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A magyar női U19-es kézilab-
da-válogatott 31–22-re legyőzte 

az orosz csapatot a celjei Európa-baj-
nokság döntőjében, így megvédte 
címét. Ifj . Kiss Szilárd együttese a 
2018-as serdülő, majd a 2019-es ifj ú-
sági Európa-bajnokság után a junior 

kontinensviadalt is megnyerte, így 
továbbra is csak arannyal rendelke-
zik a világversenyekről. Magyaror-
szág megvédte címét, hiszen két év-
vel ezelőtt Győrben is magyar siker 
született az U19-es Eb-n. Románia 
ötödik lett. Az Eb végeredménye: 

1. Magyarország, 2. Oroszország, 3. 
Franciaország, 4. Svédország, 5. Ro-
mánia, 6. Dánia, 7. Horvátország, 8. 
Németország, 9. Norvégia, 10. Cseh-
ország, 11. Svájc, 12. Szlovákia, 13. 
Ausztria, 14. Szlovénia, 15. Monte-
negró (Portugália visszalépett).

A címvédő brit Lewis Hamilton, 
a Mercedes brit pilótája győ-

zött vasárnap a Forma–1-es Brit 
Nagydíjon. Második helyen az 50. 
körig élen álló monacói Charles 
Leclerc (Ferrari), míg a harmadi-
kon a fi nn Valtteri Bottas (Merce-
des) végzett. Az összetettben ve-

zető holland Max Verstappen (Red 
Bull) számára már az első körben 
véget ért a futam: a pole pozíció-
ból induló pilóta a rajt után óriásit 
csatázott Hamiltonnal, és az egyik 
legnagyobb tempójú kanyarban 
végül összekoccantak. Verstappen 
autója óriási sebességgel hagyta el 

a pályát és csapódott a gumifalba. 
A hétszeres vb-győztes brit pálya-
futása 99. futamgyőzelmét aratta, 
és a pontversenyben hét pontra 
felzárkózott az ezúttal kieső Vers-
tappen mögé. A vb két hét múlva, 
a Magyar Nagydíjjal folytatódik a 
mogyoródi Hungaroringen.

Hamilton kiütötte Verstappent

Megvédték Eb-címüket a magyar kézis lányokPogacar nyerte a francia körversenyt
A hagyományos Champs-Élysées-i befutóval véget ért vasárnap este 
a francia kerékpáros körverseny: a 21., záró szakaszon a belga Wout 
van Aert diadalmaskodott. Összetettben a címvédő, 22 éves szlovén 
Tadej Pogacar nyert, aki a legjobb hegyi menőnek járó piros pöttyös 
és a legjobb 25 éven alulinak járó fehér trikót is hazavitte. Az össze-
tett végeredményének élcsoportja: 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 
82 óra 56:36 perc, 2. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 5:20 perc 
hátrány, 3. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 7:03 p h., 4. 
Ben O’Connor (ausztrál, AG2R Citroën) 10:02 p h., 5. Wilco Kelderman 
(holland, BORA-hansgrohe) 10:13 p h.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, WTA-torna, Gdynia, Lengyelország 
          (Digi Sport 2, Digi Sport 4) 
17.00 Tenisz, WTA-torna, Palermo, Olaszország (Digi Sport 2)
21.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Ferencváros–Zalgiris (M4 Sport)
4.00 Férfi kosárlabda, NBA, döntő: Milwaukee–Phoenix 
        (Telekom Sport 1)

• 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  

• Megtartották a 15. kiírásához érkezett, augusztus 4–7. között zajló  
Székelyföldi Körverseny felvezető sajtótájékoztatóját. A csíkszeredai ese-
ményen mindhárom megye vezetősége képviselve volt.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

S zámos újdonsága van a 15 év-
vel ezelőtt Novák Károly Edu-
árd jelenlegi sportminiszter és 

Ráduly Róbert Kálmán volt csíkszere-
dai polgármester által útjára indított 
nemzetközi megmérettetésnek. A leg-
fontosabb, hogy idéntől az esemény 
hivatalos megnevezése Székelyföldi 
Körverseny, de módosult a rendez-
vény logója és honlapja is. Változtak 
a szakaszok is, a verseny először raj-
tol Marosvásárhelyről és először érin-
ti Székelykeresztúrt, továbbá idén 
nem lesz egyéni időfutam.

A szervezők nevében elsőként 
Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere köszöntötte a megjelenteket. 

Korodi szerint Székelyföld kerékpá-
ros körversenye a térség egyik leg-
fontosabb stratégiai sporteseménye, 
és nagyon fontos, hogy általa Szé-
kelyföld felkerül az ország és Európa 
sporttérképére.

Péter Ferenc, Maros Megye Taná-
csának elnöke megtisztelőnek tar-
totta, hogy Maros megye érintésével 
kiteljesült a verseny, és reméli, hogy 
jó állapotban lesz a megye infra-
struktúrája, ugyanakkor a verseny 
által be tudják mutatni a térség tu-
risztikai látványosságait is.

Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere elmondta, hogy Maros-
vásárhely először lesz házigazdája 
a kerékpáros karavánnak, és reméli, 
ez így is marad a következő évekre.

Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke szerint Kovász-

na megye mindig támogatta a szé-
kelyföldi körversenyt, és az évek 
során a támogatás mértéke a tízsze-
resére növekedett. „A körverseny 
nemcsak egy nagy sportesemény, 
hanem Székelyföld turisztikai pro-
móciójáról van szó” – hangsúlyozta 
Tamás Sándor.

Czimbalmos-Kozma Csaba, Sep-
siszentgyörgy városmenedzsere sze-
rint egy ilyen kaliberű sportesemény 
megrendezése számos nehézséggel, 
bürokráciai buktatóval jár, amelye-
ket sikerült leküzdeni, és sajnálatát 
fejezte ki amiatt, hogy idén nem lesz 
időfutam Sepsiszentgyörgy utcáin.

 „2008 óta építjük Székelyföldet, 
fontos, hogy a térség látható legyen. 
Ez a verseny és az augusztus 1-jei 
ferences biciklis zarándoklat is a fi -
gyelmet a kerékpározásra, az egész-

séges életmódra irányítja. Köszönet 
a magyar kormánynak és az RMDSZ-
nek a verseny támogatásáért” – fo-
galmazott Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke.

Csíki András szakmai igazgatótól 
megtudtuk, hogy 20 csapat 132 indu-
lójára számítanak, és a karaván el-
haladásakor forgalomkorlátozásra, 
illetve útlezárásokra kell számítani, 
a kellemetlenségekért pedig előre el-
nézést kérnek.

Lukács László, a sportminisztéri-
um kabinetfőnöke, a szervezőbizott-
ság tagja elmondta, Romániában 
három olyan nemzetközi kerékpá-
ros verseny van, amely szerepel a 
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 
(UCI) versenynaptárában: a román 
és a szebeni körverseny mellett a 
2.2-es kategóriájú Székelyföldi Kör-
verseny. Lukácstól megtudtuk, hogy 
több helyszínen az érkezés előtt két 
órával ügyességi versenyeket ren-
deznek a gyermekeknek, ezáltal is 
népszerűsítve a kerékpározást.

A Székelyföldi Körverseny össz-
költségvetéséről a rajt előtti napokra 
ígértek tájékoztatást a szervezők.

 
A 2021-es 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 – Marosfő – Csíkszere-
da (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).

Székely körverseny újdonságokkal
Maros, Hargita és Kovászna megyét is érinti Székelyföld legrangosabb nyári sporteseménye

Mindhárom székely megye vezetője 
és a térség városainak vezetősége 
támogatja a körversenyt
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