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• Kiváló eredménnyel tért haza Andorrából, a Pireneusokban megtar-
tott téli paratriatlon-világbajnokságról Tamîrjan Róbert. A csíkszeredai 
fiatalember aranyérmet szerzett a PTS4 kategóriában.

D O B O S  L Á S Z L Ó

T amîrjan Róbert jobb oldali 
láb- és karbénulással szüle-
tett, azonban gyerekkora óta 

sportol, több sportágat űzött és űz 
rendszeresen. Andorrában a csíki 
sportoló 3,3 km-es terepfutás, 5,2 
km-es terepkerékpározás és 5,5 km-
es sífutás teljesítése után lett a PTS4 
kategóriája legjobbja. A nemzetközi 
versenyeken a fogyatékkal élő spor-
tolókat sérülésük súlyosságának 
függvényében rangsorolják, a betű-
kombináció után az 1-es a legsúlyo-
sabb sérülést jelenti, az 5-ös pedig a 
kevésbé súlyosat.

„A mi sportágunkra, versenye-
inkre is rányomta bélyegét a koro-
navírus. Idén télen Cheile Grădiștei 
lett volna a házigazdája a téli triat-

lon Európa-bajnokságnak, de ezt 
decemberre halasztották. A vébét 
azonban megtartották Andorrá-
ban, ahová jövet és menet is, illetve 
az ott-tartózkodás alatt is számos 
teszten kellett átesni. A szakszö-
vetség fi zette az utazást, én pedig 
végeztem a dolgomat” – mondta el 
Tamîrjan.

Megtudtuk, hogy sérültsége miatt 
nem tud futásban kiváló eredményt 
elérni, a kerékpározás viszont nagy 
erőssége, sífutásban pedig Hargita-
fürdőn a biatlonedzők és sportolók 
sokat segítenek neki a technika fej-
lesztésében, az edzésekben, és ezt 
ezúton is köszöni.

A sport mellett a tanulást sem 
hanyagolta el a székelyföldi ma-
gyar anyanyelvű fiatalember, 
érettségi után beiratkozott a ko-
lozsvári egyetem testnevelés sza-
kára, ahová azonban nem vették 

fel, mert az orvosi papíron az szere-
pelt, hogy mozgássérült. A kudarc 
nem szegte kedvét, és mivel másik 
nagy szenvedélye a fotózás, sikere-
sen felvételizett a Képzőművészeti 
és Formatervezési Egyetem fotó-vi-
deó szakára.

Tamîrjan Róbert célja, hogy 
kijusson a paralimpiára. „A téli 
közelebb áll hozzám, ha sikerül el-
jutnom a kvalifi kációs versenyekre, 
van esélyem, hogy kijussak a jövő 
évi téli paralimpiára. A nyári para-
játékok közül a 2024-es jöhet képbe, 
országúti kerékpározásban lehet 
esélyem kijutni a fogyatékkal élők 
ötkarikás játékára” – nyilatkozta.

A tervek szerint május 12. és 15. 
között a horvátországi Varasdon 

rendezik meg a férfi  asztalitenisz-csa-
patok Európa Kupa-döntőjét, ame-
lyen Romániát a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK együttese képviseli. A dön-
tőbe jutott csapatok: Pécsi TE-PEAC 

Kalo-Méh, Székelyudvarhelyi ISK-
SZAK, Top Spin Messina (olasz), STK 
Libertas Marinkolor (horvát), Asisa 
Borges Vall (spanyol), TTSC UM-
MC-ELEM (orosz), Solex-Consult Wie-
ner Neustadt (osztrák), SK Vydrany 
(szlovák), illetve Post SV Mühlhausen 

1951 (német), TTC Enfi reex Ostrava 
(cseh), AS Pontoise Cergy TT (fran-
cia), de Boer Traverzo (holland), SPG 
Walter Wels (osztrák) és Leka Enea 
TDM (spanyol). Az utóbbi hat együt-
tes a Bajnokok Ligája csoportköréből 
esett ki.

Megvannak az ISK-SZAK ellenfelei

Tamîrjan Róbert. Fogyatékkal 
született, de soha nem adja fel
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A koronavírus-járvány miatt 
ugyan csúszik a kezdés, de 

megrendezik idén a magyar tizen-
egyesrúgó bajnokságot.

