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• A Szebeni és a Szé-
kelyföldi Kerékpáros 
Körverseny után a 
nemzetközi szövetség 
versenynaptárában 
szereplő harmadik, 
Romániában rende-
zett országúti viadal 
is elrajtolt. A pénteki 
versenynapon számos 
székelyföldi települé-
sen áthalad a román 
körverseny mezőnye.

ORBÁN ZSOLT

„Sok csapat gratulált nekünk, amiért 
vörös zónás országként megrendez-
zük a versenyt. A jelenlegi körülmé-
nyeket fi gyelembe véve, azt hiszem, 
nagyszerű dolog, hogy sikerül lebo-
nyolítani az eseményt” – nyilatkozta 
az Agerpres hírügynökségnek Novák 
Károly Eduárd, a Román Kerékpáros 
Szövetség elnöke.

A csíkszeredai sportvezető el-
mondta, a nemzetközi szövetség 
szabályzatát, illetve az országos jár-
ványügyi előírásokat is be kell tar-
taniuk, ugyanakkor reméli, a román 

körversenyt elkerüli a koronavírus 
és nem lesznek pozitív tesztered-
mények. A székelyföldi paralim-
piai bajnok szerint az idei útvonal 
rendkívül látványos, egyszersmind 
nehéz is, de mindenképp nagy pozi-
tívum, hogy a szakaszokat naponta 
közvetíti a román közszolgálati tele-
vízió (TVR).

Az első alkalommal 1934-ben 
megrendezett Román Körverseny az 
53. kiírásához érkezett. Az idei meg-
mérettetésre mintegy száz kerékpá-
ros nevezett be, a mezőnyben viszont 

nagyjából 350 személyt kell vezérel-
niük a szervezőknek. A részvevőkre 
hat nap alatt több mint 800 kilomé-
teres erőpróba vár: a verseny kedden 
egy rövid temesvári prológgal kezdő-
dött el lapzártánk után, és vasárnap 
Bukarest utcáin ér véget.

A mai első szakaszon Temes-
vár–Nagyvárad, holnap Nagyvá-
rad–Kolozsvár útvonal szerepel a 
programban, pénteken pedig kö-
vetkezik a Székelyföldet átszelő 
szakasz. A mezőny a tervek szerint 
délben 12 órakor indul Marosvásár-

helyről, majd Szovátán, Székely-
udvarhelyen, Csíkszeredán és 
Tusnádfürdőn áthaladva a Szent 
Anna-tóhoz érkezik meg délutánra 
– a befutót 17 óra 10 percre írták a 
verseny hivatalos honlapján. A rajt- 
és célhelyszíneknél a nézőknek a 
szigorú szabályok miatt távol kell 
maradniuk a versenyzőktől.

A viadal legkeményebb és leg-
hosszabb etapja a szombati lesz, 
amikor is az országúti bringásoknak 
brassói indulással és Curtea de Ar-
geș-i érkezéssel meg kell mászniuk a 

román körverseny jelképének számí-
tó Transzfogarasi utat.

A verseny során öt, egymástól 
eltérő színű trikóval különböztetik 
meg a kategóriák legjobbjait: a sár-
gát az összetettben első, a fehéret 
a legjobb U23-as versenyző, a pi-
rosat a legjobb sprinter, a zöldet a 
legjobb hegyimenő, a kéket pedig 
a legjobb romániai kerékpáros vi-
selheti.

A román körversenyt tavaly a hol-
land Alex Molenaar, a Monkey Town 
– a Block CT versenyzője nyerte.

A Csíkszeredai Sportklub ma el-
kezdi a támogatói bérletek áru-

sítását a 2020/2021-es szezonra. A 
klub közleménye szerint még semmit 
sem lehet tudni arról, hogy mikortól 
lehetnek mérkőzések a Vákár Lajos 
Műjégpályán és mikortól engednek 
be nézőket a jégcsarnokba. Ami biz-
tosnak tűnik: szeptember 30-án a 
Tüskecsarnokban, a Ferencváros-Te-
lekom elleni találkozón a kék-fehé-
rek is elkezdik az Erste Liga alapsza-
kaszának küzdelmeit. 

Sprencz Istvántól, a csíki jégko-
rongcsapat menedzserétől megtudtuk, 
hogy bérleti kártyákat egyelőre nem 
állítanak ki, a bérleteseket nyilvántar-
tásba veszik, és amint a mérkőzések 
lebonyolításáról szóló szabályzó meg-
jelenik, elvégzik az ültetési rendet, és 
átnyújtják a bérleteket fi zikai valósá-

gukban is. „A támogatói bérletet vá-
sárlókkal a klub tartja a kapcsolatot. 
Abban az esetben, ha a hazai mérkő-
zésekre nem engedhetnek be nézőket 
és a mérkőzéseket lehet tévézni, a bér-
letesek belépési linket kapnak majd 
ímélben a közvetítéshez. Ha korlátoz-
va lesz a nézőszám, akkor a bérletesek 
élveznek elsőbbséget a belépéskor” – 
mondta el Sprencz István.

