.

„Bajnokságunk a legjobb 
magyar egyetemi csapatok 
nyári szuperdöntőjeként van 
számontartva. Idén két buda-

pesti és négy erdélyi gárda 
küzdött meg az elsőségért, vé-
gül a kolozsvári Góbék örül-
hettek. Kuriózum volt a döntő 
előtti gálameccs, melyet az Or-
szággyűlés csapata is meg-
tisztelt jelenlétével, ráadásul 
értékes focilabdákat ajánlottak 
fel adományakciónkhoz, amit 
már negyedik éve szervezünk 
a részt vevő csapatok segítsé-
gével, és focilabdákat juttatunk 
el székelyföldi iskolákhoz. Idén 
hat székelyföldi település tan-
intézményei kapnak lasztikat. 
Ezeket a Tusványosi Finálé – 
TuFi Facebook-oldalán tartott 
szavazás alapján osztjuk szét a 
szerencsés iskolák között, még 
tanévkezdés előtt” – közölte la-
punk a bajnokság főszervezője, 
Ilyés Szabolcs.

P. G.
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Focilabdákat adományoznak az iskoláknak

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.

Alacsony érdeklődés

Székelyudvarhelyre csü-
törtök délután érkezett be a 
mezőny. Kovásznavárosból in-
dultak 11 órakor, majd Kézdi-
vásárhely, Sepsiszentgyörgy és 
Barót érintésével – áthaladtak 
több Homoród menti települé-
sen – kerekeztek be a Küküllő 
menti városba. A Kastély-etap 
nevű szakaszon történtek iz-
galmas események, bukások is. 
A Hagymás-tetőt elhagyva az 
úton tátongó óriási gödrök áldo-
zatot is követeltek, Filutás Vik-
tor, a Kőbánya kerekese esett 
el, vállal érkezett az aszfalt-
ra, ennek következtében pedig 
kulcscsonttörést szenvedett. 
A 2011-es székely körverseny 
győztese, Florian Bissinger ke-
zén, lábán és fején szenvedett 
sérüléseket, számára is az el-

ső szakasz jelentette az idei vi-
adal végét.

Az udvarhelyi végállomásnál 
nagyon kevés néző várta a ke-
rékpárosokat. A 16 fős szöke-
vénycsoport tagjai közt dőlt el a 
szakaszgyőzelem, a célvonalon 
végül a német Christian Mager, 
az osztrák Hrinkow Advarics 
Cycling Team versenyzője ha-
ladt át elsőként, és örömkiáltás-
sal jelezte, hogy számára sokat 
jelent ez a siker. Másodikként a 
prológ 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.

„Tegnap a csapatommal épp 
azt beszéltük, hogy jó lenne be-
kerülni az első öt közé, de így 
még jobban örülök, hogy az el-
ső tudtam lenni” – közölte a 
szakaszgyőztes Mager a díjki-
osztó után. „Nem tudom, mi vár 
rám holnap, azonban összetett-
ben nyerni akarok” – nyilat-
kozta az összetett versenyben 
vezető Tanovitchii. „Jól mentek 
az emelkedők, és a végén úgy 
gondoltam, bele tudok húzni, ez 
a harmadik helyre elég volt” – 
fogalmazott a harmadik helyen 
végzett Valter Attila.

Indulás a központból

Egy nagyon kemény szakasz 
vár pénteken a versenyzőkre, 
kétszer kell megmászniuk a 
Libán-tetőt. Délelőtt 11 órakor 
Udvarhelyről, a Városháza tér-
ről indul a Király-etap, amely 
Gyergyószentmiklós felé tart, 

majd onnan visszatérnek, és 
Fenyédig kerekeznek, ahonnan 
már Csíkszereda felé folytat-
ják útjukat. Tehát 11 és 14 óra 
között a Fenyéd–Libán-tető–
Gyergyóújfalu–Gyergyó cso ma-
falva   –Gyergyóalfalu–Gyergyó-
szent miklós–Tekerőpatak–Li-
bán-tető–Fenyéd útvonalon, 
majd 14–15 óra között Fenyéd 
és Csíkszereda között forga-
lomkorlátozásra kell számítani.

„Pénteken a Márton Áron tér 
és a városháza előtti útszakasz 
le lesz zárva a forgalom elől, 
innen rajtolnak a kerékpáro-
sok 11 órakor, majd haladnak a 
Bethlen Gábor utcán a Kaufland 
előtti körforgalom irányába. A 
Király-etap időmérő, techni-
kai rajtja a körforgalomnál lesz 
11.30 és 12 óra között, majd a 
versenyzők a Bethlenfalvi úton 
hagyják el a várost. Az említett 
időszakra a gyalogosok és au-
tósok fokozott figyelmét, illetve 
türelmét kérjük” – tájékozta-
tott az udvarhelyi polgármeste-
ri hivatal.

