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• A koronavírus-jár-
vány kitörése óta a ma 
este rajtoló Szebeni 
Kerékpáros Körverseny 
lesz az első nagyobb 
nemzetközi sportese-
mény, amelyet Romá-
niában rendeznek. Az 
indulók között találjuk 
a csíkszeredai Novák 
Team csapatát is.

D O B O S  L Á S Z L Ó

N agy az érdeklődés a Nem-
zetközi Kerékpáros-szövet-
ség (UCI) naptárában 2.1-

es besorolású Szebeni Kerékpáros 
Körverseny iránt, amely eredetileg 
július 2. és 5. között a COVID-19 ko-
ronavírus-járványt követő időszak 
első UCI-kategóriás versenye lehetett 
volna, ám a szervezők módosították 
a dátumot. A mától vasárnapig zajló 
négyszakaszos viadal így is a hónap 
egyik legrangosabb versenye.

A Szeben megyében zajló megmé-
rettetés idén is a prológgal kezdődik, 
amit holnap a tengerszint feletti 2040 
méter magasságban fekvő Bâlea-tó 
hegyi befutója követ. Szombaton 
egy Nagyszeben környéki, síkabb 
szakasz következik, míg vasárnap a 
záró két félszakasz délelőttjén a ré-
gió legfelkapottabb síparadicsomá-

hoz, Szebenjuharosra tekernek fel a 
hegyi időfutam keretében, délután 
pedig egy 109 km-es szakasz vár a 
mezőnyre.

Eredetileg 25 csapat nevezett be, 
de a járvány miatt három együttes, az 
olasz Gazprom Rus-Vel, a belgiumi Al-
pecin-Fenix és az olasz Androni Gio-
cattoli Sidermec visszamondta rész-
vételét – tudtuk meg Novák Károly 
Eduárdtól, a Román Kerékpáros-szö-
vetség (FRC) elnökétől, aki verseny-
zőként is rajthoz áll a szebeni körön. 
A csíkszeredai Novák Team csapatát 
Novák Ede mellett az ukrán Jehor 
Dementyev, az olasz Simone Sano, 

valamint a magyarországi Rózsa Ba-
lázs, Szentpéter András és Wermerser 
Zsombor alkotja. Az első Szebeni Kör-
versenyt 2011-ben rendezték, tehát a 
viadal idén jubilál, fennállása tizedik 
évfordulóját ünnepli.

„Örvendek, hogy sikerült meg-
rendezni ezt a nagy sporteseményt, 
amely az elsők közötti a világjárvány 
felbukkanása óta. Nagyon erős a me-
zőny, az európai csapatok legjobb-
jai neveztek be, hiszen más számos 
versenyt a pandémia miatt töröltek. 
A mi csapatunknak, a Novák Team-
nek ez az idei első versenye, célunk 
a tapasztalatszerzés és felkészülés a 

következő nagy hazai megmérette-
tésre, az augusztusban esedékes Szé-
kelyföld Kerékpáros Körversenyre” 
– nyilatkozta Novák.

A Szebeni Körverseny útvonala

• Prológ (ma este): Nagyszeben 
központjában (2,5 km).

• 1. szakasz (holnap):  Nagyszeben 
– Szelistye – Doborka – Keresztény-
sziget – Nagydisznód – Bâlea-tó 
(183 km).

• 2. szakasz (szombaton):  Nagysze-
ben – Szentágota – Nagydisznód – 
Guraró – Nagyszeben (181 km).

• 3/A félszakasz (vasárnap délelőtt):  
egyéni hegyi időfutam Nagyszeben 
és Szebenjuharos között (12,5 km).

• 3/B félszakasz (vasárnap dél-
után): Nagyszeben – Popláka – 
Szelistye – Kereszténysziget – Orlát 
– Szecsel – Kereszténysziget – Nagy-
szeben (109 km).

15.30 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
20.30 Serie A: Udinese–Juventus (Digi 2, Telekom Sport 2, Look Plus)
22.45 Serie A: Lazio–Cagliari (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Lékó győzelemmel kezdte a sakktornát
Lékó Péter győzelemmel rajtolt azon a tízfős online gyorssakk-tornán, 
amely negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által 
kitalált és útnak indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak. A 
magyar nemzetközi nagymester a 15 perces alapjátékidejű partikkal 
zajló, 150 ezer dollár összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viada-
lon az ukrán Vaszil Ivancsuk felett diadalmaskodott. Négy meccs után 
2–2-re álltak a felek, a nyertes kilétéről döntő ötödik összecsapáson 
– az úgynevezett armageddonban – azonban, ahol a sötét figurákat 
vezető Lékónak a döntetlen is elég lett volna a sikerhez, a magyar sak-
kozó felülkerekedett riválisán.

6,5 millió dollárral segítik az olimpikonokat
A vizes sportok nemzetközi szövetsége (FINA) három programon ke-
resztül 6,5 millió dollárral támogatja a sportolók olimpiai felkészülését 
a jövő évi, tokiói játékokra. A FINA elsősorban azoknak kíván segítsé-
get nyújtani, akik a koronavírus-járvány miatt nehézséggel küzdenek 
edzés- vagy versenylehetőséget illetően. A szervezet legalább 160 
nemzeti szövetségnek összesen négymillió dollárt utal át, hogy azok 
biztosítsák sportolóik számára az edzést és a versenyeket, illetve 
hozzájáruljanak a megélhetés költségeihez. További kétmilliót az 
ösztöndíjprogramjára fordít, emellett 460 ezer dollárt a kontinentális 
szövetségnek juttat a FINA.

