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D O B O S  L Á S Z L Ó

S ebestyén szerint mindkét 
együttes eddigi legjobb ered-
ményeit könyvelheti el a 

2018-as esztendőben.
Az utánpótlás-nevelés céljából 

létesült Novák Cycling Academy 
színeiben huszonkét sportoló vett 
részt hazai és nemzetközi versenye-
ken, ők a különböző korosztályos 
vetélkedőkön összesen harmincöt 
dobogós helyezést értek el. „Nagy 
előrelépés, hogy sikeresen pályáz-
tunk a megyei tanácsnál, az ott 
nyert pénzből 12 ezer lejt versenyek 
szervezésére, 12 ezret pedig tech-
nikai eszközök, speciális órák és 
teljesítménymérő műszerek beszer-
zésére fordíthattunk” – mondta el a 
sajtótájékoztatón a kerékpároscsa-
pat menedzsere. A fi atal csíki kerék-
párosokra még két rangos megmé-
rettetés vár idén, szeptember 23-án 
Bukarestben állnak rajthoz, október 
13–14-én pedig Csíkszeredában lesz 

országos szintű gyermek- és ifj úsági 
verseny.

A Team Novák együttes színe-
iben kilenc versenyző indult kü-
lönböző felnőttversenyeken, ők 
eddig huszonöt dobogós helyezést 
szereztek. Sebestyén szerint a leg-
jobb idei eredmény a magyar kör-
versenyen elért szakaszgyőzelem, 

illetve a székely körverseny meg-
nyerése egyéniben és csapatban 
is. A Team Nováknak eddig hetven 
versenynapja volt, mától pedig 
részt vesz a Szlovák Körversenyen, 
majd onnan Gyulafehérvárra uta-
zik, ahol szeptember 19-én rajthoz 
áll a Román Kerékpáros Körverse-
nyen. Ezen a két megmérettetésen 

Nicolae Tanovițchii, Olekszandr 
Prevar, Andrij Bratascsuk, Jehor 
Dementyev, László Péter és Balázsi 
Lóránt képviseli a csíkszeredai 
csapatot. „A szlovákiai versenyen 
a formába lendülés, a román kör-
versenyen pedig a dobogós helye-
zés a cél” – hangsúlyozta Sebes-
tyén.

Szlovákiába utazott a kerékpároscsapat
Mérleg a Team Novák és a Novák Cycling Academy eredményeiről
• Az idény eddigi 
eredményeiről, illetve 
az év hátralévő verse-
nyeiről tartott sajtótá-
jékoztatót Sebestyén 
Szabolcs, a két csík-
szeredai kerékpáros-
csapat, a Team Novák 
és a Novák Cycling 
Academy menedzsere.

Újabb Sportklub–Steaua meccs
Ma este újra megmérkőzik egymással a Csíkszeredai Sportklub és a 
Bukaresti Steaua a román felnőtt jégkorongbajnokság alapszakaszá-
ban. A találkozó 18.30-kor kezdődik, helyszín a Vákár Lajos Műjégpá-
lya. A két csapat tegnap esti összecsapása lapzárta után fejeződött 
be.

Nagyot hajrázott az Újpest
A hajrában egyenlített, majd a hosszabbításban a győzelmet is meg-
szerezte az UTE a vendég Ferencváros ellen a jégkorong Erste Liga hét-
fő esti mérkőzésén. A hazai csapat – melynek mindkét gólját a szlovén 
Andrej Hebar szerezte – két és fél perccel a rendes játékidő vége előtt 
mentette hosszabbításra a meccset. Az eredmény: Újpesti TE–FTC-Te-
lekom 2–1 – hosszabbítás után (0–1, 0–0, 1–0, 1–0). Hétvégén pályára 
lépnek az erdélyi csapatok is, pénteken este a Csíkszeredai Sportklub 
a Ferencvárost fogadja, a Brassói Corona pedig Bécsben vendégszere-
pel. A Gyergyói HK vasárnap délután kezdi meg Erste-ligás szereplését, 
a Ferencváros csapatát fogadja.

Magyar ezüstérem öttusában
Ezüstérmet nyert a Gulyás Michelle, Bruckmann Gergő páros vegyes 
váltóban vasárnap, a mexikóvárosi öttusa-világbajnokságon. A dobogó 
legmagasabb fokára a németek állhattak fel, a bronzérmet pedig a 
franciák szerezték meg.

• RÖVIDEN 

V ereséggel kezdte a 2018/19-es 
román teremlabdarúgó-baj-

nokságot a Csíkszeredai Imperial 
Wet. A csíki együttes hétfőn este 
4–2-re kapott ki Galacon, az előző 
idény ezüstérmesének otthonában. 
Cosmin Gherman legénysége az 
egész mérkőzésen futott az ered-
mény után, 2–2-re sikerült egyenlí-
tenie, de a harmadik gólt nem tudta 

belőni, pedig az Imperial Wet hosz-
szú időre kapusa helyett is mezőny-
játékost küldött a pályára. Az ered-
mény: Galaci United–Csíkszeredai 
Imperial Wet 4–2 (2–2), gólszerzők 
Andrian Lașcu (2., 8., 39.), Andrei 
Crăciun (27.), illetve Robert Matei 
(9.), Alvaro (20.). Az 1. forduló to-
vábbi eredményei: FK Székelyud-
varhely–Jászvásári Futsal Poli 5–4, 

Bukovina Vîcov–Temesvári Infor-
matica 1–10, Dévai Autobergamo–
Kolozsvári Clujana 14–2. A Gloria 
Buzău–Dunărea Călărași mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be.

Az Imperial Wet a következő 
fordulóban, szeptember 18-án, 
kedden 19 órától a Gloria Buzău 
együttesét fogadja az Erőss Zsolt 
Arénában.

K ét fordulóval a selejtezők be-
fejezése előtt már biztosan 

csoportelső az FK Csíkszereda 
az U19-es korosztályú labdarú-
gó-bajnokságban. Ilyés Róbert le-
génysége százszázalékos teljesít-
ménnyel, kilencpontos előnnyel 
vezeti a 3. csoportot. Ugyanebben 
a bajnokságban az FK Csíkszere-
da II. második helyen áll csoport-
jában, hátránya egyetlen pont a 

csoportelső Medgyesi Gaz Metan-
nal szemben.

Az U17-es bajnokság selejtező-
jében szintén százszázalékos a Du-
sinszki Zoltán által felkészített FK, 
előnye azonban „csak” öt pont a 
Sepsi OSK-val szemben. Ugyanitt az 
FK II. harmadik helyen áll csoport-
jában.

Íme, a 8. forduló eredményei. 
U19-es bajnokság: Bákói LPS–FK 

Csíkszereda 0–11 és FK Csíkszereda 
II. csapata–Marosvásárhelyi SE 10–
0. U17-es bajnokság: Bákói LPS–FK 
Csíkszereda 1–8 és FK Csíkszereda 
II. csapata–Marosvásárhelyi SE 2–0.

A következő fordulóban, szep-
tember 15-én szombaton az FK I-es 
csapatai a székelyudvarhelyieket fo-
gadják, az FK II-es együttesei pedig 
Brassóban, a Kids Tâmpa otthoná-
ban vendégszerepelnek.

Kétgólos vereséggel kezdett az Imperial

Az Ilyés-csapat már elitligás




