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• RÖVIDEN
Kosárlabdameccs
Csíkszeredában

legrangosabb versenyére készül a Csíki
Csobbanó uszoda.
Csütörtöktől vasárnapig Csíkszeredában rendezik meg az
országos felnőtt és
ifjúsági rövidpályás
úszóbajnokságot.

Hétközi fordulót rendeznek a román férfi kosárlabda-bajnokság
alapszakaszában, a C értékcsoportban szereplő székelyföldi
együttesek közül a csoportelső
Marosvásárhelyi VSK ma 14
órától Kolozsváron vendégszerepel, a VSK Csíkszereda
pedig 17 órakor a CSM Focșani
együttesét fogadja az Erőss
Zsolt Arénában. A mai program:
Kolozsvári U–Marosvásárhelyi
VSK (14 óra), VSK Csíkszereda–
CSM Focșani (17 óra), Bukaresti
CN Aurel Vlaicu–Máramarosszigeti VSK (17.30), Zsilvásárhelyi
ACS–Galaci Phoenix (17.30),
Bukaresti Rapid–Bukaresti
Agronomia (18 óra).

DOBOS LÁSZLÓ

Csíki ökölvívók
Dánoson

Országos úszóbajnokság a Csíki Csobbanóban
• Történetének

A

z eseményt a Román Úszóés Öttusaszövetség szervezi
Csíkszereda Polgármesteri
Hivatalával és a VSK Csíkszeredával közösen. A huszonöt méteres
medencében zajló megmérettetésre több mint háromszáz sportolót
várnak, akik ifjúsági és felnőtt korosztályokban versengenek majd az
országos bajnoki címekért.
Az előzetes program szerint
harminchat számban avatnak női
és férfi bajnokot: 50, 100, 200, 400,
800 és 1500 méteren gyorsúszásban, 50, 100 és 200 méteren pillan-

Az ország legjobb úszóit várják
a Csíki Csobbanóba

▴ FORRÁS: SWIMM TO PERFECTION
góúszásban, 50, 100 és 200 méteren
hátúszásban, valamint 50, 100 és
200 méteren mellúszásban, illetve a
4x50 méteres váltószámokban.
A négynapos bajnokságon a
délelőtti órákban az időfutamokat
rendezik, délutánonként pedig a
döntőket. A délelőtti versenyek 10

órakor kezdődnek, a délutáni döntők pedig 17 órakor.
A csíkszeredai megmérettetés
lesz az év utolsó hazai versenye
a decemberi, Kínában megrendezendő rövidpályás világbajnokság
előtt, így a szurkolók az egész román úszóválogatottal találkozhatnak, köztük a világranglistán
legjobban helyezett Robert Glințăvel és Daniel Martinnal is. Csíkszeredát a Trandafir Norbert által

felkészített Balog Henrietta (VSK
Csíkszereda), a 4Seasons klubtól Rákosi-Seiwart László, Kajcsa Réka és Ravasz Ágnes (edző
Balla Szabolcs), valamint a Swim
to Perfection sportolója, Jánossy
Krisztina (edző Barabás Lóránt)
képviseli.
A szervezők szerint a nézőknek 3
lejes belépőt kell váltaniuk. A 2013ban átadott Csíki Csobbanó lelátóin
600 néző foglalhat helyet.

Túl az alapszakasz felén az Erste Liga
A

jégkorong Erste Ligában minden csapat lejátszott már legalább húsz mérkőzést, vagyis túl
van az alapszakasz felén. Jelen állás
szerint az erdélyi együttesek közül a
Csíkszeredai Sportklub és a Brassói
Corona a középszakaszban a felsőházban, a Gyergyói HK pedig az alsóházban folytatná.
Megszakadt a Gyergyói HK győzelmeinek sora, a Brassói Corona

hétfőn este főleg jól sikerült első
harmadának köszönhetően szerezte meg a három pontot Gyergyószentmiklóson. A gyergyóiaknál most mutatkozott be az Erste
Ligában a nemzetközi szünetben
igazolt Vlagyiszlav Karpusz és Igor
Bobcek. A Csíkszeredai Sportklub
simán nyert Dunaújvárosban, igaz,
az Acélbikák csapatából több alapjátékos hiányzott.