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): Csíkszereda–Csík-

rákos–Csík szent  mihály–
Szép víz–Csík sze reda–Csík-
szent király–Csík bánk fal va– 
Csíkszentlélek + 11 kör Csík-
szereda utcáin.

11. Székelyföld Kerék-
páros Körverseny, a pro-
lóg végeredménye: 1. Nicolae 
Tanovitchii (moldáviai, Tusnad 
Drag Cycling Team) 7:04,47 
perc, 2. Daniel Crista (román, 
Bukaresti Steaua) 2 másodperc 
hátrány, 3. Florian Bissinger 
(német, WSA Greenlife) 5 mp 
h., ... 10. Facundo Olaf Crisafulli 
(argentin, TDCT) 13 mp h., ... 12. 
Ruben Gabriel Ramos (argentin, 
TDCT) 16 mp h, ... 19. Facundo 
Gabriel Lezica (argentin, TDCT) 
23 mp h., ... 51. Novák Károly 
Eduárd (romániai, TDCT) 42 mp 
h., ... 75. László Péter (romániai, 
TDCT) 55 mp h. 

Kastély-etap, eredmé-
nyek: 1. Cristian Mager (né-
met, Hrinkow Advarics Cycling 
Team) 3 óra 39,22 perc, 2. Nicolae 
Tanovitchii (moldáviai, TDCT) 
0,06 másodperc hátrány, 3. Val-
ter Attila (magyar, Cube Csömör) 
0,10 mp h., ... 21. Facundo Gabri-
el Lezica (argentin, TDCT) 1,01 
perc hátrány, ... 25. Ruben Gab-
riel Ramos (argentin, TDCT) 1,01 
perc hátrány, ... 55. Novák Károly 
Eduárd (romániai, TDCT) 10,36 p 
h., ... 56. László Péter (romániai, 

TDCT) 10,36 p h., Facundo Olaf 
Crisafulli (TDCT) kiesett.

Az összetett verseny ál-
lása: 1. Nicolae Tanovitchii 3 
óra 46,20 perc, 2. Cristian Mager 
2 másodperc hátrány, 3. Da-
niel Crista (román, Bukares-
ti Steaua) 8 mp h., ... 18. Ruben 
Gabriel Ramos (argentin, TDCT) 
1,23 perc hátrány., ... 21. Facundo 
Gabriel Lezica (argentin, TDCT) 
1,30 p h., ... 55. Novák Károly 
Eduárd (romániai, TDCT) 11,53 
p h., ... 58. László Péter (románi-
ai, TDCT) 11,37 p h.

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 hegyme-
nő): 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

PÁL GÁBOR

Ma is meg lehet nézni a kerékpárosokat Székelyudvarhelyen

Esések miatt szakadt szét a mezőny

Győzelmi öröm. Christian Mager nyerte a Kastély-etapot

Német győzelemmel zárult a 11. Székelyföldi 

Kerékpáros Körverseny első szakasza, melynek 

izgalmas befutóját Székelyudvarhelyen láthat-

ták a nézők. Másodikként a Tusnad Drag Cycling 

Team versenyzője, Nicolae Tanovitchii ért célba, 

és összetettben is ő vezet.

Vásárhelyről érkezett az erősítés

Megérkezett a Futsal Klub Székelyudvarhely legújabb szerze-
ménye. Csala Zsolt a Marosvásárhelyi City’us játékosa, a fiatal 
tehetség már el is utazott a csapattal Moldvába, ahol végül még-
iscsak részt vesz a Jászvásári Poli CSM által szervezett felkészü-
lési tornán. A 21 éves teremlabdarúgó a román ifjúsági válogatott 
oszlopos tagja, kölcsönbe jön Udvarhelyre. A sportoló szerződése 
a 2017/2018-as szezon végén lejár a Maros-parti együttesnél, így 
jövőtől akár el is kötelezheti magát az FK-nál.

Hazai győzelem a Halastó Kupán

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg múlt vasárnap a labdarú-
gó Halastó Kupát. Akárcsak az előző években, ezúttal is négy csapat 
vett részt a hagyományos homoródszentpáli sportrendezvényen: 
a házigazda mellett Homoródszentpéter, Oklánd, illetve Kányád 
együttese. Mindenki játszott mindenkivel, és végül a hazaiak két 
megnyert, illetve egy döntetlennel végződött meccsel első helyen 
végeztek. Különdíjban részesült a legjobb kapus, Dumitru Alexandru 
(Szentpéter) és a gólkirály, Farkas Zoltán (Szentpál). Labdarúgás, 
12. Halastó Kupa, eredmények: Homoródszentpál–Kányád 4–3, 
Szentpéter–Oklánd 2–0, Oklánd–Kányád 1–1, Szentpéter–Szentpál 
0–1, Kányád–Szentpéter 0–1, Szentpál–Oklánd 1–1. Végeredmény: 
1. Szentpál 7 pont, 2. Szentpéter 6, 3. Oklánd 2, 4. Kányád 1.
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