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• Magaslati edzőtá-
borban készülnek a 
székelyföldi biatlonis-
ták, akik közül Márton 
Enikőnek, a Csíkszere-
dai Sportklub sílövőjé-
nek van a legnagyobb 
esélye, hogy kijusson 
a februári téli olimpi-
ára. Márton Simont, 
a Román Sí és Biatlon 
Szövetség alelnökét 
kérdeztük.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

– Messze van az idénykezdet, de 
már teljes gőzzel készülnek az új 
szezon biatlonversenyeire. 

– A téli időszakot követő pihenő 
után elkezdtük a felkészülést, eddig 
minden a tervek szerint zajlik. Márton 
Enikő ki kellene jusson a téli olimpiá-
ra. A csapat többi része az IBU-kupák-
ra, illetve az Európai Ifj úsági Olimpiai 
Napokra készül. Az olimpiai kvalifi -
káció január 20-áig tart, az ifj úsági 
olimpiát pedig márciusra halasztot-
ták. Ebben az időszakban nem utaz-
tunk sehova, a csapatnak vannak 8., 
illetve 12. osztályt végző tagjai, akikre 
a záróvizsga, illetve az érettségi várt 
és vár. Alapozunk: sírollerezés, te-
repfutások, erőtermi foglalkozások, 
kerékpározás, sok-sok céllövészet, 
a sífutást utánzó gyakorlatok szere-
pelnek az edzésprogramban. Ezt egy 
ausztriai edzőtábor követi, majd visz-
szatérünk Hargitafürdőre, augusztus-
ban és szeptemberben ott lesz a főha-
diszállásunk, közben részt veszünk 
a sírolleres bajnokságokon. Október 
elején meg szeretnénk kezdeni a spe-
cifi kus felkészülést havon – újra kint 
Ausztriában, a gleccseren. Ha nem 
szól közbe a koronavírus, akkor no-
vemberben elkezdődnek a nemzetkö-
zi biatlonversenyek, a nagyobbaknak 
Norvégiában, a kisebbeknek pedig 
Ausztriában.

– Az elmúlt évtizedekben min-
dig voltak székelyföldi szakem-
berek a romániai biatlonváloga-
tott stábjában, ezúttal is így van?

– A felnőtt válogatottnál az 
egyik edző a fi am, Márton Szilárd, 
aki a névrokon Márton Enikő fel-
készüléséért felel. A felnőtt férfi  
válogatottnak tagja Gegő Hunor, 
a VSK Csíkszereda sportolója, aki-
nek edzője Tófalvi Éva. Az után-
pótlás-válogatott egyik edzője én 
vagyok, a stábnak tagja Czont At-
tila fi zioterapeuta. A hargitafürdői 
olimpiai központnál készülő szé-
kelyföldi gyerekek egyik edzője 
Balázs Zsolt, sportorvosa pedig dr. 
Bachner István.

– Egy kis gond lett a hargita-
fürdői biatlonpályával. A lőtér 
most megtelt vízzel, de volt szó a 

sportbázis bővítéséről. Van előre-
lépés?

– Az erdőben végzendő futóedzé-
seknél a medvék miatt aggódunk, 
a lőtér lefolyóit pedig eldugták a 
hódok. Mindkettő védett állat, nem 
tehetünk ellenük semmit. Gumicsiz-
mával megyünk be a lőtérre a céltáb-
lákhoz. Felkértünk egy szakcéget, 
hogy takarítsa el a hódok okozta 
károkat. A lefolyókat behálózzuk, 
remélem ez megóv a hódok ellen.

A pálya bővítése napirenden van, 
ez a sportminisztérium projektje, ezt 
kézbe vette volt tanítványom, Tófal-
vi Éva. Ígéretet kaptunk a terület tu-
lajdonosától, a csicsói közbirtokos-
ságtól, elképzelések, tervek vannak, 
remélem, megvalósul. Nemzetközi 
versenyeket szeretnénk rendezni 
Hargitafürdőn, hiszen Európában 
itt vannak a legjobb hóviszonyok. 

