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• Újabb megyehatárt 
lép át idén a 15. kiírá-
sához érkezett Szé-
kelyföld Kerékpáros 
Körverseny. A viadal 
történetében először 
a karaván érinti Ma-
ros megyét, kimarad 
azonban a prológ és az 
egyéni időfutam.

D O B O S  L Á S Z L Ó

S ebestyén Szabolcstól, a szé-
kely körverseny technikai ré-
szének felelősétől, a Csíksze-

redai Novák Team csapatvezetőjétől 
megtudtuk, hogy az idei rajt Maros-
vásárhelyről lesz, és ezzel – először a 
verseny történetében – mindhárom 
székelyföldi megyét érinteni fogják 
a kerékpározók. Változott a versenyt 
szervező stáb is, a főszervező Lukács 
László lesz, versenyigazgató pedig 
Csíki András maradt.

„Nagy az érdeklődés az idei ver-
senyünk iránt, a költségvetésünk 20 
csapatra szabott, de eddig 22 együt-
tes benevezését fogadtuk el. Még 
további 30 van várólistán, hiszen az 
utóbbi időben több versenyt töröltek. 
A benevezők között van tíz konti-
nentális és tíz klubcsapat, valamint 
a bolgár és az ukrán válogatott. Na-
gyon erős versenyre számíthatunk” 
– mondta el Sebestyén.

Az indulók között lesz a Novák 
Team együttese, amelynek idei össze-
tétele a következő: Jehor Dementyev 
(ukrán), Jevgenyij Zotov (orosz), 
Orosz Gergő (magyarországi), Crisa-
fulli Facundo és Del Negro Agustin 
(mindketten argentínaiak), Restre-
po Diosa Jaime Alberto (kolumbiai). 
A Novák Team az elmúlt napokban 
részt vett két erős bulgáriai nemzet-
közi versenyen, az egyik kétnapos, a 

másik pedig ötnapos volt, a legjobb 
helyezést Orosz Gergő érte el, 8. lett. 
„Öt év kihagyás után rendezték meg 
idén újra a Bolgár Körversenyt, amely 
kellemes meglepetésünkre nagyon 
erős és jól szervezett vetélkedő volt. 
27 csapat kerékpárosai álltak rajthoz, 
a szakaszok pedig hosszúak (180–210 
km) voltak, kihasználták Bulgária 
hegyi adottságait” – nyilatkozta Se-
bestyén.

A székelyföldi kerékpáros 
körverseny programja

1. szakasz (augusztus 4.): Maros-
vásárhely – Nyárádszereda – Szé-
kelyszentlélek – Székelykeresztúr – 
Székelyudvarhely (124,9 km).

2. szakasz (augusztus 5.): Szé-
kelyudvarhely – Fenyéd – Gyergyó-
szentmiklós – Csíkszereda (125,2 
km).

3. szakasz (augusztus 6.): Sep-
siszentgyörgy – Sepsibükszád – 
Bálványosfürdő – Kézdivásárhely 
– Kovászna – Sepsiszentgyörgy 
(122,6 km)

4. szakasz (augusztus 7.): Csík-
szereda – Csíkrákos – Csíkszentmi-
hály – Csíkszereda – Csíkszentkirály 
– Verebes – Csíkszentmárton – Csík-
szentlélek – Csíkszereda + 10 kör 
Csíkszereda utcáin (151 km).

Egész Székelyföldre kiterjesztik
A négynapos nemzetközi kerékpáros viadal Maros megyét is érinti

Győzelem a székelyföldi felkészülés után
A tokiói olimpiára készülő magyar női kézilabda-válogatott legyőzte 
az ugyancsak kvótás Montenegró csapatát a Siófokon rendezett keddi 
edzőmérkőzésen. Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Montenegró 
28–22 (14–10). A magyar válogatott pénteken 19.30-tól és hétfőn 17 
órától Brazília ellen játszik edzőmeccset Siófokon, majd jövő pénteken 
utazik Tokióba, ahol a felkészülés hajrájában Norvégiával találkozik, 
július 25-én Franciaország ellen kezdi meg szereplését az olimpián.

