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• A következő idényben egyetlen versenysorozatban sem indul az Impe-
rial Wet teremlabdarúgó-együttese. A címvédő csíki csapat visszalépését 
a szakszövetség tette közzé hivatalos honlapján.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

M inden versenysorozatból 
visszalépett a Csíkszeredai 
Imperial Wet teremlabda-

rúgó-együttese. A hírt a Román Lab-
darúgó-szövetség (FRF) tette közzé. 
Az FRF sürgősségi bizottsága a szé-

kelyföldi klub július 8-án iktatott 
átirata alapján hozta meg hétvégén 
azt a döntést, hogy a futsal BL-ben 
Romániát a csíki együttes helyett az 
ezüstérmes Galaci United képvisel-
je. A szövetség közleménye szerint 
a csíki klub átiratában azt jelezte, 
hogy egyetlen romániai versenyso-
rozatban sem indul a következő sze-
zonban.

Cosmin Gherman edző, aki a 
2020–2021-es szezonban bajno-
ki címig vezette az Imperial Wet 
együttesét, szomorúan olvasta a 
hírt, de nem tudott érdemben nyi-
latkozni, mert neki a szerződése a 
nyáron lejárt.

A csíki futsalcsapat visszalépésé-
vel szinte egy időben jelentették be 
különböző források, hogy az Impe-

rial Wet négy játékosa más csapatnál 
folytatja: Bíró Attila a Kecskemét-
hez, Bogdan Covaci, Iszlay Richárd 
és Küsmödi Tamás pedig a Dévához 
igazolt.

Hetekkel ezelőtt már több forrás-
ból is hallani lehetett, hogy az or-
szágos sikereket elért csíkszeredai 
teremlabdarúgó-csapat tulajdonosa 
nem folytatja az alakulat támogatá-
sát. Akkori megkeresésünkre a klub 
vezetősége még cáfolta a híreszte-
lést, mostanra azonban világossá 
vált, hogy valóban lehet alapja a 
szóbeszédnek.

Copa America
Argentína 1–0-ra legyőzte a 
házigazda Brazília válogatott-
ját a labdarúgó Copa America 
döntőjében. A brazilok 107 év 
alatt mindössze másodszor 
kaptak ki tétmérkőzésen a 
Maracana Stadionban, ez 
először az 1950-es világbaj-
nokság döntőjében fordult elő 
velük, amikor Uruguay 2–1-re 
győzött a legendás Rio de 
Janeiró-i arénában. Argentína 
15. alkalommal nyerte meg az 
1916 óta létező kontinenstor-
nát – ezzel utolérte Uruguayt 
az örökrangsor élén –, de 1993 
után először ünnepelhetett, 
így Lionel Messinek ez az első 
trófeája hazája válogatottjával. 
Copa America, döntő: Argentí-
na–Brazília 1–0 (1–0), gólszer-
ző Di María (22. perc).

Wimbledon
A világelső ausztrál Ashleigh 
Barty nyerte meg a wimbledoni 
teniszbajnokság női egyes ver-
senyét, mivel a szombati dön-
tőben 6:3, 6:7, 6:3-ra legyőzte 
a cseh Karolina Pliskovát. A pá-
lyafutása 12. tornagyőzelmét 
begyűjtő Barty második Grand 
Slam-trófeája mellé 1,7 millió 
fontot kap. A férfiak versenyén 
Djokovic (szerb, 1.)–Berrettini 
(olasz, 7.) döntőt rendeztek.

Tour de France
A holland Bauke Mollema 
(Trek-Segafredo) szóló szö-
késből nyerte meg a Tour de 
France országúti kerékpáros 
körverseny 14. szakaszát, 
amelyen a francia Guil laume 
Martin a második helyre 
lépett előre.

