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• Évek óta nem működőképes a Román Korcsolyaszövetség, a kluboknál 
azonban zajlik a munka, műkorcsolyában, nagypályás gyorskorcsolyában 
és a rövidpályás változatban is több városban van tevékenység. Rövidpá-
lyás korcsolyában a kolozsváriak rendezték meg Csíkszeredában az or-
szágos bajnokságot.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z eseményt a járványügyi 
szabályok miatt nem verték 
nagydobra, kevesen tudtak 

arról, hogy shorttrack-bajnokság 
volt múlt hétvégén a Vákár Lajos 
Műjégpályán. Kalamár Zsolttól, a 

Csíkszeredai ISK edzőjétől megtud-
tuk, hogy a bajnokságon a rendező 
Kolozsvár mellett képviselve volt 
Marosvásárhely, Brassó, Nagysze-
ben és a három székelyföldi klub, 
a Csíkszeredai ISK, a Csíkszeredai 
Sportklub és a Felcsík SK. „Sajnos 
a jelenlegi szabályok nem enged-
ték meg, hogy mi, a Csíkszeredai 
ISK rendezzük a bajnokságot, a 

tanügy-minisztériumhoz tartozó 
klubok egyelőre nem rendezhetnek 
sportversenyeket” – nyilatkoz-
ta Kalamár, aki szerint haldoklik 
a romániai korcsolyasport, nem 
tudnak részt venni nemzetközi 
vetélkedőkön, ezért komoly be-
avatkozásra volna szükség, hogy 
a sportág visszatérjen a rendes ke-
rékvágásba.

Bajnokok, dobogósok

Ifj úságiak: 1. Pongrácz-Vákár Krisz-
ta (Csíkszeredai Sportklub), 2. Raluca 
Ștef (Kolozsvár), 3. Szabados Edina 
(Marosvásárhelyi Mureșul), illetve 
1. Cosmin Nedelea, 2. Cristian Po-
pa (mindketten Brassói Corona), 3. 
Tímár Ádám (Brassói CSU).

Felnőttek: 1. Albert Katalin, 2. 
Barta Nóra, 3. Gál Sarolta (mind-
hárman Csíkszeredai ISK), 4. Pong-
rácz-Vákár Kriszta (Csíkszeredai 
Sportklub), 5. Pál Bernadett (Felcsík 
SK), 6. Mara Harabagiu (Kolozsvá-
ri CSU), illetve 1. Cosmin Nedelea 
(Brassói Corona), 2. Dobos Ádám 
(Felcsík SK), 3. Csillag Csongor Jó-

zsef (Csíkszeredai Sportklub), 4. 
George Țepeș (Brassói Corona), 5. 
Antal Apor (Felcsík SK), 6. George 
Medan (Brassói Corona). A gyermek 
korosztályok bajnokai: Lőrincz-Má-
téfi  Viola Veronika és András Ke-
vin (G korosztály), Imreh Amália és 
Lőrincz-Mátéfi  Balázs (F korosztály), 
Ariana Boariu és Mihai Marius Mo-
nea (E korosztály), Márton Henrietta 
és Tudor Debu (D korosztály), Barta 
Nóra és Antal Apor (C korosztály), 
illetve Gál Sarolta és Dobos Ádám 
(ifj úsági B).

A székelyföldi sportolókat Jakab 
Gyöngyvér, Szőcs Renáta, Tímár 
Ádám és Kalamár Zsolt edzők készí-
tették fel.

T alálkoznak a székelyföldi vete-
rán sízők, szombaton, március 

20-án délelőtt 10 órától Székelyföld 
veterán síversenyt tartanak a hargita-
fürdői Miklós-sípályán. Műlesiklás-
ban mérik össze tudásukat a 30 évnél 
idősebb hölgyek és a 35 éven felüli 
férfi ak. A hölgyek korosztályai: 1991–

1987 között születettek, 1986–1982, 
1981–1977, 1976–1972, 1971–1967, 
1966–1962, 1961–1957, valamint 1956-
ban és azelőtt születettek. A férfi ak 
korosztályai: 1986–1982, 1981–1977, 
1976–1972, 1971–1967, 1966–1962, 
19761–1957, 1956–1952, valamint 1951-
ben és korábban születettek.

