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A kadet-korosztályúak ver-
senyén (2003-ban és 2004-
ben született gyerekek) 

Vass Barbara mindkét verseny-
számban első lett, majd tagja 
volt a harmadik helyezett váltó-
nak. Ugyanebben a korosztály-
ban Kovács Zalán egy első- és 
egy második hellyel zárta a baj-
nokságot. Érmes lett a gyermek-
korosztályú (2005 után született 
gyerekek) lányváltó is.

A kadet-korosztályban 22 lány 
és 24 fiú, a gyermekeknél pedig 
20 lány és 22 fiú állt rajthoz. A 
kis csíki sílövőket Gecse Izabella 
és Péter Árpád edzők kísérték el 
a Predealon, Rozsnyó-völgyi pá-
lyán megrendezett vetélkedőre. 
Íme, a győztesek névsora és a csí-
kiak helyezései.

Gyermek-korosztály

Lányok. Sprint, 3 km: 1. Ele-
na Carole (Barcarozsnyói ISK), ... 9. 

Demeter Kamilla, 10. Becze Eszter, 
11. György Tünde, 12. Lázár Sarolt, 
... 14. Țepuc Tünde (mind Csíksze-
redai ISK). Egyéni, 3 km: 1. Ele-
na Carole, ... 7. Becze Eszter, ... 
10. Lázár Sarolt, 11. Țepuc Tün-
de, ... 13. György Tünde, 14. Deme-
ter Kamilla. Váltó, 3x3 km: 1. 
Bracarozsnyói ISK, ... 3. Csíkszere-
dai ISK (György, Becze, Demeter).

Fiúk. Sprint, 3 km:  1. Andrei 
Mușetescu (Barcarozsnyói ISK). 
Egyéni, 4.5 km: 1. Andrei 
Mușetescu. Váltó, 3x3 km: 1. 
Barcarozsnyói ISK.

Kadet-korosztály

Lányok. Sprint, 3 km:  1. 
Vass Barbara, ... 5. Borbély Blanka, 
6. Ladó Kincső, ... 9. Becze Ágota 
(mind Csíkszeredai ISK). Egyéni, 
4.5 km: 1. Vass Barbara, ... 4. Ladó 
Kincső, ... 7. Becze Ágota, ... 9. Bor-
bély Blanka. Váltó, 3x3 km: 1. 
Barcarozsnyói ISK, ... 3. Csíksze-

redai ISK (Ladó, Borbély, Vass).
Fiúk. Sprint, 4.5 km:  1. 

Kovács Zalán, ... 9. Gábor End-

re (mindketten Csíkszeredai 
ISK). Egyéni, 6 km: 1. Felix 
Buzilă Verdeșescu (CSS Vatra 

Dornei), 2. Kovács Zalán, ... 14. 
Gábor Endre. Váltó, 3x3 km: 1. 
Barcarozsnyói ISK.

Érmek a gyermek- és kadet korosztályú biatlonbajnokságról

Predealon versenyeztek a csíki sílövők

A predeali versenyen induló csíki sportolók és edzőik

Több dobogós helyezést értek el a Csíkszeredai 

ISK képviselői Predealon, az U13-as és U15-ös 

korosztály számára megrendezett biatlonorszá-

gos-bajnokságon.

FORRÁS: CSÍKSZEREDAI ISK

A csíkszeredai bowlingpályán 
tartották meg a Román Orszá-
gos Bowling-csapatbajnokság 
A-divíziójának 2017-2018-as idé-
nyének V. fordulóját a hétvégén, 
amelyet a Bobowling Sepsiszent-
györgy csapata rendezett. A 
megmérettetésen a 300 Bowling 
Klub Csíkszereda csapata a 3. 
helyen végzett, és ezzel az ösz-
szesített versenyben továbbra is 
a 4. helyen szerepelnek. Az el-
ső két helyen két bukaresti csa-
pat áll, harmadik helyen pedig 
egy konstancai klub. A 8 fordu-
lós bajnokságból még három van 
hátra. A következő turné Buka-
restben lesz az IDM Club buka-
resti pályáján, március elején. 
Ezt követően a hetedik fordulót 
a Lake View Constanța rende-
zésében március közepén tart-
ják. „Az utolsó forduló május 
közepén lesz a hazai pályán-
kon, Csíkszeredában. A mosta-

ni állás szerint a reális elvárás 
a csíkszeredai csapat felé a 3-4. 
helyezés elérése, illetve megtar-
tása az A-divízióban” – értékelte 

Bonifert Gábor, a csíkszeredai 
300 Bowling Klub vezetője.

