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• Egész Székelyföldről várnak sífutókat és lesiklókat az idei Konzul Kupára, 
amelyet szombaton, február 15-én tartanak Hargitafürdőn. A megmérette-
tésre bárki benevezhet a helyszínen, az óvodás korúaktól a veteránokig.

D O B O S  L Á S Z L Ó

I dén hetedik alkalommal rende-
zik meg a Konzul Kupával díja-
zott síversenyt, amely a nemzeti 

összetartozás évében minden eddigi-
nél nagyobb hangsúlyt kap – mondta 
el az eseményt felvezető sajtótájékoz-
tatón Tóth László csíkszeredai főkon-
zul. „Az eddigi hat Konzul Kupához 
képest újdonság, hogy a verseny 

kibővül a sífutással, továbbá a költ-
ségvetés is nagyobb az eddiginél, így 
a távolabbról érkező csapatok szállí-
tási költségeit is támogatni tudjuk” 
– hangsúlyozta a főkonzul. A szom-
bati síünnepre várják Potápi Árpád 
Jánost, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkárát.

A hargitafürdői sípályák tulajdo-
nosa és üzemeltetője nevében Kósa 
Imre, a Csicsói Közbirtokosság elnö-
ke, illetve Péter Lukács, Csicsó pol-
gármestere reményét fejezte ki, hogy 

a Konzul Kupa, a verseny nagy lehe-
tőség a hargitafürdői sípályáknak és 
a székelyföldi sízőknek is. 

Tófalvi Éva, a VSK Csíkszereda 
biatlon szakosztályának edzője – 
aki a Konzul Kupán a sífutásért felel 
– elmondta, hogy az utóbbi napok-
ban sokat havazott a Hargitán, így 
nagyon jó körülmények várják a 
sportolókat. Péter Zsombor, a Csík-
szeredai ISK alpesi sí szakosztályá-
nak edzője azt mondta, hogy a diá-
kok számára hét korosztályban lesz 

lesiklóverseny, a felnőttek pedig há-
rom korosztályban mérhetik össze 
tudásukat. 

Versenyzőket várnak Maros, 
Kovászna és Hargita megyékből, a 
szervezők előzetes értesülései sze-
rint több mint száz-száz síző áll majd 
rajthoz sífutásban és alpesi síben is.

A sífutóversenyt a biatlonpályán 
tartják, míg az alpesi sízők a Mik-
lós-pályán mérik össze tudásukat, a 
sífutók 9.30-kor kezdenek, az alpesi 
sízők pedig 10 órakor. Mindkét ver-
senyre a helyszínen lehet jelentkezni 
szombaton reggel 8 órától. A sífutó-
versenyre díjmentes a benevezés, az 
alpesi sízők versenyére pedig 30 lej a 
nevezési díj.

Debrecenben az edző 
és Hetényi is hosszabbított
David Musial vezetőedző és a kapus Hetényi Zoltán is szerződést hosz-
szabbított a Debreceni EAC jégkorongcsapatával. Az Erste Liga közép-
szakaszának felsőházában szereplő együttes honlapján jelentette be, 
hogy a 44 éves, cseh–német kettős állampolgárságú szakvezető idény 
végén lejáró szerződését két évvel toldotta meg, míg Hetényi Zoltán 
plusz egy évre szóló szerződést írt alá. Musial 2018 májusában lett a 
DEAC vezetőedzője, irányításával az előző idényben bronzérmes lett 
az akkor újonc együttes. A hétszeres magyar bajnok, válogatott hálóőr 
Hetényi Zoltán 2018 augusztusa óta erősíti a DEAC-ot, jelenleg 93,29 
százalékos védési mutatóval rendelkezik az Erste Ligában.

Tour de Hongrie
Debrecenből indul és Esztergomban fejeződik be idén a Tour de 
Hongrie országúti kerékpáros körverseny. Az útvonal szerdai bemuta-
tóján kiderült, hogy a cívisvárosból induló 174 kilométeres első etap 
Hajdúszoboszlón ér véget. Ezt a 182 kilométeres Karcag–Nyíregyháza 
és a 171 kilométeres Sárospatak–Kazincbarcika szakasz követi, majd 
a királyetap, amelyen a Miskolcról rajtoló mezőny 178 kilométert 
megtéve a Kékestetőig halad. A zárószakasz Esztergomból indul, majd 
156 kilométer után ott is zárul úgy, hogy a mezőny négy kört tesz meg, 
amely magában foglalja a dobogókői emelkedőt. A május 13. és 17. 
között sorra kerülő magyar körversenyen összesen 861 kilométer le-
küzdése vár a mezőnyre, amely minden eddiginél erősebb lesz. Ennek 
egyik oka, hogy a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy 
Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d’Italia első 
három szakaszát, így a World Tour-csapatok szívesen neveztek be a 
magyar körversenyre is.

• RÖVIDEN 

S uceava megyében versenyeztek 
az elmúlt napokban a Csíkszere-

dai Tanulók Klubjának sízői. Szabó 
Nándor tanár-edző csapata számos 
dobogós helyezéssel tért haza Dor-
navátráról (Vatra Dornei).