• RÖVIDEN 

A z új szezonban ismét a Csíksze-
redai Sportklub hokicsapatát 

erősíti Részegh Tamás. A 24 éves jég-
korongozó két évvel ezelőtt játszott 
már a Sportklub színeiben, akkor 77 
meccsen igazán meggyőző, 105 pon-
tot termelt. Ezt követően a DVTK Je-

gesmedvék hívására szintet lépett, és 
a szlovák Extraligában folytatta, ahol 
a kezdeti, negyedik soros kiegészítő 
szerepből az első ötösig verekedte 
fel magát. Szezon közben hosszas 
sérülése miatt nem tudott pályára 
lépni, tavaly pedig újfent egészség-

ügyi problémák hátráltatták. Szintén 
a Sportklubbal kapcsolatos hír, hogy 
Andrej Taratuhin, aki az elmúlt négy 
idényben a Csíkszeredai Sportklub 
egyik vezéregyénisége volt, a követ-
kező idényben már nem ölti magára 
a kék-fehér mezt, ugyanis a német 

harmadosztályú EV Füssen együt-
tesében folytatja pályafutását. Tara-
tuhin nem az első jégkorongozó, aki 
a csíkiaktól Németországba igazolt: 
Judd Blackwater a Heilbronner Fal-
ken (DEL2) játékosa lesz, ahova edző-
jét, Jason Morgant követte. (H. B. O.)

A z elmúlt hétvégén Csíkszere-
dában rendezték meg Románia 

aquatlonbajnokságát. Az úszásból 
és terepfutásból álló verseny szom-
baton és vasárnap zajlott a Csíki 
Csobbanó uszodában és környékén.

A kétnapos rendezvényen az 
összetett verseny mellett külön ka-
tegóriában díjazták a serdülő és az 
ifj úsági korosztályú sportolókat, 

illetve a felnőtt mezőnyben induló-
kat, továbbá a gyerekek számára is 
szerveztek vetélkedőt, és a paraspor-
tolók is versenyeztek.

Az összetett versenyt a Kolozsvá-
ri Poli sportolója, Rogoz Erik Lőrincz 
nyerte meg, aki 5 perc és 55 másod-
perc alatt teljesítette a 200 méter 
úszásból és 1000 méter futásból álló 
távot. Mögötte a Bukaresti Olimpia 
két versenyzője, Nicolae Seitan és 
Cătălin Romas végzett a második, 
illetve a harmadik helyen.

A székelyföldi sportolók közül a 
legelőkelőbb helyen a Csíkszeredai 
4 Seasons csapatát képviselő Simon 

Gergő zárt, aki összetettben hetedik 
lett, de a férfi  felnőtt mezőnyben a 
harmadik helyet szerezte meg. Bar-
talis Roland Zsolt (Marosvásárhelyi 
H2O Team) a 9. pozicíóban ért cél-
ba. A női versenyben Fángli Henri-
etta (Marosvásárhelyi H2O Team) a 
második, összetettben a 12., Simon 
Kinga (Csíkszeredai 4 Seasons) a 
harmadik, összetettben a 13. helyen 
végzett, mindketten az ifj úsági, U23-
as korosztályhoz tartoztak. A serdü-
lő és a junior korosztály döntői lap-
zárta után fejeződtek be.

Horváth Bálint Ottó

Aquatlonbajnokokat avattak Csíkszeredában

A futópróba nagy része a gyors kor-
csolyapálya betongyűrűjén zajlott
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Részegh Tamás visszatért a Sportklubhoz

Visszalépett  az Imperial Wet
Egyetlen versenysorozatban sem indul a csíki futsalcsapat

Az utolsó csapaterősítések egyike. Lezárulóban egy korszak?   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

11.00 Tenisz, WTA-torna, Prága 
          (Digi Sport 2)
12.00 Tenisz, WTA-torna, 
           Budapest (Digi Sport 3)
13.00 Tenisz, WTA-torna, 
           Lausanne (Digi Sport 4)
17.30 Tenisz, ATP-torna, 
          Hamburg (Eurosport 2)
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