Jelenleg 20 lőállásunk van a lőtéren, 
ezt 30-ra kellene bővíteni, a futópá-
lya hosszát pedig 1,6 km-rel kellene 
bővíteni. A természeti adottságok 
megvannak, az is nagy előny, hogy a 

pálya közelében van két patak és egy 
kis tó, amelynek vizét fel lehet hasz-
nálni hóágyúzásra. A Jóisten mind-
ezeket megadta, mi pedig jól kellene 
ebből gazdálkodjunk.

A Marosvásárhelyi Elektromaros 
Romgaz női tekecsapata a har-

madik helyen zárta a Bajnokok Ligá-
ja 2019–2020-as szezonjának négyes 
döntőjét.

A döntő tornát még tavaly tavasz-
szal kellett volna megrendezni, de a 
koronavírus-járvány miatt elmaradt. 
Az új időpont szerint idén májusban 
találkoztak volna a csapatok, de a 
korlátozások lazítására várva egy 
hónappal újra elhalasztották. A hely-
színen is változtattak, eredetileg a 
szerbiai Apatin adott volna otthont a 

megmérettetésnek, ehelyett azonban 
ezen a hétvégén a németországi Bam-
bergben bonyolították le a versenyt.

A szombati játéknapon csak az 
egyik elődöntőt játszották le a há-
zigazda Viktoria Bamberg és a Ma-
rosvásárhelyi Elektromaros Romgaz 
között, amelyen a német gárda 2–0-
ra győzött. A másik elődöntőben a 
horvát KK Mlaka Rijeka és a cseh 
Slovan Rosice csapatának kellett 
volna megmérkőznie, de utóbbi nem 
jelent meg a tornán. Visszalépésével 
a marosvásárhelyiek megszerezték 

a bronzérmet, a döntőben pedig a 
Bamberg és a Rijeka küzdött meg a 
BL-győzelemért.

A BL-bronzérmes csapat (edzők 
Orosz István és Seres József) kerete 
a döntő tornán: Bató Judit Katalin, 
Budai Noémi, Maria Ciobanu, Mo-
nica Dan, Duka Tilda, Fekete Ré-
ka, Gyéresi Anna, Jánosi-Halmágyi 
Kriszta, Miklós Katalin Zsuzsanna, 
Ana-Maria Poetașu, Sáfrány Anita, 
Seres Bernadett, Szabó Júlia Emese 
és Vita Anita.

Horváth Bálint Ottó

13.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Wimbledon (Eurosport 2)
14.05 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 1)
19.00 Labdarúgás, Eb: Horvátország–Spanyolország (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Franciaország–Svájc (Pro TV, 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  

Koszovói ellenfele lesz a Fradinak
Az FC Prishtina 2–0-ra legyőzte az andorrai Inter Escaldes csapatát a 
labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–2022-es idényének előselejtezőjében, 
az Albániában megrendezett négycsapatos minitorna fináléjában, ezzel 
bejutott a selejtező első fordulójába, ahol a Ferencváros lesz az ellenfe-
le. A párharc első mérkőzését július 6-án 19 órától rendezik a Groupama 
Arénában, a visszavágóra pedig július 13-án 21 órától kerül sor.

• RÖVIDEN 

BL-bronzérmes az Elektromaros női tekecsapata

A hódok is megjelentek a lőtéren
Hargitafürdőn edzőtáboroznak a székely sílövők

Márton Enikő komolyan készül 

Románia legjobb női biatlonistája, Márton 
Enikő: „Nagyon fontos a nyári felkészülés, 
teljes erőbedobással végezzük az edzéseket, 
sok-sok futással, rengeteg céllövéssel. Nagyon 
komoly szezon vár rám, ki szeretnék jutni az 
olimpiára, ez a fő célom. Jelenleg a romániai női 
rangsorban az élen állok, háromszoros felnőtt 
bajnok vagyok, viszont az olimpiáig bármi 
történhet. Fontos, hogy ott legyek a világkupa-
versenyeken és jó helyezéseket érjek el. Azt kell 
kiharcolnom, hogy a Romániának járó, a nők 
versenyén olimpiai indulást jelentő szabadkár-
tya (wild card) továbbra is engem illessen meg.”

Márton Simon. Több csíki biatlonista-generációt nevelt ki, sportbázisok létesítése fűződik nevéhez   ▴  FOTÓK: PINTI  ATTILA

Márton Enikő. Lelki-
ismeretesen készül 
a közelgő nagy 
világversenyekre