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz: Dunaújvárosi Acélbikák–Csíkszeredai Sportklub 2–8
(0–3, 2–1, 0–4), gólszerzők Miika
Franssila, Makovics Bence, illetve
Fodor Csanád 3, Gecse Hugó, Salló
Alpár, Radim Valchar, Részegh Tamás, Alekszej Mihnov; Gyergyói
HK–Brassói Corona 1–4 (0–3, 1–0,
0–1), gólszerzők Roman Tomanek, illetve Roberto Gliga 2, Jereme Tendler,

Dombi Gyula újra bajnok erőtörésben
A

csíkszeredai Dombi Gyula, a
Csíki Titánok Sportklub versenyzője megvédte országos bajnoki
címét Désen, idén is első lett az or-

szágos tékvandóbajnokság erőtörés
versenyszámában.
Dombi idén a nemzetközi versenyeken is jól szerepelt, negyedik

lett a csehországi Nymburkban
megrendezett vetélkedőn, és szintén
negyedik helyezést ért el egyéniben
a tallinni Európa-bajnokságon, ahol
tagja volt az ugyancsak negyedik
helyen végzett romániai erőtörőcsapatnak is.
Az erőtörés a tékvandó egyik fontos, látványos, nagy kihívást jelentő
része. Egy eszköz, amely művelőinek
testi-lelki erejét, ügyességét, bátorságát és technikai tudását hivatott
Dombi Gyula a dobogó
legfelső fokán

◂ FORRÁS: CSÍKI TITÁNOK

Péter Balázs; Vienna Capitals II.–Fehérvári Titánok 5–4 (0–2, 3–0, 2–2).
A további program: pénteken
Sportklub–Vasas (18.30), Gyergyói
HK–Vienna II. (18.30), Újpest–Brassó
(19), Ferencváros–Dunaújváros (19);
vasárnap Sportklub–Vienna II.
(18.30), Gyergyói HK–Vasas (18.30),
Titánok–Debrecen (18.30), Dunaújváros–Brassó (19), Hokiklub–Budapest–Újpest (19.40).

A Nagy-Küküllő menti Dánoson
(Maros megye) léptek szorítóba múlt hét végén a csíki
ökölvívók. A Küküllő kesztyűje
(Mănușa Târnavei) elnevezésű viadalon a Csíkszeredai
Bene Regaz SE bokszolóinak
egy csoportja, Tódor Loránd
edző három tanítványa vett
részt. Mindhárman nagyszerű
eredményekkel térhettek haza,
Rostás Traian (41,5 kg-os súlycsoport) és Farkas József (50
kg) első, Bakó Norbert (+80 kg)
pedig második helyezést ért el.

Nyolcadszor is
döntetlen
Az előző héthez hasonlóan a
nyolcadik parti is döntetlennel
ért véget a londoni sakkvilágbajnokság döntőjében. Hétfőn
este az amerikai Fabiano Caruana vezette a világos bábukat,
de ebből nem tudott előnyt
kovácsolni, így ismét döntetlenre végzett a harmadik címvédéséért küzdő norvég Magnus
Carlsennel. A világbajnoki
mérkőzéssorozat ma délután
folytatódik, amikor Carlsen
vezeti majd a világos bábukat.

• AS PTOE LRETVEÍSZEIMÓ BÉ NA NY E K
tükrözni. A sportolók a törésekhez
használt végtagfelületek edzését,
keményítését már fehér övtől elkezdik és folyamatosan tökéletesítik. A
magas szintre edzett testrészek a tudományos elvekre épülő technikával
ötvözve lenyűgöző teljesítményekre
lesznek képesek.
Az erőtörőverseny a férfiaknál öt,
a nőknél három különböző technikából áll. A versenyzőknek az úgynevezett törőállványra felrakott lapokat
kell eltörniük, melyeknek az a különlegességük, hogy műanyagból készülnek és törés után ismét összeilleszthetők. A műanyag előnye, hogy
az összes versenyzőnek közel azonos
fizikai tulajdonsággal rendelkező lapokat kell eltörnie. (D. L.)

17.30 Férfi kézilabda: Focșani–
Dél-Dobrudzsa KC (TVR HD)
18.45 Női labdarúgás,
U17-es vb (Eurosport 1)
19.00 Curling, Eb, Tallinn
(Eurosport 2)
19.30 Férfi kézilabda, BL:
Dinamo–Rihimaen Cocks
(Digi 2, Telekom 1)
20.00 Labdarúgás, NB I.:
Mol Vidi–Újpest (M4 Sport)
20.00 Férfi kézilabda, BL:
Löwen–Veszprém
(Telekom Sport 2)
20.00 Női kosárlabda, Eb-selejtező:
Románia–Finnország
(Digi Sport 4)
21.45 Férfi kosárlabda, Euroliga:
Olimpia Milano–Baskonia
(Digi Sport 4, Look Sport)