 
BARABÁS HAJNAL

Harmadik helyezést ért el a csíki csapat

Országos versenyeken is jól teljesítenek a csíki bowlingosok

Pályafutása ötödik olimpiai aranyérmét nyerte Ireen 
Wüst holland gyorskorcsolyázó: a 31 éves klasszis a 
phjongcshangi játékok hétfői versenynapján 1500 
méteren diadalmaskodott. Tizedik olimpiai érmével 
a német Claudia Pechsteint megelőzve ő lett minden 
idők legeredményesebb gyorskorcsolyázója a nők 
között. A romániai sportolók közül ketten voltak teg-
nap érdekeltek, a sílövő Cornel Puchianu 58. lett a 
12,5 kilométeres üldözőversenyen, a síugró Daniela 
Haralambie pedig a 25. helyen végzett a normálsán-
con. Ma rajthoz áll a gyergyói Lőrincz-Sára Tímea 
sífutó. Íme, a 3. versenynap dobogósai. Sílövészet. 
Női 10 km üldöző: 1. Laura Dahlmeier (német), 

2. Anastasiya Kuzmina (szlovák), 3. Anais Bescond 
(francia). Férfi 12,5 km üldöző: 1. Martin 
Fourcade (francia), 2. Sebastian Samuelsson (svéd), 
3. Benedict Doll (német). Műkorcsolya. Csapat-
verseny: 1. Kanada, 2. Oroszországi sportolók sem-
leges zászló alatt, 3. Egyesült Államok. Hódeszka. 
Női slopestyle: 1. Jamie Anderson (amerikai), 2. 
Laurie Blouin (kanadai), 3. Enni Rukajarvi (finn). Sí-
ugrás. Női normálsánc: 1. Maren Lundby (nor-
vég), 2. Katharina Althaus (német), 3. Sara Takanashi 
(japán). Gyorskorcsolya, Női 1500 méter: 1. 
Ireen Wüst (holland), 2. Miho Takagi (japán), 3. Marrit 
Leenstra (holland).

Wüst ötödik olimpiai aranya

Elkezdődnek a BL-nyolcaddöntők

Két mérkőzéssel, a Basel–Machester City és a Juventus–Tottenham 
Hotspur találkozóval ma este megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Li-
gája nyolcaddöntője. Íme, a műsor. Ma: FC Basel (svájci)–Manches-
ter City (angol) és Juventus Torino (olasz)–Tottenham Hotspur (an-
gol). Holnap: FC Porto (portugál)–Liverpool (angol) és Real Madrid 
(spanyol)–PSG (francia). Február 20. (kedd): Chelsea (angol)–
FC Barcelona (spanyol) és Bayern München (német)–Besiktas (tö-
rök). Február 21. (szerda): Sevilla (spanyol)–Manchester United 
(angol) és Sahtar Doneck (ukrán)–AS Roma (olasz). Egységes kez-
dési időpont 21.45 óra. A ma esti Basel–Machester City és Juventus–
Tottenham mérkőzéseket a Telekom Sport 1-es és 2-es csatornája 
közvetíti élőben. A visszavágókra március 6-14. között kerül sor.

Közel állt a pontszerzéshez a Sepsi OSK

Nem tudott meglepetést okozni a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a 
román labdarúgó 1. Liga alapszakaszának 24. fordulójában, vasár-
nap este egygólos vereséget szenvedett a Craiovai U otthonában. A 
mérkőzés sorsát Gustavo szabadrúgásból szerzett találata döntötte 
el. A háromszékiek a kudarc ellenére megőrizték helyüket a bajnoki 
rangsor 12. helyén. Eredmény: Craiovai U–Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 1–0 (0–0). Gólszerző: Gustavo (62. perc). 

Helyreállt a közvetítés az M4-en

Várhatóan zavartalanul lehet majd figyelemmel követni az M4 
Sport csatornáján a téli olimpiát, amely a korábbi bejelentés dacá-
ra egy ideig kódolva volt az UPC és az RCS&RDS szolgáltatóknál. A 
magyar közszolgálati televízió illetékesei, mint ismeretes, koráb-
ban bejelentették, hogy a csatorna történetében először megvá-
sárolták a közvetítési jogokat az egész Kárpát-medencére, ezért a 
phjongcshangi csúcsesemény idején a határon túliak számára is 
elérhető lesz a műsoruk. Ennek megfelelően pénteken és szom-
baton nem is sötétült el a képernyő a téli játékok közvetítéseikor 
az M4 Sporton, vasárnap azonban a már jól ismert szerzői jogi 
korlátozása felirattal kódolták a csatornát. Lapcsaládunk tegnap 
délelőtt az MTVA-hoz fordult a kialakult helyzet miatt: arról ér-
deklődtünk, hogy tudnak-e a problémáról, mi az oka ennek, és mit 
terveznek tenni annak érdekében, hogy a határon túli magyarok 
a magyar közszolgálati televízió sportcsatornáján követhessék a 
téli olimpiáról szóló közvetítéseket. Választ ugyan nem kaptunk, 
viszont 14 órakor megszűnt a geokódolás.

FOTÓ: GECSE NOÉMI




