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A megmérettetésre 30 éven fe-
lüliek nevezhettek be, felső 
korhatár nem volt. A World 

Masters Games a világ egyik legran-
gosabb sporteseménye, amelyet a 
téli sportok legnagyobb fesztiváljá-
nak is neveznek. A versenyt a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság által is 
elismert szervezet, az International 
Masters Games Association (IMGA) 
szervezi. A játékok mottója: Sport 
mindenkinek, minden korosztály-
nak. Célja, hogy minden korcsopor-
tot ösztönözzön az aktív és sportos 
életmódra.

Az első nyári világjátékot (WMG) 
35 évvel ezelőtt, 1985-ben a kanadai 
Torontóban tartották. A téli világjáté-
kokat harmadszor rendezik meg, az 
elsőt 2010-ben a szlovéniai Bledben 
tartották, a másodikat pedig 2015-
ben a kanadai Quebecben. A világ-
versenyen egyebek közt alpesi síben, 
sífutásban, biatlonban, sítájfutás-
ban, mű- és gyorskorcsolyában, rö-

vidpályás gyorskorcsolyában (short 
track) és jégkorongban osztottak ki 
érmeket.

Életre szóló élmény

A 80. életévében járó Borbáth Ist-
ván Ágoston testnevelő tanár síge-
nerációkat nevelt ki, számos bajnok 
és olimpikon útját egyengette, spor-
tolóként azonban először vehetett 
részt nagy világversenyen. Ő készí-
tette fel 1988-ban a kanadai Calga-
ryban megrendezett téli olimpiára 
a romániai női biatlon-válogatottat, 
de indulás előtt politikai okokból 
nem őt vitték el. Az 1940. augusz-
tus 28-án Csíkszentmártonban szü-
letett és a Bukaresti Testnevelési 
Főiskolán 1966-ban tanári oklevelet 
szerzett Borbáthnak nagy álma va-
lósult meg azzal, hogy sportolóként 
is részt vehetett egy nagy világver-
senyen.

„Majdnem 24 órát utaztunk, hogy 
olcsó legyen a repülő, menet a német-
országi Memmingenbe érkeztünk, és 
onnan is repültünk haza. Nem talált 
a program a jégkorongozókéval, így 
nem tudtunk velük utazni, ők a cso-
magjainkat vitték és hozták, amiért 
köszönet jár nekik. Hálás vagyok két 
volt tanítványomnak, Csúcs András-
nak, aki szorgalmazta a részvételt, 
mert ha ő nem indul, én egyedül nem 
indultam volna el, és Márton Simon-
nak, aki kifi zette a részvételi díjat és 
felszereléssel támogatott. Nem utol-
sósorban hálás vagyok feleségem-
nek, amiért mindenben támogatott. 
Nem volt olcsó mulatság, minden 
részvevő saját zsebéből fi zetett min-
dent. Nem panaszként mondom, de 
a hokisokért és értünk a részt vevő 
országok zászlóinak sorába felkerült 
Románia lobogója is, de a sportmi-
nisztérium és a szakszövetségek sem-
mivel sem támogatták részvételünket. 

Én magammal vittem a székely zász-
lót, mindig velem volt a kicsi hátizsá-
komra kitűzve” – mesélte Borbáth.

Ötvenkilenc ország több mint 
3200 sportolója indult az idei világ-
játékokon, őket 700 önkéntes szol-
gálta ki, akik a világ minden tájáról 
érkeztek, a megnyitóünnepségen pe-
dig nem országok, hanem sportágak 
szerint vonultak fel a sportolók. Bor-
báthék a kis székely zászlóval men-
tek. Elmondta, hogy nagyon sokan 
kérdeztek, milyen zászlót visznek, 
és mindig elmagyarázták, hogy mi a 
helyzet Székelyfölddel.