Hodgyai mellett egy litván csatár is érkezett 
A hét elején bejelentett öt új játékos mellé, ezúttal egy 25 éves litván 
csatárral egyezett meg a 2. Ligában érdekelt FK Csíkszereda vezetősé-
ge, valamint visszatért a csapathoz Hodgyai László is. A csíkszeredai 
labdarúgóklub szerdán délután közölte, hogy szerződést írt alá a litván 
csatár Rokas Krusnauskasszal, aki márciustól júniusig hazája első 
osztályú bajnokságában, a Hegelmann csapatánál játszott. Hodgyai 
László alig egy szezon után visszatért Csíkszeredába, miután az előző 
idény első felében a magyar harmadosztályú Jászberényi FC-nél, 
tavasszal pedig a Székelyudvarhelyi FC-nél szerepelt. Rokas Krusnaus-
kas és Hodgyai László érkezésével hétre nőtt a nyári igazolások száma 
az FK Csíkszeredánál, miután a klub a hét elején öt labdarúgó szerződ-
tetését jelentette be.

Összejött a Brazília–Argentína Copa-döntő
Bár a rendes játékidőben Argentína nem bírt Kolumbiával a labdarúgó 
Copa América elődöntőjében, a tizenegyeseknél jobban koncentrált, 
és ezzel bejutott a fináléba, ahol a házigazda Brazília lesz az ellenfele. 
Elődöntő: Argentína–Kolumbia 1–1 – tizenegyesekkel: 3–2.

• RÖVIDEN 

M agyar minta alapján Románi-
ában is bevezetik a TAO támo-

gatási rendszert – jelentette be Novák 
Károly Eduárd ifj úsági és sportminisz-
ter. A tárcavezető elmondta, hogy vár-
hatóan szeptember közepére készül 
el a román sport stratégiájának első 
munkaváltozata, amelynek kidolgo-
zását Novák vállalta fel, miután ki-
nevezték miniszternek. Elmondta, a 
fő cél az, hogy a gyermekek naponta 
sportoljanak az iskolákban tornaórá-
kon, emellett a sportolói állományt a 
jelenlegi 5 százalékról 30 százalékra 

növeljék, hogy a 2032-es nyári olimpi-
án az éremtáblázaton Románia vissza-
kerüljön az első 10–12 nemzet közé.

Rámutatott: a sportstratégiát több 
éven át fogják alkalmazni, egyes ele-
meit már jövő évtől gyakorlatba ül-
tetik, így bevezetik a TAO-rendszert, 
amely Magyarországon működik, és 
amelynek köszönhetően a társasági 
adó egy része közvetlenül a sportnak 
jut. A miniszter szerint ebből a tá-
mogatásból főleg a prioritásnak ör-
vendő sportágak fognak részesülni. 
Bejelentette, hogy a fi atal sportolók 

számára regionális nevelőközponto-
kat hoznak létre, ahova összegyűjtik 
a minisztériumhoz tartozó sport-
klubok legtehetségeseb fi ataljait, és 
szakmai fejlődési lehetőséget, anya-
gi stabilitást, biztonságot teremte-
nek számukra. Mint mondta, azért 
van szükség ezekre a regionális 
központokra, mert sok fi atal 18 éves 
korában hagyja abba a sportolást az 
anyagi biztonság hiánya miatt.

A miniszter becslése szerint Ro-
mánia 4–6 érmet nyerhet a július 23-
án kezdődő tokiói olimpián.

K ulcsár Krisztián elnök szerint 
a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) által kalkulált 13 érem meg-
szerzése a realitás a 16 nap múlva 
kezdődő tokiói olimpián. A MOB 
első embere kifejtette, három szem-
pont alapján ítélhető meg a magyar 
delegáció ötkarikás eredményessé-
ge. Elsőként a küldöttség létszámát 
említette meg: a japán fővárosba 176 

sportoló utazik, többen, mint a lon-
doni vagy a riói játékokra.

Másfelől kiemelte a széles sportá-
gi palettát: 23 sportág 28 szakágában 
lesz magyar induló, több olyanban 
is, ahol még egyáltalán nem vagy 
csak nagyon régen szerepelt magyar 
versenyző. A harmadik szempont 
pedig az, hogy „hogyan fogunk ha-
zatérni az olimpiáról”.

„A 13 érem, amivel mi kalkulál-
tunk, nem pesszimista vagy óvatos 
szám, hanem a realitás. Ettől el lehet 
térni, és bízom abban, hogy pozitív 
irányban el is fogunk” – hangsú-
lyozta Kulcsár Krisztián.

A XXXII. nyári olimpiai játékok 
július 23-án kezdődnek a japán fővá-
rosban. Az olimpia augusztus 8-án 
zárul.

Tokió 2020: 13 magyar érem a realitás

Romániában is bevezetik a TAO-támogatást

Újdonságok az idei székelyföldi kerékpáros 
körversenyen. A szervezők növelték 
az érintett települések számát

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




