
Pál Attilának és a világ 
legjobbjainak is kiemelten fontos 
lesz a németországi verseny
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A világélvonallal versenyez Pál Attila
Az év legfontosabb megmérettetésére indul az alfalvi fogathajtó

GERGELY IMRE

A németországi Drebkauban 
rendezik meg 2019-ben a 
kettesfogathajtó-világbaj-

nokságot, és a jövő heti megméret-
tetés főpróbája lesz ennek. Így aki 

számít a nemzetközi mezőnyben, 
rajthoz áll a szeptember 13–16. kö-
zött zajló versenyen. Pál Attila is 
ott lesz. „Egész évben erre készül-
tünk, ennek érdekében hagytuk ki 
a hazai bajnokság versenyeit. A cél 
megismerni az ottani pályát, körül-
ményeket, hogy felkészülhessünk 
mindarra, ami a világbajnokságon 

vár ránk” – mondta lapunknak Pál. 
Persze nemcsak a helyszín megis-
merése fontos, hanem az is, hogy 
felmérjék, hol tart a mezőny és hol 
tartanak ők jelenleg az ellenfelek-
hez viszonyítva. Lesz kihez hasonlí-
taniuk magukat, hiszen a versenyre 
benevezett több mint hatvan fogat 
között mindenki ott lesz, aki bele-
szólhat a jövő évi vébé érmeiért fo-
lyó küzdelembe. Romániából még 
Rákóczi Gergő vesz részt a rangos 
viadalon.

Befejeződött az országos 
bajnokság

Múlt hét végén rendezték meg a ha-
zai országos kettesfogat-bajnokság 

döntőjét. Itt két gyergyói fogathajtó 
volt érdekelt, de egyikük sem a győ-
zelem céljával vett részt. Bajkó Tibor 
pályaépítőként járult hozzá a döntő 
megrendezéséhez, Pál Attila pedig 
felkészülési versenynek tekintette 
az eseményt a németországi utazás 
előtt. Mint elmondta, a lovak kímé-
lése érdekében a maratonhajtásban 
rajthoz sem állt, díjhajtásban és aka-
dályhajtásban pedig egyaránt har-
madik helyezést ért el. Eleve tudható 
volt egyébként, hogy se neki, se más 
gyergyói hajtónak nincs esélye idén 
bajnoki érmet szerezni, hiszen ebben 
az évben alig egy-két országos verse-
nyen indultak – tette hozzá. 

A döntő versenyt a nagykárolyi 
Rákóczi Gergő nyerte, az aradi Mi-

lin Milorad és a háromszéki Bartha 
Eduárd előtt. Az országos bajnokság 
érmeit pedig sorrendben Rákóczi 
Gergő, Bartha Eduárd és a brassói 
Varga Roland szerezték meg.

• Közel 1500 kilométeres utazásnak vág neki a 
gyergyóalfalvi Pál Attila és fogata, hogy részt 
vehessen az év legrangosabb fogathajtó ese-
ményén, a csütörtökön rajtoló németországi 
bajnoki döntőn. A világ legjobbjaival mérheti 
itt össze tudását.

Hétvége a futballpályákon
Beindult a nagyüzem a gyergyószéki futballéletben, szombaton és 
vasárnap teljes fordulót rendeznek a 4. és 5. Liga csoportjaiban. 

Labdarúgó 4. Liga, keleti csoport, 2. forduló:  szombaton 17 órától 
Balánbányai Bányász–Csíkszentsimoni Szefite; vasárnap 11 órától 
Gyergyószentmiklósi VSK–Csíkszentgyörgyi Fiság, 17 órától 
Csíkszentdomokosi Garados–Gyergyószárhegyi Bástya, Csicsói 
Ezüstfenyő–Maroshévízi Pro Mureșul. 
5. Liga, Csík körzeti bajnokság, 1. forduló:  szombaton 14 órától 
Csíkszentmártoni Alcsík SE–Tusnádfürdői SE; vasárnap 11 órától 
Csíkszentkirályi Borsáros–Szépvízi MŰ, Gyimesfelsőloki Tatrosfor-
rás–Gyimesbükki SE, 14 órától Csíkszentimrei SE–Kozmási Komisz, 
Tusnádi Piliske–Csíkszentmihályi Törekvés.

• RÖVIDEN 

A z előjelek szerint telt ház várha-
tó a Gyergyói Hoki Klub–Brassói 

Corona összecsapáson, amely az új 
piros-fehér jégkorongcsapat első hi-
vatalos mérkőzése lesz. A gyergyói 
klub szeretné elkerülni a tumultust, 
ezért arra kéri a szurkolókat, hogy 
időben, előre váltsák meg belépő-
jüket a vasárnap 18.30-kor kezdődő 
meccsre. Jegyek elővételben a mű-
jégpálya irodájában, illetve a Rubin 
Hotel recepcióján (Gábor Áron utca 1. 
szám), a Preferato bemutatóüzletben 
(Kossuth Lajos utca) vagy a Beep T 

Zone üzletben (a Maros Szálloda mel-
lett, a 43-as tömbház sarkán) kapha-
tók. Áruk felnőtteknek 15, gyerekek-
nek, nyugdíjasoknak és hölgyeknek 
pedig 10 lej.

Érdemes bérletet is váltani

Több mint harminc mérkőzést ját-
szik hazai pályán a Gyergyói HK a 
közelgő Erste Liga és romániai jég-
korongbajnokság alapszakaszaiban. 
A GYHK által szervezett meccsekre 
háromféle bérletet lehet váltani. 400 

lejbe kerül a fehér színű egyszerű 
bérlet, 500 lejért a hivatalos páholy-
nak nevezett lelátórészre érvényes 
ezüst bérletet lehet megváltani, és 
1500 lejért lehet mecénás, támogatói 
bérletet vásárolni, amely az újonnan 
kialakított, VIP lelátóra szól. A bérlet 
fényképes, nem átadható. Tulajdo-
nosa egy öntapadóst is kap, amelyet 
elhelyezhet az általa kiválasztott 
széken, ezzel biztosítva helyét a mér-
kőzéseken. A bérletekkel kapcsolatos 
további részletekről a 0740–858500-
as telefonszámon lehet érdeklődni.

Kaphatók a jegyek a Corona elleni meccsre

Megyei támogatással valósul 
meg a versenyzés

A németországi versenyen való 
részvétel nagy költséggel jár, 
amelyet támogatás nélkül nehéz 
volna előteremteni. Pál Attila 
ezúton is köszönetét fejezi ki 
Hargita Megye Tanácsának a „Ver-
senyezzünk a megyéért” program 
keretében nyújtott támogatásért.
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