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• Továbbra is fontos 
szerepet kapnak a 
székelyföldi biatlonis-
ták és az őket felké-
szítő szakemberek a 
romániai sílövő-válo-
gatottakban. A Csík-
szeredai ISK igazga-
tóját, a nemzetközi 
hírnévnek örvendő 
Márton Simon biatlo-
nedzőt kérdeztük.

D O B O S  L Á S Z L Ó

– Ülésezett a Román Sí- és Bi-
atlonszövetség (FRSB) döntésho-
zó testülete, a szövetségi büró, 
amelynek ön is tagja. A válogatot-
tak nevesítése, illetve a nemzet-
közi versenyekre való felkészülés 
is szerepelt a napirendek között. 
A székelyföldi sportolók közül kik 
tagjai a válogatottnak?

– Továbbra is minden szinten 
képviselve vagyunk, mindhárom 
csíkszeredai klub, a VSK, az ISK és 
a Sportklub is ad sportolókat a válo-
gatottaknak. A felnőtteknél Márton 
Enikő, Ana Larisa Cotruș és Andrea 
Mezdrea, illetve Cornel Puchianu, 
George Buta, Raul Flore, George 
Colțea, Florin Buta, Gegő Hunor és 
Denis Șerban (utóbbi kettő tarta-
lék) alkotja a felnőtt romániai kere-
tet, amely világkupa-versenyekre, 
IBU-kupákra, világ- és Európa-baj-
nokságra készül, a fő cél pedig az, 
hogy minél többen kiharcolják az 
olimpiai kvalifi kációt. Nyakunkon 
a következő téli olimpia, másfél év 
múlva, 2022 februárjában téli ötka-
rikás játékokat rendeznek Kínában. 
Márton Enikő a Sportklubtól, Gegő 
Hunor pedig a VSK-tól került be a 
válogatottba, Hunor azért tartalék, 
mert szívproblémák miatt egy évet 
kénytelen volt kihagyni. A női válo-
gatott egyik edzője a kisebbik fi am, 
Márton Szilárd, aki testnevelő tanár 
és szakedző. Szintén a felnőtt válo-
gatott stábjának tagja a csíkszeredai 
Czont Attila kinetoterapeuta, aki köz-
ben doktorálni készül szakmájából.

Bőven képviselve vagyunk az 
ifj úsági válogatott keretben, ahol a 
lányoknál Váncsa Szilvia, András Vi-
vien és Csutak Andrea, a fi úknál pedig 
Kovács Tamás kerettag, klubszinten 
mindannyian a Csíkszeredai ISK biat-
lonistái. Fontos nemzetközi versenye 
lesz a 2021-es esztendőnek a február 
7–12. között a fi nnországi Voukattiban 
megrendezendő Téli Európai Ifj úsági 
Olimpiai Fesztivál (EYOF). Erre a ran-
gos vetélkedőre készülő sportolókat 
két olimpiai központba sorolta a szak-

szövetség, az egyik csoport Barcarozs-
nyón, a másik pedig Hargitafürdőn 
készül. A székelyföldi csoportban Bor-
bély Blanka, Vass Barbara, Becze Ágo-
ta és Ladó Kincső, illetve Kovács Zalán 
kapott helyet. A hargitai csoport tagjai 
mind a Csíkszeredai ISK-tól kerültek 

ki, felkészülésükért pedig Balázs Zsolt 
és én felelünk. Mindhárom bővített 
keret elkezdte az erőnléti felkészítőt, a 
csapatok edzőtáborait a szakszövetség 
mellett a Román Olimpiai Bizottság 
(COSR) is támogatja.

– Három és fél hónapja tart a 
koronavírusos időszak. Hogyan 
tudtak készülni?

– A válogatottak bő három hete 
kaptak zöld utat a kiscsoportos edzé-
sekre, szigorú óvintézkedések betartá-
sával. A többi gyerek egyéni programot 
kapott, otthon edzettek. A sportiskolás 
gyerekekre ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint a többi diákra, akik 
nem végezhetnek testnevelési órát. A 
sportiskolások nem edzhetnek közö-
sen. A játéktermeket beindították, de a 
gyerekek a szabad levegőn, szervezet-
ten nem sportolhatnak. Szomorú. Ko-
moly érvágás ez a kihagyás az amúgy 

is nagy gondokkal küszködő romániai 
sportutánpótlás-nevelésnek. A sportis-
koláknál és az utánpótlás-neveléssel 
foglalkozó kluboknál már közel négy 
hónapja szünetelnek a tanárok által 
vezetett foglalkozások, és ennek sze-
rintem óriási kihatásai lesznek.

– Mennyire tudja tartani a lé-
pést a romániai biatlonsport a 
nemzetközi szinttel?

