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Csíki atléta a magyar válogatottban
Gál Sándor részt vett a hallássérültek Európa-bajnokságán

D O B O S  L Á S Z L Ó

A csíkszeredai születésű, nyár 
óta ismét Csíkszeredában 
élő és készülő 22 éves Gál 

Sándor a Budapesti Honvéd Sport-
egyesület tagja.

A hallássérültek 11. mezeifutó Eu-
rópa-bajnokságának a lengyelországi 
Bydgoszcz adott otthont október első 
hétvégéjén. A megmérettetésen a ma-
gyar színekben indult székely atléta 
mindkét versenyszámban rajthoz állt, 
a 4000 méteres próbán 13:20 perces 
időeredménnyel a 14. helyen ért célba, 
a hosszabb távon pedig 42:49 perces 
idővel 9. lett. Gál a következő hóna-
pokban a hallássérültek fedettpályás 
világbajnokságára fog készülni, ame-

lyet jövő márciusban rendeznek majd 
meg az észtországi Tallinnban.

A fi atalember szeptemberben 
részt vett a Wizz Air Budapest Fél-
maratonon, ahol 1 óra 20:45 perces 
időeredménnyel ért célba, és a 63. 
helyen végzett. Idei utolsó versenye 
Bukarestben lesz, vasárnap rajthoz 
áll a román fővárosban rendezendő 
10 km-es utcai futóversenyen.

Gál sportpályafutásáról

Gál Sándor az egyedüli magyar 
tannyelvű, hallássérült gyerekek-
nek létrehozott intézményben, a 
kolozsvári Kozmutza Flóra Hal-
lássérültek Speciális Iskolájában 
tanult, majd 2011-ben felkerült Bu-
dapestre, ahol számítógép-szere-
lő és -karbantartó szakmát tanult 

a budapesti Siketek Iskolájában, 
idén júniusban pedig sikeresen le-
érettségizett a budapesti Szinyei 
Merse Pál Gimnáziumban. „Gyer-
mekkoromban nagyon szerettem 
focizni, jó középpályás voltam, elég 
sokat futottam és passzoltam. Ami-
kor felkerültem Budapestre, meg-
változott az életem. Felhagytam 
a labdarúgással, és kipróbáltam 
a futást, egy év múlva pedig meg-

lepetésemre megnyertem az 1500 
méteres utcai futóversenyt, azóta 
nagyon megszerettem a közép- és 
hosszútávfutást. 19 éves korom óta 
rendszeresen edzettem a Postás 
Sportegyesületnél, 2016 óta pedig 
a Budapesti Honvéd Sportegyesület 
csapatával készültem, profi  közép- 
és hosszútávfutókkal együtt trénin-
geztem. Látványosan fejlődött az 
állóképességem, és rendszeresen 

versenyzek 800 métertől 10 kilomé-
terig” – mesélte el lapunknak Gál 
Sándor.

• Remek nemzetközi helyezésekkel büszkél-
kedhet a csíkszeredai, 22 éves Gál Sándor 
atléta, aki az elmúlt napokban a magyar színe-
ket képviselve részt vett a lengyelországi Byd-
goszczban megrendezett, hallássérült sporto-
lóknak kiírt mezeifutó Európa-bajnokságon.

Sapientia–Sportklub meccsek voltak Karcfalván
Lejátszotta hetedik és nyolcadik mérkőzését a román jégkorongbajnok-
ságban a Sapientia U23 csapata. A csíki és gyergyói fiatalokból nyáron 
alakult együttes kedden és tegnap este a Csíkszeredai Sportklubot 
fogadta Csíkkarcfalván, a Felcsíki Műjégpályán. Kedden este a címvédő 
kék-fehérek csak egy légióst neveztek a meccsre, Radim Valchart, aki egy-
maga négy gólt lőtt. Az eredmény: Sapientia U23–Csíkszeredai Sportklub 
0–10 (0–2, 0–3, 0–5), gólszerzők Radim Valchar 4, Fodor Csanád, Papp 
Szabolcs Tibor, Rokaly Szilárd, Bíró Tamás Áron, Egyed Róbert és Eduard 
Cășăneanu. Büntetőpercek: 2–2. Játékvezetők: Gergely Lehel, Péter 
Vilmos és Fehér Imre. A rangsor élén álló Sportklub kilenc mérkőzésen hu-
szonöt pontot gyűjtött, a Sapientia pedig mind a hét meccsét elveszítette. 
A tegnap esti Sapientia–Sportklub találkozó lapzárta után fejeződött be.

Bridzsversenyek Csíkszeredában 
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a 
megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny eredménye: 
1. Daday Hunor–Illyés László 66,67%, 2. Gáspár Balázs–Bíró Zoltán 
55,21%, 3. Ördög Róbert–Szász Hunor 47,92%.

Sorsoltak a megyei kupasorozatban
Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának 
2. fordulóbeli párosításait. Íme, a csík- és gyergyószéki csapatok 
programja: Gyimesbükki SE–Szépvízi MŰ, Csíkszentmártoni Alcsík 
SE–Csíkszentgyörgyi Fiság, Csíkszentdomokosi SE–Gyergyószárhegyi 
Bástya, Csicsói Ezüstfenyő–Maroshévízi Pro Mureșul, Csíkszentsimoni 
Szefite–Balánbányai Bányász, Zeteváraljai SE–Gyergyószentmiklósi 
VSK. A gyimesbükkiek mérkőzését november 11-én rendezik, a többi 
találkozót pedig november 24–25-én.

