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Ferencz Katalin ismét országos bajnok

Díjugratásból kitűnő

A fiatal lovak díjugrató világ-
bajnokságán Ferencz Ka-
talin Castor nevű lovával 

a legjobb eredményt érte el a ro-
mán válogatottból, az első kvali-
fikáción egy verőhibával végzett, 
a második pályán 5 hibaponttal, 
a harmadik pályán pedig mind-
össze 1 hibapontot kaptak idő-
túllépésért. „Azért mentem ki a 
világbajnokságra, hogy megmu-
tassam, lehetséges, mert sen-
ki nem hitt bennem. Ezt a lovat 
teljesen én képeztem ki, kétéves 

volt, amikor vettem, mindenki, 
a Román Lovas Szövetségnél is, 
amikor hallották, hogy indulok, 
azt mondták, hát az olyan nehéz, 
nem tudják, jó-e, hogy én men-
jek. Ez nekem nagy lelki elég-
tétel volt, hogy megmutattam, 
képes vagyok rá” – mondta kér-
désünkre a versenyző.

Országos bajnoki cím

A vb után a Prahova megyei 
Florești-en a lovastusa (mili-

tary) – háromnapos verseny, 
amely díjlovaglásból, természe-
tes akadályokkal tűzdelt terep-
lovaglásból és díjugratásból áll 
– selejtezőjén a fiatal az Iringó 
nevű lóval megnyerte az 5 éve-
sek kategóriáját, és minősítést 
szerzett. Az elmúlt hétvégén 
pedig Prázsmáron, a díjugrató 
országos bajnokságon Castor-
ral ismét országos bajnok lett az 
5 éves lovak kategóriájában. Ok-
tóber 3-4-én díjlovagló kurzust 
is szervezett Kotormányban, 
10 résztvevővel, ahol Kovászna 
és Hargita megye lovasait ké-
pezte tovább díjlovaglásban 
a Svájcból érkezett dr. Silke 
Hieronymus, aki dr. Nagy Ti-
bor csíkszentkirályi klinikáján 
egy állatorvosi szemináriumot 
is tartott lófogászatból.

Önerőből jutott ki és szerepelt jól Castor nevű 

lovával a belgiumi fiatal lovak világbajnokságán 

a kotormányi Ferencz Katalin, aki hazatérte után 

Prázsmáron országos bajnok lett. 

Ferencz Katalin a belgiumi világbajnokságon 

FORRÁS: FERENCZ KATALIN

Bridzsversenyek Csíkszeredában

Minden héten, keddenként délután 5 órától bridzsverseny zajlik Csík-
szeredában, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, az e heti verseny 
eredménye: 1. Gáspár Balázs–Ördög Róbert 65,3%, 2. Pataki Imre–
Szondy Zoltán 59,7%, 3. György Béla Zsolt–Demeter Attila 56,9%.

Brassói vereség Galacon

A román felnőtt jégkorongbajnokság legutóbbi találkozóján a galaci 
csapat hosszabbítás és büntetőlövések után győzte le a brassóia-
kat. Dunărea Galaţi–Brassói Corona 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 
0–0, 1–0) – hosszabbítás és büntetők után. Az állás: 1. Csíkszere-
dai Sportklub 26 p, 2. Gyergyószentmiklósi Progym 13, 3. Dunărea 
Galaţi 8, 4. Bukaresti Steaua 6, 5. Brassói Corona 4 (2 mérkőzés), 6. 
Sportul Studenţesc 0.  Az alapszakasz (minden csapat 30 meccset 
játszik) után következik a rájátszás, ahová az első négy helyezett ke-
rül be. Az elődöntőben az első a negyedikkel, a második a harmadik-
kal küzd meg – az egyik fél három győzelméig tart a párharc. A két 
győztes játssza a döntőt, ahol már négy találkozót kell megnyerni.

A Nyitra az első elődöntős

Elsőként a Nyitra jutott be az elődöntőbe a magyar és szlovák csapa-
tok részvételével zajló jégkorong Visegrád-kupában. A szlovákiai csa-
pat a MAC Budapest ellen hosszabbításban harcolta ki a legjobb négy 
közé kerülést. A Fehérvár is csatlakozott a Nyitrához, a zöld-fehérek 
az Érsekújvár csapatát magabiztosan legyőzve másodikként jutottak 
az elődöntőbe. Negyeddöntő, visszavágó: Fehérvár AV19–HC 
Nové Zámky (szlovák) 4–0 (0–0, 2–0, 2–0). Továbbjutott: a Fe-
hérvár, 8–5-ös összesítéssel. HK Nitra (szlovák)–MAC Buda-
pest 4–4 (2–1, 0–0, 1–3, 1–0) – hosszabbítás után. Továbbjutott: a 
HK Nitra, 7–6-os összesítéssel. A HK Poprad (szlovák)–UTE (az első 
mérkőzésen: 4–1), és a DVTK Jegesmedvék–MsHK Zilina (szlovák) 
(5–1) találkozókat tegnap késő este játszották.

