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Gazdag a hétvégi csíki sportkínálat
Kerékpároznak, fociznak, motoroznak, hokiznak
• Nem panaszkod-
hatnak a Csíki-me-
dence sportkedvelői, 
hét végén számos 
sportesemény közül 
válogathatnak. Zajlik 
Székelyföld Kerék-
páros körversenye, 
lesz hegyikerékpáros 
viadal a Csíki-hava-
sokban, elkezdődnek 
az országos ifjúsági 
labdarúgó-bajnoksá-
gok.

D O B O S  L Á S Z L Ó

C síkszeredába érkezik ma dél-
után a Székely Kerékpáros 
Körverseny mezőnye. Holnap 

délelőtt 10 órától rendezik az egyéni 
időfutamot Csíkszentkirály és Büdös-
fürdő között (10,2 km). Szombaton 
délután zajlik majd a záró félszakasz, 
a boly 17.00 órakor a csíkszeredai 
Szabadság térről Felcsík felé indul, 
majd Csíkrákos, Szépvíz és Csíksze-
reda érintésével Alcsík irányában 
kerekeznek az Olt mentén, a megyei 
úton érkeznek Tusnádra, majd Csík-
szentmártonon, Csíkbánkfalván és 
Csíkszentléleken áthaladva érkeznek 
vissza Csíkszeredába. Ezt követően a 
Csíkszereda utcáin kialakított körpá-
lyán folytatódik a verseny.

Negyedik alkalommal rendezik 
meg idén az MTB Csíkszereda elne-
vezésű hegyikerékpáros vetélkedőt, 
amelynek rajtja és célja Csíkszereda 
központjában lesz vasárnap délelőtt 
10 órától. Két versenyszám közül lehet 
választani, a rövidebb 35, a hosszabb 
pedig 70 km. Ez utóbbi érinti többek 
között a Szellő-tetőt (1495m) is.

Rajtolnak az ifjúsági 
focibajnokságok

Szombaton délután elkezdődnek az 
U19-es és az U17-es korosztály szá-
mára kiírt országos ifj úsági bajnok-

ságok selejtezői. Az FK Csíkszereda 
négy csapattal vesz részt a bajnok-
ságban, két együttes az U17-es, ket-
tő pedig az U19-es bajnokságban. 
A nyitófordulóban két csapat hazai 
pályán kezd, kettő pedig idegenben. 
Mivel több csíki játékost behívtak a 
korosztályos válogatottakba, az FK 
Csíkszereda I. csapata–Bákói CSM 
mérkőzéseket augusztus 14-ére ha-
lasztották. Az FK Csíkszereda II-es 
csapatai szombaton délután Brassó-
ban, a Colțea otthonában lépnek 
pályára.

Szintén labdarúgással kapcsola-
tos hír az öregfi ú-találkozó. Az 1985 

előtti időszakban a csíkszeredai lab-
darúgócsapatokban (Bányász, ASA, 
Építők, Hargita, Traktor, Csíkszere-
dai SE) szerepelt focisták találkozó-
ját tartják Csíkszeredában, szomba-
ton délelőtt 10 órától, a helyszín az 
Erőss Zsolt Aréna melletti műgye-
pes pálya. Bővebb információkat 
a 0749-971 922-es telefonszámon 
(Darvas Attila) lehet kérni.

Terepjárók Hargitafürdőn

Az országos off -road bajnokságba 
beszámító terepjáróversenyeknek 
ad otthont hét végén Hargitafürdő. 

A nehezen megközelíthető terepen 
futó Hargita Trophy ma és holnap 
zajlik, a nézőcsalogató Trial-verseny 
pedig szombaton.

Gyetván, Déván, Kovásznán

A Csíkszeredai Sportklub jégkorong-
csapata Szlovákiába utazott, hét 
végén részt vesz egy felvidéki négy-
csapatos tornán, ahol a házigazda 
és rendező Gyetva mellett a Csíksze-
redai Sportklub, a szlovák HC Bra-
tislava, illetve az Erste Liga újonca, 
a KMH Budapest lép majd jégre.

A csíki futsalegyüttes, az Impe-
rial Wet augusztus 10–12. között részt 
vesz a Vár Kupával (Cupa Cetății) dí-
jazott felkészülési tornán. Hunyad 
megyében a házigazda Dévai Auto-
bergamo és a csíkiak mellett az izraeli 
bajnok Maccabi Tel-Aviv és a magyar 
bajnoki ezüstérmes Berettyóújfalu lép 
majd pályára.

Az FK Csíkszereda felnőtt lab-
darúgócsapata Kovásznán edzőtá-
borozik, Valentin Suciu legénysége 
tegnap este Kézdivásárhelyen, a 
helyi 3. ligás együttessel játszott fel-
készülési mérkőzést, holnap délelőtt 
pedig – szintén Kézdivásárhelyen – 
a Székelyudvarhelyi FC lesz a csíki-
ak ellenfele.

