
• A szigorítások enyhítésével több helyen is visszatérhettek a pályákra, azonban 
helyzetüket az időjárás és a hóhiány is nehezítette. Szép lassan minden visszakerül 
a szokásos medrébe, hiszen a hétvégén két rangos esemény is történt: Marosvásár-
helyen hivatalosan is átadták az új fedett jégpályát, míg Hargitafürdőn megrendezték 
az első síversenyt, a Konzul Kupát, illetve több sportágban is hamarosan következ-
nek az országos bajnokságok.

ERDÉLYI SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

„Nem tudjuk, hogy idén mennyire 
lehetünk eredményesek, de az idei 
problémák igazából hosszú távon 
fognak megmutatkozni” – fogalma-
zott Jánosi István, a Gyergyószent-
miklósi ISK igazgatója és egyben a 
sífutó szakosztály vezetője.

A sífutóknál egyszerre több akadály 
is gátolta a felkészülést: a sportiskolá-
kat évek óta sújtják az anyagi nehéz-
ségek, és ehhez jött hozzá a járvány, 
de a hóhiány is. Mivel az intézmény a 
tanügyminisztérium alárendeltségébe 
tartozik, ugyanazok a szabályok vo-
natkoznak rájuk, mint minden iskolá-
ra, azaz online tevékenységre voltak 
kényszerülve. „Más sportágakhoz ké-
pest nekünk még viszonylag könnyebb 
helyzetünk volt, hiszen nem teremben, 
hanem kint a szabadban zajlanak az 
edzések, így igyekeztünk dolgozni, 
amennyire a korlátozások között lehe-
tett. Maximálisan kihasználtuk a vaká-
ciót is” – mutatott rá Jánosi.

Ha a járványügyi korlátozások 
nem jelentettek volna elég gondot, 
idén az időjárás sem kedvezett. Soká-
ig nem volt hó, a gyergyóiak szokásos 
edzőterepén, a Bucsin-tetőn is csak 
december végén köthettek először 
sílécet a lábukra. Sorra elmaradtak 
a felkészülési versenyek is, emiatt a 
szezon első megmérettetése a hétvé-
gén lezajlott Konzul Kupa volt.

„Most, csütörtökön kezdődik a 
gyerek és kadett korosztály országos 
bajnoksága, ahová úgy utazunk el, 
hogy nem volt rendes felkészülé-
sünk, és azt sem tudjuk, másokhoz 
képest hol tartunk, hiszen nem volt 
lehetőségünk összemérni magunkat 
az ellenfelekkel” – fejti ki az igazgató.

A hétvégi országos bajnokságon 
tizenöt versenyzővel indulnak, és 
már azt is tudják, hogy számukra 

ebben az évben ez lesz az első és 
egyben utolsó hivatalos verseny. 
A sport iskolák közti bajnokságot 
ugyanis törölték a versenynaptárból.

A nagyobb korosztályok országos 
bajnoksága van még hátra, és azzal 
vége is az idei versenyévadnak. Ennél 
nagyobb gond azonban – mondja Já-
nosi István –, hogy idén elmaradt az 
új sportolók, a kezdők toborzása, mi-
vel a járvány miatt nem lehetett szó 
iskolák látogatásáról sem. Ez nagy 
kiesést fog jelenteni a későbbiekben.

Felkészülésben 
el vagyunk maradva

„Online nem lehet sízőket nevelni” 
– szögezte le Elekes László, a Gyer-
gyószentmiklósi ISK alpesisí-edzője, 
utalva arra, hogy a járványügyi korlá-
tozások miatt tétlenségre voltak kény-
szerülve. Azonban találtak módot ar-
ra, hogy sízzenek. Nagyobb probléma 
volt viszont az, hogy nem tudtak meg-
felelő módon edzéseket tartani. Csak a 
Bogdán és a borszéki pálya működte-

tői engedték meg nekik, hogy verseny-
körülmények között, kitűzött kapuk 
között sízzenek. A hóviszonyok miatt 
pedig sorra halasztották el azokat a 
rangosabb viadalokat is, amelyeken 
rajthoz állhattak volna.

„Azt tudom, hogy magunkhoz 
képest sokkal gyengébben vagyunk 
felkészülve, mint más években. A 
kérdés az, hogy hol tartanak mások. 
Ez az év nemcsak nekünk, hanem 
másoknak is ugyanazokat a problé-
mákat hozta. Nem volt hó, és nem 
volt hideg sem, hogy havat készít-
hessenek a pályákon, így nem volt 
hol sízni” – folytatta Elekes.