Az olaszországi Szardínia 
szigetén, Olbiában rendezték a 
veterán cselgáncs-világbajnok-
ságot, ahol 54 ország 2000-nél 
több sportolója lépett tatami-
ra. Csíkszeredát két sportoló 
képviselte, Szőcs László +100 
kg-os, Sinka Szabolcs pedig 66 
kg-os súlycsoportban indult. 
Szőcs elsőként egy holland el-
lenfelet győzött le, majd egy 
német ellen alulmaradt, így a 
vigaszágon folytatta, ahol egy 
orosz versenyzőt győzött le, a 
bronzmérkőzésen pedig egy 
németet, megszerezve a har-
madik helyet. 

Sinka Szabolcs is négy el-
lenfelét múlta felül az öt ösz-
szecsapáson, elsőként egy 
angol sportolót győzött le, kö-
vetkezett egy orosz ellenfél, 

aki jobbnak bizonyult nála. Ezt 
követően egy francia és egy uk-
rán cselgáncsozó ellen nyert, 

majd a bronzmérkőzésen fran-
cia sportolót múlt felül, így ő is 
bronzérmes lett.

Bronzérmek a veterán cselgáncs vb-n

Szőcs László Sinka Szabolcs

FORRÁS: SZŐCS LÁSZLÓ

A magyar kormány 140 mil-
lió forintot biztosít a jövő áp-
rilisi budapesti divízió 1/A-s 
jégkorong-világbajnokság meg-
szervezéséhez. A Magyar Köz-
lönyben megjelent határozat 
szerint a kormány támogat-
ja a vb-rendezését, és felkérte 
a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy – az emberi erőforrások 
miniszterét bevonva – bizto-
sítsa a rendezési költségek 
fedezéséhez szükséges, leg-
feljebb 140 millió forintos ösz-
szeget. Emellett Orbán Viktor 
miniszterelnök felhívta a nem-
zeti fejlesztési minisztert, hogy 
„gondoskodjon a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség Zrt. útján a vi-
lágbajnokság lebonyolításához 
kapcsolódó turisztikai szem-
pontok érvényesítéséről”.

A 2018. április 22. és 28. kö-
zött a Papp László Budapest 
Sportarénában sorra kerülő vi-
lágbajnokságon a feljutó Nagy-
Britannia, a világelitből kiesett 
Olaszország és Szlovénia, va-
lamint az idei kijevi vb-s ri-
válisok közül Lengyelország 
és Kazahsztán lesz a magyar 
együttes ellenfele. Az első két 
helyezett feljut a 16-os elitbe, 
az utolsó 2019-ben a divízió I/B-
ben szerepel majd.

Románia egy értékcsoporttal 
lejjebb, a divízió 1/B-ben sze-
repel. Ennek a vébének, szin-
tén 2018. április 22-28. között 
a litvániai Kaunas lesz a házi-
gazdája, ahol a házigazdák és 
Románia mellett Ukrajna, Ja-
pán, Észtország és Horvátor-
szág lép majd jégre.

Kormánypénz a hokivébére

Sepsiszentgyörgyön, a Sprint-
kupával díjazott úszóversenyen 
jól szerepeltek a VSK Csíksze-
reda versenyzői, akik  össze-
sen 10 érmet gyűjtöttek, több 
első helyet is szereztek külön-
böző kategóriákban. A lányok-
nál Balog Henrietta 50 méteren 
pillangóúszásban 1., háton 2., 
mellúszásban 2., gyorsúszás-
ban pedig szintén 2. helyen vég-

zett. Erőss Nóra mellúszásban 
1., háton 1., pillangóban 2. és 
gyorson szintén 2. helyen ért 
célba. Erőss Hanna 11 évesen 
az egy évvel nagyobbak között 
versenyzett, háton és mellen 4., 
gyorson 7., pillangóban 9. he-
lyezést ért el. A fiúk mezőnyé-
ben Bajkó Zalán pillangóban 1., 
mellúszásban 2., háton 4., gyor-
son 5. lett.

Tíz érem a Sprint-kupáról

Nagy volt az érdeklődés, népes volt a verseny mezőnye

FORRÁS: SEPSI REKREATIV FACEBOOK-OLDALA

A 70 kilogrammos Gercsák Szabina bronz-
érmet szerzett a cselgáncs világkupa-sorozat 
taskenti Grand Prix-versenyén. A nemzetkö-
zi szövetség honlapja szerint a 21 éves mis-
kolci dzsúdós előbb ipponnal megvert egy 
kazah riválist, majd alulmaradt egy üzbég 
ellenféllel szemben, végül a harmadik he-

lyért legyőzte a belga Roxane Taeymanst. 
Korábban a 48 kg-os súlycsoportban induló 
Csernoviczki Éva nyert bronzérmet az üzbég 
fővárosban, ahol magyar színekben még Ohát 
Zalán (100 kg) is tatamira lépett, de nem ért el 
helyezést. A viadalon 27 ország 183 verseny-
zője lép tatamira.

Két magyar bronzérmes a taskenti GP-n