É letében először járt Csíkszere-
dában Szabó Kati, minden idők 

egyik legjobb romániai magyar spor-
tolója. A felnőtt versenyeken négy-
szeres olimpiai-, kétszeres világ- és 
kétszeres Európa-bajnok tornász 
több ideje Franciaországban él fér-
jével és két fi ával, de rendszeresen 
hazalátogat szülőfalujába, Zágonba.

Borbáth István Ágoston nyugal-
mazott testnevelőtanár meghívására 
az elmúlt napokban Csíkszeredába 
is ellátogatott, részt vett – többek 

között – a városnapok alatt rendezett 
sportágbemutatón és toborzón. „Szí-
vesen jött Csíkszeredába Szabó Kati, 
aki közvetlenségével, egyszerűségé-
vel tűnt ki. Jól esett neki, hogy az it-
teni emberek felismerték, értékelték 
eredményeit. Szabó Kati nem uta-
sított vissza senkit a közös fotózko-
dástól, egy felvétel erejéig pedig újra 
dobogóra állt, a mellékelt felvétel a 
Vákár Lajos Műjégpálya előtti Olim-
pikonok emlékművénél készült” – 
tudtuk meg Borbáth Istvántól.

Csíkban járt Szabó KatiNégyen az U17-es válogatottban
Négy székelyföldi játékos szerepelt Románia U17-es válogatottjá-
ban, amely szerdán este Ciprust fogadta a bufteai sportközpontban. 
Az eredmény: Románia–Ciprus 2–3 (2–1), gólszerzők Munteanu 
(15. perc) és Pitu (29.), illetve Venizelosz (9.), Melanarkitisz (44.) és 
Georgallidesz (52.). Az FK Csíkszeredától Vita Dániel, Szondi Bo-
tond, Marius Corbu és Suciu Tóni lépett pályára a román válogatott 
színeiben.

Lányokat toboroz az FK Csíkszereda
Idén nyártól az FK Csíkszeredánál hangsúlyosabb szerepet kap a női 
foci, ennek érdekében toborzót tartanak, várják a labdarúgás iránt 
érdeklődő lányok jelentkezését. „Tudásbeli előfeltételek nincsenek, 
teljesen kezdők jelentkezését is várjuk” – közölte a klub. Az 1-4. osz-
tályosoknak, a 10 éven aluli kislányoknál hétfőn 17, szerdán pedig 
9 órától tartanak edzést, az 5-8. osztályosoknak (11-14 éveseknek) 
pedig hétfőn 18, szerdán 10 órától lesznek foglalkozások. Helyszín 
a csíkszeredai stadion kis műfüves pályája. Érdeklődni Portik Helga 
edzőnél lehet, a 0742-163 895-ös telefonszámon.

Segesváron rendezik a Szuperkupát
A bajnok és kupagyőztes Temesvári Informatica a Galaci United 
csapatával küzd meg a teremlabdarúgó Szuperkupában. A Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) úgy döntött, hogy Segesváron rendezik 
meg a találkozót. A meccset augusztus 25-ére, szombatra időzítet-
ték, a pontos időpontot még nem tette közzé az FRF.

• RÖVIDEN 

Nagy reményekkel kezdik 
az ifjúsági bajnokságot 
a csíki labdarúgók
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K ét újabb, Gyergyószentmiklósról 
indult játékos hazaigazolását je-

lentette be a Gyergyói Hokiklub. A 27 
éves Péter Zsolt felnőtt éveinek nagy 
részét Brassóban, a Corona csapatá-
nál töltötte, és szerzett komoly Erste 
Liga-tapasztalatot. Egy idényt szülő-
városában töltött, s nagy szerepe volt 
abban, hogy 2015-ben a Steaua ellen 

bronzérmet szerzett a Progym. Orbán 
Szilárd, a 22 éves csomafalvi szárma-
zású hátvéd korán elkerült Gyergyó-
ból, előbb a Brassóban rendezett Téli 
Európai Ifj úsági Olimpiai Fesztiválra 
készülő, Phoenix nevű csapat tagja 
volt, majd a Miskolci Jegesmedvék 
U18-as és U20-as csapatában folytat-
ta. Innen 2015-ben Csíkszeredába ve-

zetett az útja, tavaly pedig a csíkiak 
Galacra adták kölcsön.

A Gyergyói Hokiklub velük együtt 
már négy új igazolást jelentett be 
(Ruczuj Gellért és Mircea Constantin 
volt az első kettő). Amint megtudtuk, 
a napokban folytatódik a hazai erősí-
tések bemutatása, majd pedig a légi-
ósok neve válik ismertté.

Péter és Orbán hazatért Gyergyóba