A két szervezőtől, a két volt kivá-
ló csíki alpesi sízőtől, Péter Árpádtól 
és Fekete Gyulától megtudtuk, hogy 
feliratkozni a verseny előtt a hely-
színen lehet, 8.30 és 9.30 óra között 
a Csipike-sípálya pénztáránál. Min-
den érdeklődőt nagy szeretettel vár-
nak. (D. L.)

Á prilis 19-én a tavalyi helyszínen, 
az oroszországi Jekatyerinburg-

ban ugyanabban a szállodában, 
ugyanabban a teremben és ugyan-
azzal a nyolc részvevővel folytatódik 
a sakkvilágbajnok-jelöltek tornája. 
Tavaly márciusban a sakkozóknak a 
körmérkőzéses rendszerű torna első 

felét sikerült lejátszaniuk, utána be-
rekesztették az eseményt a koronaví-
rus-járvány kitörése miatt.

Az 500 ezer euró összdíjazású 
torna első helyezettje lesz a norvég 
világbajnok, Magnus Carlsen kihí-
vója. A 14 fordulós verseny állása 
7 forduló után: 1. Nyepomnyascsij 

(orosz), Vachier-Lagrave (francia) 
4,5–4,5 pont, 3. Caruana (amerikai), 
Giri (holland), Vang (kínai), Gris-
csuk (orosz) 3,5–3,5, 7. Ting (kínai), 
Alekszejenko (orosz) 2,5–2,5.

Az áprilisi folytatásban továbbra 
is zárt rendszerben játszanak a vi-
lágbajnokjelöltek

Jakabfiék Budapesten negyeddöntőznek
Jakabfi Zsanett női labdarúgócsapata, a VfL Wolsburg mindkét, 
Chelsea elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőjét Budapesten, a Szusza 
Ferenc Stadionban játssza. A német klub honlapjának keddi beszámo-
lója szerint minderre a koronavírus miatt elrendelt szigorú beutazási 
szabályok miatt van szükség. A párharc első mérkőzését jövő szerdán 
18 órától, a visszavágót egy héttel később 15 órától rendezik az Újpest 
stadionjában.

Biztosan lesz francia csapat az elődöntőben
Kialakult a negyeddöntő mezőnye a női kézilabda Bajnokok Ligájában. 
A francia Metz HB játék nélkül jutott tovább a nyolcaddöntőből, mivel 
ellenfele, a Borussia Dortmund a párharc egyik mérkőzésére sem állt 
ki ellene. A Metz negyeddöntős ellenfele a Brest Bretagne, vagyis 
biztosan lesz francia résztvevője a négyes döntőnek. A negyeddöntő 
párosítása: Buducnost Podgorica (montenegrói)–Győri Audi ETO KC, 
Bukaresti CSM–CSZKA Moszkva (orosz), Brest Bretagne (francia)–Metz 
HB (francia) és Rosztov-Don (orosz)–Vipers Kristiansand (norvég). A 
párharcok első mérkőzéseit április 3-án és 4-én, a visszavágókat pedig 
egy héttel később rendezik. A négyes döntőre május 29–30-án kerül 
sor a Papp László Budapest Sportarénában.

• RÖVIDEN 

Világbajnokjelölti torna ugyanott, ugyanazokkal

Nincs szövetség, de volt bajnokság
Csíkszeredában mérték össze tudásukat a legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázók

Székelyföldi veterán síverseny

Látványos sport a rövidpályás gyorskorcsolya. 
Amíg lehetett, nemzetközileg is szép 
eredményeket értek el a székelyföldiek
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