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RÖVIDEN

HIRDETÉS

❏ Vízilabda. Elégedettek az olasz vízi-
labda hívei: a férfi Euroliga negyeddön-
tôjében szereplô három csapatuk közül a
Posillipo és a Pro Recco – utóbbi a magyar
Honvéd Domino ellenében – meggyôzô játék-
kal és számukra ígéretes különbséggel nyert,
a Savona pedig csak egyetlen góllal maradt
alul a Vasas vendégeként Budapesten. 

❏ Atlétika. A dél-afrikai Louis van Zyl
nyerte a férfiak 400 m-es gátfutását a Mel-
bourne-ben zajló brit Nemzetközösségi Játé-
kokon. Alwyn Myburgh személyében a szám
ezüstérme is dél-afrikai sprinter nyakába ke-
rült, a bronzot pedig a jamaicai Kemel
Thompson vehette át.

❏ Motorkerékpár. Vasárnap a jerezi
Spanyol Nagydíjjal rajtol a 17 futamos gyor-
saságimotoros-világbajnokság: a 125 kcm-es-
ek között ismét a dobogóra tör a tavaly a
KTM osztrák klub tagjaként bronzérmes
Talmácsi Gábor, aki jelenleg a Honda Scot
istálló versenyzôje.

Labdarúgó Román Kupa,
elôdöntô, elsô meccsek
Szerdán lejátszották a 2006. évi labdarúgó Ro-
mán Kupa két elôdöntôjének elsô mérkôzéseit.
A Konstancai Farul 1–0 arányban bizonyult
jobbnak a Bukaresti Na\ionalnál, annak elle-
nére, hogy a tengerparti gárda negyed órán
át tíz emberrel játszott (a gólszerzô Mihai
második sárga lapja után pirosat kapott).
Ezzel a gyôzelemmel a Farul visszavágott a
fôvárosiaknak a bajnokságban elszenvedett
3–1 arányú vereségért. A másik elôdöntôben
a Bukaresti Rapid a Ploie§ti-i Petrolul másod-
osztályú legénységét fogadta. Azt a csapatot,
amely tizenegy évvel korábban éppen  vele
szemben hódította el a kupát! Most azonban
egészen másképpen festett a dolog, hiszen
az 1–1-es félidôt követôen a vasutasok szinte
lehengerelték ellenfelüket, miután Pancu gól-
ját követôen D. Niculae, majd V. Moldovan
és Burdujan is betalált a vendégek hálójába.
A visszavágókat április 26-án játsszák.
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A világ legnagyobb síparadicsoma
Romániából is várja a téli sportok szerelmeseit a világ legnagyobb körsí-paradicsoma, igaz,
nem reménykednek turistaözönben. Dél-Tirolban megnéztük ezt a szuperpályát.
SZEGHALMI ÖRS

Gigantikus síparadicsom mû-
ködik az olaszországi Dél-Tirol-
ban, amely a világ legnagyobb

ilyen létesítménye. A régióban
pár nappal ezelôtt tett hivata-
los látogatásunkkor felkeres-
tük a Dolomiti Superski néven
mûködô konglomerátumot is, s
ennek vezetôivel is tárgyaltunk.

Nem cégrôl van szó, hanem
a télisport-turizmusban érde-
kelt 138 vállalkozás szövetsé-
gérôl a térségben, amely ösz-
szesen 12 sírégiót foglal magá-
ba: a téli olimpiájáról elhíre-
sült Cortina d’Ampezzo mellett
ide tartozik még Kronplatz, Al-
ta Badia, Seiser Alm/Val Gar-
dena, Val di Fassa, Arabba/
Marmolada, Alta Pusteria, Val
di Fiemme/Obereggen, San Mar-

tino di Castrozza, Valle Isarco,
Tre Valli, Civetta. A Superski
égisze alatt 30.000 alkalmazott
dolgozik, s a lényeg, hogy az ér-
kezôk egyetlen csipkártya rend-
szerû belépôt váltva körbesí-
elhetik az egész térséget, amely-
nek a két legtávolabbi pontja
közötti távolság 251 kilométer.
Ekkora „birodalmat” kap tehát
az, aki megváltja jegyét (fôidény-
ben napi 38 eurós áron, de más-
kor jóval olcsóbb). A sípályák
teljes hossza 1220 kilométer.

Páratlan látvány
A vendég annyit és arra jár,

amerre akar, egymástól telje-
sen elzárt völgyek és pályák
között ultramodern felvonók
szállítják, amelyekbôl 450 mû-

ködik egyszerre. A pályák nagy
része hóágyúrendszerrel felsze-
relt, garantálva az állandó hó-
takarót. A pályarendszer „fô
csapásait” egy közepes tudású
síelô 5-6 óra alatt képes telje-
síteni anélkül, hogy léceit le
kellene csatolnia. A liftek u-
gyan fél ötkor leállnak, ám a
feljutottak közül sokan várnak
az utolsó lesiklással a naple-
mentéig, hogy láthassák a Do-
lomitok „vörösre festett” szik-
lafalait. Páratlan és világhírû
látvány. Nagy kedvenc még a
régióban a szánkózás is.

Idény májusig
A gondosan kezelt sípályá-

kon november végétôl egészen
május elejéig tart az idény. Dr.

Gerhard Vanzi, a Dolomiti Su-
perski marketingigazgatója el-
mondta: egyetlen szezonban 3
és fél millió turista fordul meg
a régióban. 

Többségük olasz és osztrák,
Romániából és Magyarország-
ról legfeljebb egy százalékuk
érkezik. Ôk ugyan szeretettel
várnak minél több itteni láto-
gatót, de nem célrétegük az ol-
csó turizmus. 

Az átlagos vendég háromcsil-
lagosnál rosszabb szálláshelyet
nem is választ, pedig van. Van-
zi szerint még évekbe telhet,
amíg Kelet-Európa turizmusa
is felzárkózik és igazán megen-
gedheti majd magának a Nyu-
gaton már mindenkinek elér-
hetô Dolomiti Superskit.

Célban, hóhullásban: a Dolomiti Superski pályáin mi is kipróbáltuk az éjszakai szánkózást
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Mindig a szilveszter utáni 3-4.
hétben a legolcsóbb a Dlomiti Su-
perski régióban üdülni. Azonban
a 8–14 éves gyerekek, illetve a
60 éven felüliek szinte minden-
hol, egész évben kedvezményes
bérlet vásárlására jogosultak,
ami 10–35 euró megtakarítást
jelent személyenként. A 8 évnél
fiatalabbak ingyen használhatják
a felvonókat. A pályák melletti
szállások a legdrágábbak, 2-3 ki-
lométerrel távolabb kétszer ol-
csóbbak. A pályák onnan is meg-
közelíthetôk, ingyenes buszjára-
tokkal.
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