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N épes mezőny gyűlt össze a hét-
végi Moldva Ralira, az országos 

ralibajnokság 6. futamára, amely a 
Nemzetközi Automobil Szövetség 
(FIA) naptárában a European Rally 
Trophy-sorozatban is szerepel, ezért 
12 külföldi csapat is rajthoz áll.

A ma este Bákóból rajtoló, holnap 
és vasárnap Bákó megyében zajló 
vetélkedőre 80 csapat nevezett be, 
köztük több székelyföldi versenyző 

is ott lesz a rajtnál. Az összetett rang-
sorban az utóbbi időben szinte min-
dig az első tíz között végzett Adrian 
Teslovan/Cseh Vajk Imre csíkszere-
dai kettős a hétvégi versenyen is az 
élmezőnyben szeretne végezni, de 
szintén jó helyezésben bízik a Csató 
Roland/Csikós Sándor csíki duó, a 
sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor/
Marcus Andreoiu kettős, illetve a 
iași-i Răzvan Nechifor, akinek navi-

gátora a székelyföldi Mag Levente. 
A verseny 0-s rajtszámú felvezetője 
a székelyudvarhelyi Jakab Attila és 
a csíkszeredai Fülöp Szilárd alkotta 
csapat lesz.

Újoncként áll rajthoz az SSV (Si-
de-by-Side Vehicles) kategóriában a 
küküllőkeményfalvi Miklós Csaba, 
akinek navigátora a csíkszeredai 
Sprencz Tamás.

Dobos László

U15-ös lányok focidöntője Udvarhelyszéken
Székelyudvarhely és Farkaslaka lesz a házigazdája szombattól keddig 
(július 3–6. között) az U15-ös korosztálynak kiírt női labdarúgó-bajnokság 
döntő tornájának. A fináléba jutott nyolc együttest két csoportba osz-
tották. Az 1. csoportba (Székelyudvarhelyen) az ACS Campionii FC Argeș 
Pitești, az FC Botoșani, az Orizontul Țifesti (Vrancea megye) és a Vasas 
Femina kapott besorolást, a 2. csoportban (Farkaslaka) pedig a Medgyesi 
Gaz Metan, az FCSB, a Kolozsvári U Olimpia és az FK Csíkszereda harcol a 
döntőbe jutásért. A korosztályos lánybajnokság döntőjét a tervek szerint 
július 6-án 10.30 órától rendezik a székelyudvarhelyi stadionban.

Pogacar nyerte meg az első időfutamot
A címvédő Tadej Pogacar volt a leggyorsabb a Tour de France országúti 
kerékpáros körverseny ötödik szakaszán. A 27 kilométeres egyéni időfu-
tamon Van der Poel megtartotta a sárga trikót. Az összetett élcsoportja: 
1. Mathieu van der Poel 16 óra 51:41 perc, 2. Tadej Pogacar 8 másodperc 
hátrány, 3. Wout Van Aert 30 mp h.

Fucsovics először a legjobb 32 között
Fucsovics Márton pályafutása során először jutott be a legjobb 32 közé 
a wimbledoni teniszbajnokságon. A magyar teniszező szerdán este 6:3, 
5:4-re vezetett Jirí Vesely ellen a második fordulóban, amikor cseh riválisa 
hátsérülés miatt feladta a mérkőzést. Fucsovics a harmadik körben a 
kilencedik kiemelt argentin Diego Schwartzmannal játszik, a mérkőzés a 
tervek szerint ma 13 órakor kezdődik. A nőknél a román Ana Bogdan két 
szettben alulmaradt az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával szemben, 
míg Patricia Maria Țig kikapott az orosz Darija Kaszatkinától. Továbbjutott 
Sorana Cîrstea, aki két szettben legyőzte a brit Samantha Murrayt, és a 
következő körben a 12. kiemelt fehérorosz Viktorija Azarenkával találko-
zott, a mérkőzés lapzártánk után kezdődött. Irina Begu maratoni, több 
mint két és fél órás csatában verte meg a horvát Petra Marticot, és a követ-
kező fordulóban a 7. kiemelt lengyel Iga Swiatekkel találkozik (ma, 13 óra).

• RÖVIDEN 

Székely versenyzők a Moldva Ralin

• A Master Ski&Bike Sportklub és a Román Triatlon Szövetség szervezésében ezen a 
hétvégén zajlik Marosvásárhelyen és környékén a duatlon Európa-bajnokság. A nagy-
szabású sportesemény megszervezése komoly munkát igényel, az elmúlt évek tapasz-
talatait felhasználva a helyi szervezők idén is készek megfelelni az elvárásoknak.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A rangos és népszerű meg-
mérettetést tavaly nyáron 
kellett volna megrendezni, 

de kétszer is elhalasztották, majd 
a járványhelyzet kedvezőtlen ro-
mániai alakulására hivatkozva az 
európai szövetség végül törölte az 
eseményt. A szervezők azonban már 
akkor közölték, hogy idén normális 
körülmények között mindenképpen 
szeretnék megtartani a versenyeket.

A rendezvényt felvezető csütör-
töki sajtótájékoztatón Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármestere meg-
emlékezett a 2019-ben tragikus hir-
telenséggel elhunyt Klosz Péterről, 
a Román Triatlon Szövetség korábbi 
elnökéről, akinek megköszönte a 
nagyszerű munkáját, és hangoztat-
ta, kötelességük, hogy továbbvigyék 
az általa hátrahagyott örökséget.

Mint mondta, a duatlon Eb-re 
több mint 600 sportoló érkezik 
Marosvásárhelyre családjaikkal 
és barátaikkal, ezáltal a városban 
működő vendégfogadó egységek je-
lentős bevételre tehetnek szert. „A 
nagyszabású rendezvénnyel sokan 
megismerik és felfedezik Marosvá-
sárhelyt és Maros megyét, hiszen a 

versenyeket követni lehet az európai 
közösségi médiában is” – mutatott 
rá Soós Zoltán.

Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke kiemelte, hogy a ver-
senysorozat egyik központi hely-
színe a Csergedi-tetőn kialakított 
Transilvania Motor Ring versenypá-
lya lesz, ahol ezáltal nemcsak autó- 
és motorversenyeket lehet tartani, 

hanem futó-, vagy kerékpárverse-
nyeknek is otthont adhat. Hangoz-
tatta, a múltban is azok voltak és a 
jövőben is partnerek szeretnének 
lenni a hasonló kiemelt sportesemé-
nyek támogatásában, hiszen ezek 
idegenforgalmi szempontból rendkí-
vül fontosak a megyének. A megyei 
tanácsnak ugyanis az is a szerepe, 
hogy külföldi sportolókat vonzzon a 

megyébe, akik megismerkedhetnek 
a kulturális és turisztikai értékekkel.

Renato Bertrandi, az Európai 
Triatlon Szövetség olasz elnöke 
méltatta a helyi szervezőket, illetve 
Klosz Péter eredményes munkáját, 
kiemelve, hogy testvére, Klosz Vik-
tor irányításával folytatni tudták az 
elkezdett tevékenységet. Emlékezte-
tett a két évvel ezelőtt Marosvásár-
helyen megrendezett multisport Eu-
rópa-bajnokságra, miszerint annak 
a nagyszabású rendezvénynek nem 
volt könnyű a megszervezése, de a 
helyi szervezők kiválóan helytáll-
tak és teljesen megfeleltek az elvá-

rásoknak, sok pozitív visszajelzést 
kaptak, ezáltal Marosvásárhely a 
triatlon- és duatlonsport egyik fő-
városának tekinthető. „Nagyszerű 
munkát végeznek a Román Triatlon 
Szövetségnél, amely az egyik leg-
jobb szövetség, büszkék lehetnek az 
eddig szervezett versenyekre, illetve 
arra, hogy egy román sportoló triat-
lonban kijutott a tokiói olimpiára.

A helyi szervezőcsapat részéről 
Amza Mărgărit rendezvénymene-
dzser örvendett annak, hogy idén 
megtarthatják az eseményt, amely 
mára fesztivállá nőtte ki magát. Mint 
ismertette, két duatlon Európa-baj-
nokságot tartanak különböző távol-
ságokon, tegnaptól kezdődően, illet-
ve ma a csergedi Transilvania Motor 
Ringen, szombaton és vasárnap pedig 
Marosvásárhely központjában zajla-
nak a versenyek. Emellett az országos 
bajnokságot is lebonyolítják, de a he-
lyi sportolókra is gondoltak, szomba-
ton este a Somostetőn a Dracula Night 
Run nevet viselő futóversenyt tartják, 
a gyerekek számára kiírt Liga Trikids 
elnevezésű futó- és kerékpárversenyt 
pénteken reggel a Motor Ringen ren-
dezik. A versenyek részletes program-
ja, beleértve a díjátadókat is, elérhető 
a rendezvény honlapján, a www.
transylvaniacrossfestival.ro címen.

A sportág fővárosává nőtte ki magát
Két év után újabb nagyszabású sportesemény házigazdája lesz Marosvásárhely

Népes mezőny vesz részt az Eb-n. 
Sikeres rendezvényre számítanak 
a megyei és városi elöljárók

◂  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

• Egy év szünet után, július 26-30-án Felcsúton ismét 
megrendezik a Puskás-Suzuki-kupát, amelyen ezúttal 
is nyolc csapat vesz részt. A megmérettetésben az FK 
Csíkszereda is érdekelt.

A rendezvényt felvezető tegna-
pi sajtótájékoztatón Mészáros 

Lőrinc, a Puskás Akadémia kurató-
riumának elnöke elmondta, hogy 15 
éve működik az akadémia, s 14. al-
kalommal rendezi meg a világ egyik 
legerősebb U17-es tornáját. Jelezte, 
hogy idén is nívós lesz a mezőny, a 
meghívottak közül egyedül a spa-
nyol Real Madrid nem tudta vállalni 
a szereplést a világjárvány miatt.

Szöllősi György, a magyar fut-
ballhagyomány és a Puskás-ügyek 
nagykövete arról beszélt, hogy az első 
Puskás-Suzuki-kupával olyan hagyo-
mányt próbáltak teremteni, amelyen 
Puskás Ferenc egykori klubjai rendsze-
resen részt vesznek, de akkor nem gon-
dolták volna, hogy ilyen sikeres lesz a 
kezdeményezés. Kiemelte, hogy azóta 
két Eb-n vett részt a magyar válogatott, 
a hazai labdarúgást körülvevő infra-

struktúra és az egész magyar futball 
előrelépése pedig megkérdőjelezhetet-
len, amiben a tornának is van szerepe.

Liszkai Dezső, a Puskás Akadémia 
igazgatója közölte, hogy a résztvevő 
nyolc csapatot két négyes csoportba 
osztották. A sorsolást követően az A 
csoportba kapott besorolást az FK Csík-
szereda, a görög Panathinaikosz, a né-
met Bayern München és a házigazda 
Puskás Akadémia, míg a B jelű kvartett-
ben a legutóbbi győztes brazil Flamen-
go, a portugál Sporting Lisboa, a belga 
Genk és a Budapest Honvéd szerepel.

A torna első négy napján rende-
zik a csoportmeccseket, az utolsó 
napon kerül sor a helyosztókra.

A Bayern München az FK Csíkszereda ellenfele