Sportiskolás tanárok találkoznak
Hargitafürdőn találkoznak október 13-án, szombaton a csíki nyugdíjas 
sportiskolás tanárok. Az összejövetel délben szakmai kiértékelővel kez-
dődik, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódik. A szervező Bíró Tibor a 
Csíkszeredai ISK minden volt és jelenlegi tanárát nagy szeretettel várja a 
Bíró Panzióba.

• RÖVIDEN 

B efejeződött a romániai nyári 
triatlonszezon, véget értek a 

Román Triatlonszövetség által szer-
vezett vetélkedők, amelyeken szép 
eredményeket értek el a csíkszeredai 
Hargita Triatlonklub sportolói.

A fél-ironman távú (1900 m úszás, 
90 km kerékpár és 21 km futás) országos 
bajnokságnak három fordulója volt, és 

a Hargita Triatlonklub sportolója, Koter 
Adél a női mezőnyben minden forduló-
ban győzedelmeskedett, ezzel megnyer-
ve az összesített versenyt. A férfi aknál 
Simon István a 3., Laczkó-Szentmiklósi 
Botond pedig a 6. helyen végzett az ösz-
szesített táblázaton.

Lezárult a tereptriatlon-körverseny 
is, melynek négy állomása után Sza-

kács Mária 2. helyen zárt, Bíró Júlia 3. 
lett, a férfi aknál pedig Simon István 
győzedelmeskedett – mindhárman a 
Hargita Triatlonklub sportolói.

Az országúti olimpiai távon szer-
vezett viadalok (1500 m úszás, 40 km 
kerékpár, 10 km futás) végén Simon 
Gergő, a Hargita Triatlonklub ver-
senyzője a 4. helyet szerezte meg.

Jó idényt zártak a csíki triatlonisták

N épes küldöttséggel, húsz spor-
tolóval vett részt a csíkszeredai 

4Seasons Sportklub a Sepsiszentgyör-
gyön megrendezett, Sprint Kupával 
díjazott úszóversenyen, ahol kilenc 
romániai klub összesen száznegyven 
sportolója mérte össze tudását.

A 4Seasons versenyzőinek leg-
jobb eredményei: Kajcsa Réka – 1. 
hely 50 m pillangón, 2. hely 50 m 
gyorson és háton, 3. hely 100 m ve-
gyesen; Ravasz Ágnes – 3. hely 50 m 
mellen, 4. hely 50 m pillangón és 100 
m vegyesen, 5. hely 50 m gyorson; 

Soós Bence – 4. hely 50 m pillangón, 
5. hely 50 m mellen és háton; Bota 
Ákos – 4. hely 50 m gyorson és pil-
langón, 5. hely 50 m mellen; Vermes-
ser Boglárla – 4. hely 50 m gyorson; 
Ambrus Tamás – 5. hely 50 m háton; 
Imets Csaba – 5. hely 50 m gyorson és 
mellen; Bertalan Anna Irén – 5. hely 
50 m háton.

A 4Seasons SK a következő spor-
tolókat nevezte a sepsiszentgyörgyi 
versenyre: Ambrus Tamás, Ambrus 
Viola, Antal Bence, Antal Gábor, 
Bara Tamás, Bertalan Anna Irén, 

Bota Ákos, Ferencz Zalán, Ferenczi 
Johanna, Imets Csaba, Kajcsa Réka, 
Kovács Noel, Nagy-Tarczali Regina, 
Porga Zétény, Ravasz Ágnes, Simon 
Boglárka, Soós Bence, Urkon Dávid, 
Urkon Péter és Vermesser Boglárka. 
A versenyzőket Balla Szabolcs, Dá-
vid Hunor, Fodor Hunor és László 
Orsolya edzők készítették fel.

A Sprint Kupa a fi úknál a sepsi-
szentgyörgyi Barabás Andráshoz 
(Ciprian SE), a lányoknál pedig Erőss 
Nórához (VSK Csíkszereda) került – 
közölték a szervezők.

Csíkiak a háromszéki úszóversenyen

A magyarországi Galyatetőn meg-
rendezett, Mátra Kupával díja-

zott légpuskás nyári biatlonverse-
nyen vett részt az elmúlt napokban 
a csíkszeredai ISK négy fi atal sporto-
lója, Kristó Loránd edző kíséretében. 

A csíki biatlonisták a serdülő korosz-
tályban indultak, első nap a 2 km-es 
egyéni versenyszámban, második 
nap pedig az 1,5 km-es sprintpróbán. 
Mindkét megmérettetésen futás köz-
ben két-két lövészet szerepelt. Leg-

jobban Kristó Előd szerepelt, minden 
várakozást felülmúlva mindkét nap 
első helyen végzett. Lázár Sarolta 3. 
és 1. helyezést ért el, Becze Eszter 5. 
és 3., György Tünde pedig 8. és 5. he-
lyeken zárta a versenyt.

Kristó Előd versenyt nyert a Mátrában




