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• Második lett, ezüstérmet szerzett Novák 
Eduárd kerékpározó, jelenlegi romániai sport-
miniszter a pályakerékpár 4000 méteres egyéni 
üldözéses versenyen a tokiói paralimpián.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A cseh Metelka a pénteki se-
lejtezőben 4:22,772 perces 
eredményével világcsúcsot 

döntött, míg a romániai sportmi-
niszter 4:31,212-es teljesítményével a 
második időeredményt érte el a C4-
es kategória hét indulója közül, így 
döntőbe jutott. A fi náléban Novák jól 
rajtolt, azonban a bomba formában 
lévő Metelka a táv második felében 
utolérte a székelyföldi 45 éves spor-
tolót, így véget ért a csata. A pálya-
kerékpár (velodrom) egyéni üldöző-
versenyén a két kerékpározó a pálya 
ellentétes oldalairól indul. A cél mi-
nél rövidebb idő alatt teljesíteni a 
távot vagy utolérni a másikat. Ha az 
egyik versenyző beéri társát, akkor ő 
a nyertes, függetlenül attól, hogy a 
táv mekkora részét teljesítették már. 
Ez utóbbi eset történt Novákék dön-
tőjében.

Paralimpia, egyéni 4 km-es üldö-
zéses verseny, C4 kategória: 1. Jozef 
Metelka (Csehország), 2. Novák Ká-

roly Eduárd (Románia), 3. Diego Du-
enas (Kolumbia).

Novák Eduárd karrierje negyedik 
érmét szerezte paralimpiákon: 2012-
ben egy arany- és egy ezüstéremmel 
tért haza Londonból, négy évvel ko-
rábban pedig ezüstérmet nyert Pe-
kingben.

Novák Károly Eduárd eredetileg 
gyorskorcsolyázónak készült, ígére-
tes karrier előtt állt abban a sport-
ágban, de 19 éves korában gépkocsi-
balesetet szenvedett, és amputálni 
kellett az egyik lábfejét.

A csíkszeredai sportember az idei 
paralimpián az érmes helyezés előtt 
két nappal 11. helyen végzett a C4–5-
ös (közös) kategória 1000 méteres 
állórajtos időfutamának 21 fős mező-
nyében. Novák szeptember 1-jén és 
3-án az országúti versenyszámokban 
lesz érdekelt a XVI. paralimpián. 

A mozgássérült, látássérült és 
enyhe értelmi sérült sportolók legna-
gyobb sporteseményén a román kül-
döttség két éremnél tart: Novák mel-
lett a szilágysági Alexandru Bologa 
cselgáncsozó bronzérmes lett a látás-
sérültek 60 kg-os súlycsoportjában.

A hétközi győztes kupamérkőzés 
után a bajnokságban is siker-

rel kezdett a Székelyudvarhelyi FC, 
a labdarúgó 3. Liga 5. csoportjának 
nyitófordulójában 1–0-ra nyert a CS 
Blejoi ellen. A találkozó első félide-
jében három-négy nagy helyzetet is 
kidolgozott az SZFC, de nem sikerült 
megszerezni a vezetést. A fölényben 
játszó udvarhelyiek támadásai a 78. 
percben értek góllá, amikor Vasile 
Petra talált be, aki ezzel eldöntöt-

te a három pont sorsát. Labdarúgó 
3. Liga, 1. forduló, 5. csoport: Szé-
kelyudvarhelyi FC–CS Blejoi 1–0 
(0–0), Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
II.–Brassói SR 0–0, Nagyszebeni FC 
Hermannstadt II.–CSO Plopeni 2–1, 
FC Pucioasa–Bracarozsnyói Olimpic 
Cetate 4–0, Kézdivásárhelyi SE–
Brassói Kids Tâmpa 4–1; 9. csoport: 
Szászrégeni Avântul–Besztercei 
Gloria 6–1, Nyárádtői Unirea–Gyu-
lafehérvári Unirea 3–0, Kolozsvári 

Viitorul–Vajdahunyadi SK 1–6, Ma-
rosújvári SK–Tordai Sticla Arieşul 
2–1, Kudzsiri Metalurgistul–Kolozs-
vári Sănătatea 2–2.

A következő fordulóban (szep-
tember 3–4.) az SZFC újra hazai 
pályán játszik, és a Pucioasa együt-
tesét fogadja. A szászrégeniek Ma-
rosújváron, a nyárádtői gárda pedig 
Besztercén vendégszerepel.

Horváth Bálint Ottó

V ersenyről versenyre jobban tel-
jesítve, a csíkszeredai Márton 

Enikő ezüstérmet szerzett vasárnap 
délután a csehországi Nové Město 
na Moravě-ban megrendezett nyári 
biatlon világbajnokság üldözőver-
senyén.

Nyári biatlonban a sportolók sírol-
leren futnak, a téli biatlonhoz hason-
lóan fegyverrel a hátukon, és közben 
a próbától függően kettő- vagy négy 
alkalommal betérnek a lőtérre. A 
Csíkszeredai Sportklub biatlonistája 
a csehországi vébén szupersprintben 
16. lett, a 6 km-es sprintversenyen 
pedig a 4. helyen végzett. Az i-re a 
pontot az utolsó versenyszámon, 
a 7,5 km-es üldözőpróbán tette fel, 
ahol negyedik helyről indulva má-
sodikként ért célba. Nyári biatlon vb, 

ifj úságiak, üldözőverseny: 1. Anasz-
taszija Sevcsenko (Orosz csapat), 2. 
Márton Enikő (Románia), 3. Sanita 
Bulina (Lettország).