A verseny beszámított a tanügy-
minisztérium keretében zajló CAEN 
(Calendarul Activităților Extra-
școlare Naționale – Iskolán kívüli 
Országos Tevékenységek Naptára) 
sorozatába. Ennek a sorozatnak ez 
volt a második állomása, az elsőt 

pár héttel korábban Háromszéken 
tartották.

Szabó Nándortól megtudtuk, 
hogy jó pályán, kitűnő időben, ba-
rátságos környezetben nyertek szép 
díjakat a kis székelyföldi sízők. A Hó 
örömei (Bucuriile zăpezii) nevű via-
dalon a csíki sízők műlesiklásban és 
óriás-műlesiklásban álltak rajthoz, 
de összetettben is díjazták a sporto-
lókat. Íme, a csíkiak helyezései.

2012–2013-as korosztály: András 
Mikolt – két első és egy második 

hely; Szilveszter Balázs – egy első és 
két második hely.

2010–2011-es korosztály: Rahău 
Hanna – három első hely; Bertalan 
Anna Irén – egy-egy negyedik-, har-
madik és második hely; Krézsek Örs 
– egy hatodik hely.

2008–2009-es korosztály: Szil-
veszter Ágnes – két első és egy má-
sodik hely; Dandu Maya – két har-
madik és egy negyedik hely; Boda 
Eszter – egy hetedik hely. 

D. L.

A lin Alexuc Ciurariu aranyérmet 
szerzett Romániának a római 

birkózó Európa-bajnokság első érem-
osztó napján. A magyar sportolók 
két ezüst- és egy bronzéremmel zár-
ták a nyitónapot: Lévai Zoltán a 77, 
Lőrincz Viktor pedig a 87 kilogram-
mos súlycsoportban nyert ezüstér-
met, míg Torba Erik a 63 kilósok kö-
zött állhatott fel a dobogó harmadik 
fokára. Kedden este öt kötöttfogású 

súlycsoportban osztottak érmeket. 
Eredmények. 55 kg-os súlycsoport: 
1. Edmond Nazarjan (Bulgária), 2. 
Vitalij Kabalojev (Oroszország), 3. 
Eldaniz Azizli (Azerbajdzsán) és 
Nugzari Tsurtsumia (Georgia). 63 kg: 
1. Makszim Nehoda (Fehéroroszor-
szág), 2. Ibragim Labazanov (Orosz-
ország), 3. Torba Erik (Magyarország) 
és Lenur Temirov (Ukrajna). 77 kg: 1. 
Sanan Suleymanov (Azerbajdzsán), 

2. Lévai Zoltán (Magyarország), 3. 
Alex Bjurberg Kessidis (Svédország) 
és Karapet Csaljan (Örményország). 
87 kg: 1. Szemen Novikov (Ukrajna), 
2. Lőrincz Viktor (Magyarország), 3. 
Alekszandr Komarov (Oroszország) 
és Islam Abbasov (Azerbajdzsán). 
130 kg: 1. Alin Alexuc Ciurariu (Ro-
mánia), 2. Levan Arabuli (Georgia), 
3. Jello Krahmer (Németország) és 
Mikola Kucsmi (Ukrajna).

Jól teljesítettek Dornavátrán

Román birkózóarany Rómában

Konzul Kupáért síznek a Hargitán
Nagyszabású lesikló- és sífutóverseny lesz szombaton Székelyföldön

Elhalasztják 
a Kínai Nagydíjat
Az elmúlt hetek bizonytalan-
sága után döntött a Forma–1 
vezetősége, az eredeti 
időpontban nem rendezi meg 
a sanghaji versenyüket. A 
halasztás lehetőségéről még 
egyeztetnek. Azok után, hogy 
az elmúlt hetekben számos 
kínai sporteseményt töröltek 
az országban kitört koronaví-
rus-járvány miatt, kérdésessé 
vált, hogy a Forma–1 megren-
dezheti-e az eredetileg április 
19-ére tervezett sanghaji futa-
mát. Az első döntés megszüle-
tett, ám a futam sorsa egyelőre 
még nem végleges: a Nem-
zetközi Automobil Szövetség 
(FIA) közleményben jelentette 
be, hogy áprilisban nem 
tartják meg a Kínai Nagydíjat. 
Hivatalosan azonban egyelőre 
halasztást emlegetnek, és 
vizsgálják annak lehetőségét, 
hogy egy későbbi időpontban 
sort kerítsenek a versenyre. Kí-
na először 2004-ben látta ven-
dégül az F1 mezőnyét, akkor 
még a bajnokság hajrájában 
kapott helyet a futamuk. Azóta 
megszakítás nélkül adtak ott-
hont a versenynek, 2019-ben 
pedig őket érte a megtisztel-
tetés, hogy a királykategória 
1000. futama lehettek. Az 
áprilisi kínai verseny kiesésé-
vel a 2020-as F1-es bajnokság-
ban váratlanul egy négyhetes 
szünet keletkezett. Április 
5-én Vietnám története során 
először fogadja a száguldó 
cirkuszt, ezt követően pedig 
csak egy hónappal később, 
május 3-án hajt pályára ismét 
a mezőny, a hosszú kihagyás 
után visszatérő Zandvoorban, 
a Holland Nagydíjon.
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Balról jobbra: Kósa Imre, Péter Lukács, Tóth László, Tófalvi Éva és Péter Zsombor   ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