Jelenleg tehát megjósolhatatlan, 
hogy ebben a szezonban mire lesz-
nek képesek a Gyergyószentmiklósi 
ISK alpesi sízői. Az előző szezon 
kiváló volt, főleg Zöld Róbert szál-
lította a sikereket: a Brassópojánán 
megrendezett FIS SES Nation Cup el-
nevezésű nemzetközi versenyen el-
ért első, illetve harmadik helyezése, 
továbbá az országos felnőtt bajnok-
ságon szerzett ezüstérem is bekerült 
az ifj úsági versenyző kollekciójába. 
Mások is jól szerepeltek, és lehetett 
volna jóval gazdagabb is az ISK síző-
inek éremgyűjteménye, de március 
közepén beütött a járvány, és emiatt 
lefújták a sportiskolás bajnokságot. 
Elekes László a jelen helyzetben is 
bizakodó. Ebben az évben is több ta-
nítványát érmekre esélyesnek tartja 
a közelgő versenyeken. Bencze Már-
ton, Vargyas Szilárd, Vargyas Ador-
ján, Keresztes Előd, Balázs Szabolcs, 
Miklós Levente, Bernád Gergő, Sza-
bó Milán nevét is sorolta, de ott lesz 
még Zöld Róbert is.

A síugrás szebb jövőre vár

Önkéntes munkával nem lehet ko-
moly formában újraéleszteni a gyer-
gyótekerőpataki síugrást – állapította 
meg Bálint Tivadar, a Kútfő SK veze-

tője. Az egykor országos bajnokság-
nak is helyet adó tekerőpataki sáncok 
feltámasztásához sok pénz kellene, 
és emiatt évek óta egy helyben topog 
az ügy. Keresik a megoldásokat, úgy 
tűnik, egy helyi vállalkozó átvenné 
és befektetne sáncok rendbetételébe 
is. Amennyiben ez megtörténik, újra-
indulhat a síugróélet is itt.

A hagyományt azonban addig 
sem szakítanák meg. Ha a hóviszo-
nyok engedik és a járványügyi korlá-
tozások sem tiltják, idén is sor kerül-
het a sportvasárnap megrendezésére, 
ahol a síugrás mellett a falu másik 
sikersportága, a sífutás, illetve az al-
pesi sí is szerepet kap. Erről azonban 
egyelőre nincsenek konkrétumok.

Új edzési lehetőségek 
a gyorskorcsolyázóknak

Maros megyében, ezen belül is Ma-
rosvásárhelyen gyorskorcsolya szak-
osztály működik a Mureșul Sportklub 
keretében, ahol Koros László edző – 
az első romániai gyorskorcsolyázó, 
aki 1980-ban Lake Placidben részt 
vett a téli olimpián – foglalkozik a 
fi atal sportolókkal. „A járvány gátat 
szabott a tevékenységünknek, de a 
nehézségek ellenére is sikerült edzé-
seket tartanunk. Sajnos nem tudtunk 
elutazni Zakopanéba és Inzellbe 

(megfelelő helyszín hiányában a ha-
zai szövetség külföldön szokta meg-
rendezni az országos bajnokságot 
– szerk. megj.) a versenyekre, mert 
a visszajövetelnél karanténba kellett 
volna vonulnunk. Csíkszeredában 
kellene megrendezzék a kispályás 
országos bajnokságot, egyeztetnem 
kell még a Csíkszeredai a Sportklub 
igazgatójával, Hodos Lászlóval, hogy 
valamikor márciusban bonyolítsuk 
le a megmérettetést. Jelenleg erre a 

versenyre készülünk, lényeges, hogy 
megrendezzék a bajnokságot, mivel 
a sportolóinknak szükségük van a 
versenyszerű megmérettetésre” – 
nyilatkozta a szakvezető. Mint ismer-
tette, jelenleg tíz-tizenkét lánnyal 
zajlanak az edzések a Mureșulnál, a 
versenyzők mindegyike tehetséges. A 
klubnál van egy kezdő és egy haladó 
csoport, illetve egy olyan sportoló, 
Szabados Edina, aki az ifj úsági válo-
gatott tagja, és számos érmet szerzett 
az országos bajnokságokon.

„Az új marosvásárhelyi fedett jég-
pálya megnyitásával viszont megfe-
lelően fel tudunk készülni az egyes 
versenyekre. Úgy gondolom, hogy 
elindultunk egy jó úton, a Székely-
földi Jégkorong Akadémia által biz-
tosított jégpálya nagyon sokat segít 
a fejlődésünk szempontjából.” Koros 
László rámutatott, eddig nehéz kö-
rülmények között edzettek, hiszen 
jégpálya hiányában nem voltak meg 
a lehetőségeik, de amennyit lehetett, 
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Mindenhol megérzik a hosszú k
Körkép a téli sportágak jelenlegi helyzetéről

Az elmúlt szezonban Zöld Róbert szállította 
a sikereket a Gyergyószentmiklósi ISK-nak
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A gyerekek többségében felgyűlt 
a mozgásigény
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Tekerőpatakon továbbra is 
egy helyben topog a síugrás
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