Márton Enikő edzője, Márton Szi-
lárd szerint ebben az eredményben 
rengeteg munka van benne, és jó jel 
a közelgő téli szezonra, amikor ta-
nítványának ki kellene harcolnia a 
februári téli olimpián való indulási 
jogot. „Óriási az öröm, nagy ered-
mény. Nem volt véletlen, hiszen már 
egy nappal korábban megszerezhet-
te volna a bronzérmet. Amikor 4. 
lett, a célvonal előtt nem gyorsított, 
hanem begurult. Akkor ledolgozha-
tó lett volna az a 3 tizedmásodperc. 
Most azonban kiválóan verseny-
zett.” – nyilatkozta Márton Szilárd. 
(Dobos László)

Hat pont Medgyesről
Az FK Csíkszereda mindkét korosztályos csapata győzni tudott 
Medgyesen, a labdarúgó Elit Liga alapkaszának hétvégi mérkőzésén. 
Elit Liga, nyugati csoport, 2. forduló, U19-es korosztály: Medgyesi Gaz 
Metan–FK Csíkszereda 0–1 (0–1), gólszerző Ketesdi (2. perc); U17-es 
korosztály: Medgyesi Gaz Metan–FK Csíkszereda 2–4 (0–0), gólszer-
zők Magyari (46., 52.), illetve Kárándi (59.), Csedő (73.), Orbán (75., 
81.). A következő fordulóban (szombat, szeptember 4.) az FK mindkét 
csapata hazai pályán játszik, a Craiovai U hasonló korosztályú együtte-
seit látják vendégül.

Megtörnék a rossz sorozatot
Az FK Csíkszereda találkozója zárja a mérkőzések sorát a labdarúgó 2. 
Liga 5. fordulójában, ma 14 órától a székelyföldi gárda a Nagyszebeni FC 
Hermannstadt „otthonában”, a medgyesi stadionban vendégszerepel, 
ahol a négy forduló után pont és lőtt gól nélkül álló csíkiak megtörnék a 
rossz sorozatot. Labdarúgó 2. Liga, 5. forduló: Temesvári Poli–Jászvásári 
Poli 0–1, Sellenberki SK–Dunărea Călărași 1–0, Brassói FC–Dési Unirea 
1–0, Astra Giurgiu–Unirea Slobozia 1–1, FC Buzău–Konstancai Unirea 
14–0, Kolozsvári U–Bukaresti Metaloglobus 2–1, Petrolul Ploiești–Da-
cia Unirea Brăila 4–0, Concordia Chiajna–Viitorul Pandurii Tg. Jiu 0–0 
és Bukaresti Steaua–Temesvári Ripensia 2–0. A mai program: 14 órától 
Nagyszebeni FC Hermannstadt–FK Csíkszereda.

A Konferencia-ligában folytatja a CFR
Kettős vereséggel búcsúzott a második számú európai labdarúgó-ku-
pasorozattól a román bajnok. Európa Liga, 4. selejtezőkör, visszavá-
gó: Kolozsvári CFR–Crvena Zvezda (szerb) 1–2 (1–1), továbbjutott a 
belgrádi együttes, 6–1-es összesítéssel. A kolozsváriak a harmadik 
kupasorozatban, az első alkalommal kiírt labdarúgó Konferencia-li-
ga csoportkörében folytathatják, ahol a D jelű csoportba kerültek, a 
holland AZ Alkmaar, a cseh Jablonec és a dán Randers csapata mellé. 
A nyolc négycsapatos csoportból az elsők a nyolcaddöntőbe jutnak, 
míg a második helyezettek az Európa-ligából érkező nyolc csoporthar-
madikkal találkoznak majd a 16 közé jutásért, onnantól pedig egyenes 
kieséses rendszerben folytatódik a sorozat.

• RÖVIDEN 

Novák ezüstérmet nyert Tokióban
Az ötödik olimpiáján indult sportoló nyolc év után állhatott ismét dobogóra

A Novák–Metelka 
barátságról 

A hírügynökségek megjegyzik, 
hogy Novák Eduárd az első mi-
niszter, aki részt vesz az olimpi-
ai vagy paralimpiai játékokon, 
és szintén az első miniszter, 
aki érmet is szerzett. „A sport 
bátorság, akarat, kitartás, 
tisztelet és fair-play. Az, hogy 
egymás ellen versenyeztünk, 
egyáltalán nem változtat a 
Jozef Metelka iránt érzett mély 
tiszteletemen, szimpátiámon. 
Az emberek közötti legszebb 
kötelékek a nehéz pillanatok-
ban születnek és erősödnek 
meg, egy paralimpiai szintű 
versenyen nemcsak a felké-
szülés, de a jellem is megmu-
tatkozik. Minden tiszteletem 
Jozefnek és Diego Duenasnak! 
Megtiszteltetésnek éreztem, 
hogy velük állhattam dobogó-
ra” – írta közösségi oldalára az 
eredményhirdetés után Novák.

A C4-es kategória legjobbjai a 4000 méteres 
üldözéses versenyen: Jozef Metelka (jobbról) 
és Novák Károly Eduárd

◂  F O R R Á S :  A G E R P R E S

Győzelemmel kezdte a bajnokságot az SZFC

Márton Enikő ezüstérmes az ifjúsági vébén

Márton Enikő és az ezüstérem
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