• RÖVIDEN 

O laszországi sajtóhírek szerint a 
Magyar Nagydíjon arról plety-

káltak a bokszutcában, hogy ha a 
pandémia miatt nem lehet megren-
dezni a spanyol versenyt, akkor azt 
Angliában pótolhatják be.

Az elmúlt hetekben újra megnőtt 
a koronavírus-járvány aktív fertőzött-
jeinek száma Spanyolországban, és 
olaszországi sajtóhírek szerint elkép-
zelhető, hogy augusztus 16-án is Silver-
stone-ban rendeznének Formula–1-es 
versenyt, nem pedig Barcelonában.

A jelenleg érvényes, idei F1-es 
versenynaptár szerint az év első há-
rom futama – az Osztrák, a Stájer 

és a múlt hétvégi Magyar Nagydíj 
– után egy hét pihenő következik, 
majd a mezőny a Brit-szigetekre lá-
togat, ahol augusztus 2-án és egy 
hét múlva, augusztus 9-én is Silver-
stone-ban versenyez a Brit Nagydíjon 
és „A 70. évforduló Nagydíja” névre 
keresztelt viadalon. A program alap-
ján augusztus 16-án Barcelonában, a 
Spanyol Nagydíjon fejezi be a máso-
dik tripla hétvégét.

A terv ez, csakhogy eléggé romlik 
a járványhelyzet Spanyolországban, 
ahol az elmúlt egy hétben ismét napi 
1300–1500 között volt az új fertőzöt-
tek száma, és Katalónia megyéiben 

újra jelentős korlátozásokat kellett 
bevezetni.

Jelenleg a Formula–1 jogtulajdo-
nosa, a Liberty Media fi gyeli a barce-
lonai vírushelyzetet, és a motorsport.
com olasz kiadása szerint elkezdtek 
készíteni egy vészforgatókönyvet a 
Spanyol Nagydíj kiesésének esetére.

Az olasz portál cikke szerint a 
legkézenfekvőbb megoldás az volna, 
hogy Silverstone-ban rendeznének 
egy harmadik versenyt is, bár ehhez 
azért jó lenne, ha a csapatok már 
megérkezésük előtt tudnák, hogy két 
vagy három hétig kell-e majd a brit 
pályán maradniuk.

F1: veszélyben a Spanyol Nagydíj

C síkszeredában folytatja sporto-
lói pályafutást Adrian Movilea-

nu. A 26 éves ploiești-i kosárlabdázó 
a következő idényben is a román él-
vonalban szereplő VSK Csíkszere-
da férfi  csapatának játékosa lesz. A 
hírt közösségi oldalán jelentette be 
a VSK. Adrian Movileanu 2011–2015 
között szülővárosában, az CSU Ase-

soft  együttesében kosarazott, majd 
a szintén Prahova megyei CSM Plo-
iești-nél folytatta, amikor pedig ez is 
megszűnt, 2016-ban a CS Cuza Sport 
Brăila játékosa lett. Innen került kö-
zel két évvel ezelőtt a VSK Csíksze-
redához. Az elmúlt idényben Movi-
leanu mérkőzésenkénti átlaga 9,9 
pont volt. A VSK Csíkszereda eddigi 

kerete: Lokodi Mátyás, Raul Olariu, 
László Arnold, Zerkula Zoltán, Vlad 
Corpodean és Adrian Movileanu. A 
bajnoki rajtot, illetve a Román Kupa 
első fordulóját október elejére ter-
vezte a szakszövetség, e két sorozat 
sorshúzását pedig augusztus 24-ére. 

D. L.

Movileanu továbbra is Csíkban kosárlabdázik

Ma kezdődik a Szebeni Körverseny
Huszonkét európai csapatot várnak a nemzetközi kerékpáros vetélkedőre

Kerékpárlopási kísérlet 

A Romániában bejegyzett Giotti 
Victoria magyar kerekese, Filutás 
Viktor furcsa zajokra ébredt kedd 
hajnalban – mint utólag kiderült, 
a nagydisznódi hotelből éppen 
akkor próbálták meg ellopni csa-
pata kerékpárjait. „Átrohantam a 
csapattársaimhoz, és elkezdtem 
kiabálni, hogy lopják a kerékpár-
jainkat, majd azonnal futottam 
le a recepcióra, ahol a bringákat 
hagytuk. A betörők is meghallot-
ták a kiabálásomat, menekülni 
kezdtek, én pedig utánuk futot-
tam mezítláb, pizsamában. Egy 
murvás, köves részen el is estem 
egy vízelvezető árokban. Az erdő 
járhatatlan volt, így a koromsö-
tétben nem láttam már őket. Ek-
korra megérkeztek a csapattár-
saim is. A fák között szerencsére 
megtaláltunk öt kerékpárt, illetve 
a hotel közelében egy rendszám 
nélküli autót, lehajtott ülések-
kel” – nyilatkozta a velo.hu-nak 
Filutás. Novák Károly Eduárdtól 
megtudtuk, hogy a tolvajokat 
elfogták, a kerékpárok pedig 
hiánytalanul megkerültek. 

A Novák Team az egyetlen székelyföldi csapat a szebeni viadalon   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HALMÁGYI  ZSOLT