Bérlethez szükséges adatok: név, 
személyi szám (CNP), kívánt hely 
(szektor, sor, szék) – csak átvételkor 
kell kifi zetni. A bérletek csak a Vákár 
Lajos Műjégpályán és a Sportklub által 
szervezett Erste Liga- és román bajnoki 
mérkőzésekre érvényesek. A bérletek 
mától, szerdától válthatók ki a Sport-
klub székhelyén, hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra között, péntekenként pedig 
9–14 óra között. Arra kérnek minden-

kit, hogy a bérlet igénylésekor tartsa 
be a járványügyi szabályokat (maszk, 
távolságtartás stb.).

Bérletárak a 2020/21-es idényre

Teljes díjszabású bérlet TDB  (A, B, 
C, D, E, G szektorok): 400 lej; Újon-
nan kiváltandó bérletek: 450 lej. 
Kedvezményes díjszabású bér-
let KDB (nappali tagozatos diákok 
26 évig és az idősebb korosztály, 65 
éven felülieknek) – A, B, C, D, E, G 
szektorok: 300 lej; Újonnan kiváltan-
dó bérletek: 350 lej. Bérlet a nőknek 
(csak az A, B, C, D, E, G szektorok): 
300 lej;  Újonnan kiváltandó bér-
letek: 350 lej; VIP bérlet (F szektor, 
kárpitozott székek, VIP bejárat, extra 
szolgáltatások), F szektor, büfé: 2000 
lej. (Dobos László)

A z Európai Kézilabda Szövetség 
(EHF) kedden közleményben 

erősítette meg, hogy megrendezi a 
férfi  Bajnokok Ligája decemberre 
halasztott kölni négyes döntőjét, 
amelyben a Telekom Veszprém is 
szerepel. A kontinentális szervezet 
a „Vissza a kézilabdához” kampány 

egyik legfontosabb részeként tekint 
a négycsapatos viadalra, amelynek 
megrendezése iránt éppen ezért 
elkötelezett. A férfi  klubok szerve-
zete, valamint az EHF marketing-
cége múlt pénteki tanácskozásukon 
egyetértettek a szándékkal. A kölni 
Lanxess Arena 2010 óta látja vendé-

gül a sportág klubelitjét, december-
ben - a 2019/20-as idény zárásaként - 
a veszprémieken kívül a német THW 
Kiel, a spanyol Barcelona és a fran-
cia Paris Saint-Germain szerepel 
majd a tornán. A részletek pontos 
kidolgozása a következő hetekben 
zajlik majd.

Sorsoltak a férfi kézilabda Európa-ligában
A Gyöngyös a német Füchse Berlin, a Balatonfüred pedig a Trimo Trebn-
je csapatával találkozik a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének 
második fordulójában. Íme, a magyar és a román csapatok programja: 
Konstancai HC Dobrogea Sud–Sporting CP (portugál), Tordai Potais-
sa–Fenix Toulouse HB (francia), E-DO B. Braun Gyöngyös–Füchse Berlin 
(német) és RK Trimo Trebnje (szlovén)–Balatonfüredi KSE. A párharcok 
első mérkőzését szeptember 22-én, a visszavágókat egy héttel később 
rendezik. A továbbjutók a főtáblára kerülnek, amelynek hatcsapatos 
csoportjaiból az első négy-négy helyezett jut nyolcaddöntőbe. A 
Grundfos Tatabánya KC és a Bukaresti Dinamo a csoportkörben kezdi 
majd a küzdelmeket.

US Open: kialakultak a negyeddöntők
A New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen 
kialakult a negyeddöntő programja, a legjobb nyolc között sem a nők-
nél, sem pedig a férfiaknál nincs magyar vagy román teniszező. Férfi 
egyes, negyeddöntő: Carreno Busta (spanyol, 20.)–Shapovalov (kana-
dai, 12.), Coric (horvát, 27.)–A. Zverev (német, 5.), Rubljov (orosz, 10.)–
Medvegyev (orosz, 3.) és De Minaur (ausztrál, 21.)–Thiem (osztrák, 2.). 
Női egyes, negyeddöntő:  Brady (amerikai, 28.)–Putyinceva (kazah, 
23.), Oszaka (japán, 4.)–Rogers (amerikai), Pironkova (bolgár)–S. Willi-
ams (amerikai, 3.) és Azarenka (fehérorosz)–Mertens (belga, 16.).

• RÖVIDEN 

11.00 Tenisz, WTA-torna, Isztambul (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
14.20 Kerékpározás, Tour de France (Eurosport 1)
17.00 Kerékpározás, román körverseny (TVR 1)
19.00 Tenisz, US Open (Eurosport 1, Eurosport 2)
19.00 Férfi kézilabda, NB I.: Tatabánya–Gyöngyös (M4 Sport)
19.30 2. Liga: FC U Craiova–Ripensia (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.15 Férfi vízilabda, Magyar Kupa: Ferencváros–Vasas (M4 Sport)

• 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  

Újdonságok a Sportklub-bérletekről

Megerősítették a négyes döntő megrendezését

Felkerekeznek a Szent Anna-tóhoz
Székelyföldet is átszeli az idei Román Kerékpáros Körverseny

Székelyföldi tájakon is áthalad a mezőny

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