– A lányoknál mindig voltak na-
gyon tehetséges sportolóink, azon-
ban számos reménység 18–19 éves 
korában abbahagyta a sportolást. 
Most is van egy ígéretes ifi csapatunk, 
kérdés, hogy kik és meddig folytatják. 
Románia most férfi  szinten jobban áll, 
váltókat is tud indítani a nemzetközi 
versenyeken. Sokat kell dolgozni, és 
kellenek a feltételek, ez a felzárkózás 
útja. Egy másik probléma, és ez álta-
lános jelenség ebben az országban, 
hogy csökkent a sportolók száma, ke-
vesebb a merítési lehetőség, kevesebb 
biatlonistából tudunk válogatni, arról 
ne is beszéljünk, hogy az iskolai test-
nevelési órák száma kevés, a gyere-
kek többsége nem tud helyesen futni, 
ugrani vagy labdát megjátszani. Je-
lenleg csak három-négy klub tud adni 

sportolókat az ifj úsági válogatottnak. 
Sokszor kérdezik tőlem a kollégák, 
hogy miért nem megy a lövészet a 
sportolóinknak. A válasz egyszerű: 
a klasszikus háborút nem lehet meg-
nyerni fegyver nélkül, a biatlonver-
senyt sem megfelelő lőtéri gyakorlás 
nélkül. A biatlon élvilágában minden 
sportoló legalább tízezer golyót lő ki 
az edzéseken évente, a mi esetünk-
ben ez ennek a töredéke. Sílövészet-
ben sok minden dől el a lőtéren, az ott 
eltöltött másodperceken. A lőtéren ma 
a pontos célzás mellett sokat számít a 
beállás gyorsasága, a lövés ritmusa és 
a kiállás, ezekre ugyanolyan hang-
súlyt kell fektetni, mint a futásra.

– Az utóbbi két-három év-
ben csak síugrásban rendezhetett 
Románia világversenyeket. A bar-
carozsnyói ugrósánc nagyon felka-
pott lett nyári és téli vetélkedőkre 
is. Jó pár évvel ezelőtt Csíkszereda 
is felmerült egy építendő síugró-
sánc helyszíneként. Miért esett el 
Székelyföld ettől a lehetőségtől?

– Egyik kezdeményezője voltam 
annak, hogy Csíkszereda szélén, a Su-
tában a régi sánc helyére épüljön egy 
új, modern sánc. El is jöttek ide Auszt-
riából a szakemberek és a fi nanszí-
rozást biztosító OMV cég képviselői. 
Romániában három helyszín pályá-
zott, Csíkszereda, Négyfalu (Szecse-
leváros) és Barcarozsnyó. A szakem-
berek Csíkszeredát találták a legjobb 

helyszínnek, ahol hideg és szélcsend 
van, közel a város, sok gyermek él 
a környéken, és a hely természeti 
adottságait is kiválónak ítélték meg 
az idelátogató szakemberek. Három 
ugrósánc volt elképzelve a Sutában, a 
terület tulajdonjogával sem lett volna 
gond, azonban végül politikai szinten 
Barcarozsnyó több támogatást kapott.

– Ott van viszont a hargitafür-
dői biatlonpálya. Mi hiányzik ah-
hoz, hogy nagy, nemzetközi ver-
senyeknek legyen házigazdája?

– Fejleszteni kellene, több lőállást 
kialakítani, és a pálya hosszát is nö-
velni kellene. Jelenleg 14 lőállással 
dolgozunk, de ezt húszra lehetne 
növelni. Vannak konkrét elképzelé-
seink, reméljük, megkapjuk erre az 
engedélyeket, majd az anyagi háttért 
is sikerül megtalálni. Több évtizede 
járom a világversenyeket, és túl-
zás nélkül állíthatom, hogy Európa 
egyik legjobb fekvésű pályája Har-
gitafürdőn található. Természetes 
hó van kora ősztől késő tavaszig, 
nagyon fontos, hogy két patak folyik 
át a pályán, ami megfi zethetetlen 
a hóágyúzás szempontjából. Most 
már közúton is könnyebben elérhető 
Hargitafürdő, a szálláshelyek is bő-
vültek. A pálya hossza egyelőre csak 
országos versenyekre alkalmas, meg 
is kaptuk idénre az összes bajnokság 
megrendezésének jogát, a koronaví-
rus azonban közbeszólt.

Elkezdték a felkészülést a sílövők
Tizenegy székely sportoló a biatlon-válogatottakban

Márton Simon szerint Románia jelenleg férfi szinten jobban áll, váltókat is tud indítani a nemzetközi versenyeken  ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Névjegy

A farkaslaki születésű, negyven esztendeje Csíkszeredában élő Márton 
Simon sportolóként, majd edzőként alkotott maradandót a romániai 
sísportban. Több évtizedes edzői munka áll mögötte, világ- és Európa-baj-
nokságokon, nemzetközi versenyeken érmes biatlonistákat készített fel, 
hat olimpiára kísérte el a romániai női biatlon-válogatottat. Többek között 
az ő nevéhez fűződik a hargitafürdői új biatlonpálya megépítése.

„ Kevesebb biatlonistából 
tudunk válogatni, arról 
ne is beszéljünk, hogy az 
iskolai testnevelési órák 
száma kevés, a gyerekek 
többsége nem tud helye-
sen futni, ugrani vagy 
labdát megjátszani.