„Csodálatos síparadicsom See-
feld, vaxolókabinok, pályák profi  
módon előkészítve. A legnagyobb 
probléma azonban a vaxolás, a lécek 
megfelelő előkészítése volt, mert a 
pálya első részét sütötte a nap, a vé-
gen, az északi részen pedig teljesen 
más volt a hőmérséklet. Óriási emel-
kedők és ereszkedők voltak a futópá-
lyán, olyanok, mint a hargitafürdői 
lesiklópályák. Korcsoportonként 
indultunk, én a 75 éven felülieknél. 
Az első próbán, az 5 km-es váltako-
zó stílusú versenyszámban végig 
negyedik helyen haladtam, de a ver-
seny végére kisütött a nap, a lécek 
már nem fogtak, így a célvonal előtt 
megelőztek, ötödik lettem. Nehéz 
verseny volt, nagyon elfáradtam, de 
óriási élmény, hogy versenyezhet-
tem! A második napon, a szintén 5 
km-es szabad stílusú próbán hatodik 
lettem, két nappal később, a 10 km-
es versenyszámban pedig negyedik. 
Egy negyedik, egy ötödik és egy 
hatodik hely tehát a mérleg, de egy 
profi bb vaxolással talán a második 
hely is elérhető lett volna. A nya-
kunkban lógó akkreditációs kártya 
feljogosított az ingyenes utazásra. A 
tömegközlekedésben, autóbuszokon, 
vonaton nap mint nap tapasztaltuk, 

hogy az utasok ránk mosolyogtak, 
nagyra értékelték, hogy idős korban 
is sportolunk. Innsbruck külvárosi 
részén béreltünk lakást, ahol olcsóbb 
volt, mint a központban, lengyel 
munkásokkal laktunk együtt, külön 
szobákban, de nem zavartuk egy-
mást. Önellátók voltunk, az élelmi-
szerüzletből vásároltunk, mi főztünk 
magunknak. Olcsó volt minden, a 
sör például annyiba került, mint egy 
doboz gyufa! A szállásról naponta 
autóbusszal utaztunk Innsbruck vas-
útállomására, ahonnan vonattal a 35 
km-re fekvő Seefeldbe, a sífutóverse-
nyek helyszínére. Ott volt a biatlon, 
a síugrás, az északi összetett és a 
sítájfutás. Mint az óra, úgy műkö-
dött minden! A táj lenyűgöző, és még 
napos időt is fogtunk ki. A sífutópá-
lyák tengerszint felett 1000 méteren 
vannak, de körbe vannak véve 3000 
méteres hegyekkel. Nagyszerű volt!” 
– nyilatkozta Borbáth.

Csúcs két sportágban indult

A 60 éves Csúcs András sífutásban 
és sítájfutásban is rajthoz állt. Sífu-
tásban az M55 (a már betöltött év szá-
mított), sítájfutásban pedig az M60 
korosztályban (itt a megkezdett év 
számított) állt rajthoz. „A sífutópá-
lyák és a versenykörülmények kitű-
nők voltak, volt elég hó. Nem hiába 
tartották ott már két olimpia és két 
északisí-világbajnokság (legutóbb 
2019-ben) sífutópróbáit. A sítájfutás-
nál a sífutónyomokon kívül az erdő-
ben kevés volt a hó, és nagyon mere-
dekek a pályák” – mondta el Csúcs, 
aki korosztálya nagyon erős mező-
nyében minden versenyszámban jól 
szerepelt. Sífutásban a 30. (7,5 km, 
szabad stílus) és 31. helyen (15 km, 
szabad stílus) végzett, sítájfutásban 
pedig két 9. és egy 10. helyezést szer-
zett. A sprint és a hosszú távon 9., a 
középtávon pedig 10. lett.

Ezüstérmet szerzett a Fortunato

Második helyen végzett, ezüstérmet 
szerzett a Székelyföldet képviselő 
Csíkszeredai Fortunato Devils csa-
pata a 30 éven felüliek hokitornáján. 
Székelyföld együttesét az osztrák 
Dom`s Hockey Innsbruck előzte meg, 
a hétcsapatos torna harmadik helyén 
pedig az ausztráliai Brisbane Rusty 
Blades végzett. Az ezüstérmes Fortu-
nato Devils csapatának összetétele: 
Szőcs Hunor, Gergely Attila, Fodor 
Szilveszter, Tamás Nándor, András 
Zsolt, Fodor Krisztián, Dezső István, 
Szőcs Botond, Zerkula Zsolt, Kánya 
Attila, Kovács Norbert, Nagy Attila, 
Csergő Róbert, Farkas Zoltán, Csergő 
Zsolt, Moldován Ervin és Borbát Imre.

Székelyek a tiroli téli világjátékokon
Három sportágban képviselték az erdélyi magyarságot

• Két síző és a Csík-
szeredai Fortunato 
hokicsapat képviselte 
Romániát az esztendő 
egyik jelentős nemzet-
közi sporteseményén, 
az ausztriai Innsbruck-
ban és környékén 
január 10–19. között 
megrendezett veterán 
világjátékokon, a World
Masters Gamesen.

Borbáth István Ágoston 
nyakában a részvételi 
emlékéremmel
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