A szervezők szerdai közlemé-
nyükben emlékeztetnek, hogy az 
eredeti tervek szerint április köze-
pén kezdődött volna a küzdelem, 
májusban pedig már bajnokot is 
avattak volna, a pandémia azonban 
módosította a menetrendet.

A selejtezők első fordulóit így leg-
korábban júniusban rendezik meg, 
de lesz augusztusi és szeptember 
eleji időpont is. Eddig körülbelül 
ötezren regisztráltak, az érdeklődők 
szabadon választhatnak eseményt, 
hogy hol és mikor szeretnének részt 
venni a selejtezőn.

„Aki eddig még nem csatlako-
zott, megteheti a helyszínenkénti 
400 főig. Néhány helyszín hamaro-

san betelik, de már most közel 40 
helyszín közül lehet választani”  - áll 
a közleményben.

A bajnokság fővédnöke a 108-szo-
ros válogatott kapus, Király Gábor, 
vele a szombathelyi selejtezőn és az 
országos döntőben is találkozhatnak 
a résztvevők.

A győztes jutalma az eredeti terv-
nek megfelelően akár 10 millió forint 
lehet.

Tizenegyesrúgó bajnokságra készülnek

Debrecenben hokiznak a Magyar Kupáért
A címvédő FTC-Telekom a házigazda DEAC-cal, míg a két külföldi bázisú 
ligában érdekelt csapat, a Hydro Fehérvár AV19 és a DVTK Jegesmedvék 
egymással csap össze a jégkorong Magyar Kupa pénteki elődöntőjében, 
Debrecenben. A helyosztókat szombaton tartják. A koronavírus-járvány 
miatti helyzetben meghíváson alapuló Final Fourt rendeznek, amely-
nek résztvevője az Erste Liga két legjobb magyarországi csapata, az 
FTC-Telekom és a DEAC, továbbá a külföldi bajnokságban szereplő két 
együttes. Debrecent házigazdának pályázat útján választották ki.

Három német csapat a negyeddöntőben
Kialakult a férfi kézilabda Európa-liga negyeddöntőjének programja, 
a legjobb nyolc között három német csapat van, és egyik sem játszik 
egymás ellen. Lesz magyar játékos is a negyeddöntőben, ugyanis Szita 
Zoltán csapata, a Wisla Plock bejutott a legjobb 8 közé. Férfi kézilabda 
Európa-liga, a negyeddöntő programja: GOG (dán)–Wisla Plock (len-
gyel), Montpellier (francia)–Füchse Berlin (német), Kristianstad (svéd)–
Magdeburg (német) és Csehovszkije Medvegyi (orosz)–Rhein-Neckar 
Löwen (német). Az elöl írt csapatok játsszák otthon az első meccset 
április 13-án, a visszavágókra pedig április 20-án kerül sor.

• RÖVIDEN 

16.00 Férfi kézilabda, román bajnokság: Bákó–Steaua (TVR 2)
17.00 Férfi kosárlabda, román bajnokság: Konstanca–Craiova 
          (Digi Sport 4, Look Sport)
18.30 Férfi kézilabda, román bajnokság: Focșani–Konstanca (TVR 1)
19.30 Labdarúgás, 2. Liga: Mioveni–U Craiova 1948 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Zaporizzsja–Brest 
          (Telekom Sport 2)
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Vardar–Veszprém (Digi Sport 3)
20.00 Férfi kosárlabda, román bajnokság: Voluntari–Dinamo 
           (Digi Sport 4, Look Sport)
20.00 Tenisz, ATP-torna, Miami, Amerikai Egyesült Államok 
           (Eurosport 2)
21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Celje–Paris SG (Digi Sport 3)
21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Porto–Aalborg 
          (Digi Sport 4, Telekom Sport 2)
22.00 Tenisz, WTA-torna, Miami, Amerikai Egyesült Államok (Digi Sport 2)
23.00 Golf, Texas Open, San Antonio, Amerikai Egyesült Államok 
           (Eurosport 2)

• 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  

Megvédte világbajnoki címét
A csíkszeredai Tamîrjan Róbert paratriatlon-versenyt nyert Andorrában

Horvátországban is bizonyítani szeretnének a székelyföldiek   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




