
Románia U19-es női labda-
rúgó-válogatottja Litvániában 
szerepel, a 2018-as, svájci ren-
dezésű korosztályos Európa-
bajnokság selejtezőjének 3-as 
csoportjában. A csapatba három 
játékost hívtak be a Székelyud-
varhelyi Vasas Feminától: Péter 
Katát, Geréd Erikát és Krall Tí-
meát. A keret tagja az udvarhe-
lyi csapatot éveken át erősítő, 
jelenleg a svéd Tocksfors IF-ben 
játszó Bartalis Barbara is, aki 
a csapatkapitányi karszalagot 
is viseli.

Az első mérkőzésen, Szlo-
vákia ellen nagyon rosszul 
kezdtek a lányok, hiszen a 
22. percben már 3–0-ra ve-
zetett az ellenfél. A folytatás-
ban csak szépítésre futotta, az 
egyenlítés már nem jött ösz-

sze, a végeredmény 3–2 lett. A 
mérkőzést Geréd és Krall vé-
gigjátszotta, Péter nem lépett 
pályára.

A második találkozón már 
sokkal jobban teljesített Romá-
nia, 4–1-re legyőzte a házigazda 
Litvániát. Geréd és Krall ezúttal 
is kezdőként kapott szerepet, 
mindketten végigjátszották a 
meccset. Péter csereként lépett 
pályára, azonban a 79. percben 
elkövetett szabálytalansága mi-
att kiállították.

A csoportkör utolsó forduló-
jában, csütörtökön 18 órától Dá-
nia csapatával játszanak.

A csoportok első két helye-
zettje továbbjut az elitkörbe. 
Ott hat csoportot alakítanak ki, 
ahonnan az elsők mellett a leg-
jobb második jut ki az Eb-re.

Vébéselejtezőre készülnek 
a nagyok

Románia felnőtt női váloga-
tottja a 2019-es franciaországi 
világbajnokság selejtezőire ké-
szül. Mirel Albon szövetségi ka-
pitány a Vasas Feminától Kajtár 
Linda kapust hívta be a keret-
be. A csapat a 6-os csoportban 
Olaszországgal, Belgiummal, 
Portugáliával és Moldovával 
szerepel együtt. Portugáliát pe-
dig jól ismerik a lányok, hiszen 
a kontinenstorna pótselejtező-
jében egymás ellen játszottak, 
és a luzitánok idegenben szer-
zett góllal ejtették ki Romániát. 
A válogatott szeptember 19-én 
kezdi a selejtezőket, 18 órától 
Olaszországgal játszik Kolozs-
váron.
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Sportesemények a televízióban
7.00 Tenisz, WTA-torna, Tokió, 3. nap (Digi Sport 2)
16.00 Országúti kerékpár, Vallon Nagydíj, 1. szakasz (Eurosport 1)
18.45 Férfi kosárlabda, Eb, Isztambul, negyeddöntő: Görögország–Oroszország 
(TVR HD, M4 Sport)
19.00 Női kézilabda, Virágok Ligája, 2. forduló: 
Bukaresti CSM–Románvásári VSK (Digi Sport 2, Dolce Sport 2)
21.30 Férfi kosárlabda, Eb, Isztambul, negyeddöntő: Olaszország–Szerbia 
(TVR 2, TVR HD)

Labdarúgás, Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló 
21.45 H csoport: Real Madrid–APOEL Nicosia (Dolce Sport 1)
21.45 E csoport: Liverpool–Sevilla (Dolce Sport 2)
21.45 H csoport: Tottenham–Dortmund (Dolce Sport 3)
21.45 G csoport: Feyenoord–Manchester City (Dolce Sport 4)

Nagymesterek és nemzetközi mesterek is asztalhoz ülnek Korondon

Az ország legnagyobb sakkversenye

A csomafalvi  születésű 
sakkfanatikus azóta két 
rangos nemzetközi ver-

seny lebonyolításával is bizo-
nyított. Két évvel ezelőtt 113-an 
ültek asztalhoz, míg a tavalyi 
megmérettetést hét ország 162 
nevezőjével az utóbbi húsz 
év legrangosabb székelyföldi 
sakkeseményeként emleget-
ték. Idén Sándor Levente olyan 
magasra tette a mércét, hogy a 
korondi sportcsarnokban szep-
tember 25. és október 1. között 
megrendezendő III. Korondi Ke-
rámia Kupa minden idők leg-
rangosabb és legjobban díjazott 
(25 250 euró) hazai nyílt verse-
nyének ígérkezik. A torna 115 
ezer lejes összdíjalapjára ed-
dig tizennyolc ország több mint 
kétszáz sakkozója jelentkezett, 
köztük van húsz nagymester 
(GM) és tizenegy nemzetközi 
mester (IM) is.

A nagymesterek rangsorát 
a 2650 Élő-ponttal rendelke-

ző orosz Anton Demcsenko 
vezeti, asztalhoz ül továbbá 
Andrei Istrățescu (2589) je-
lenlegi román bajnok, vala-
mint a 18 éves, egri Gledura 
Benjámin (2600), aki többek 
között Anand és Karpov ex-
világbajnokokat is legyőzte. A 
korondi sportcsarnokot hat-
száz sakkozó befogadására 
készítik fel, és több mint hu-
szonöt helyi panzió ad ked-
vező árat a verseny sikeres 
lebonyolítása érdekében.

A versenyzők és érdek-
lődők nagy létszáma kiemelt 
pontosságot és figyelmet kö-
vetel a szervezőktől, ezért 
Sándor Levente főrendező mun-
káját a harmincéves szerve-
zői tapasztalattal rendelkező 
csíkszeredai Biró Sándor nem-
zetközi rendező (IO) és nem-
zetközi mester (IM) is segíti. 
A Nemzetközi Sakkszövetség 
(www.fide.com) által is jóváha-
gyott eseményen csak a rende-
ző által felkínált kedvezményes 

FIDE-csomagárat igénylők sze-
repelhetnek (kivéve a 30 km 
körzetben lakók és a különleges 
esetek), ez szállást, étkezést, 
valamint nevezési és rendezési 
díjat tartalmaz.

A hétnapos, kilencfordu-
lós, svájci rendszerben lebo-
nyolítandó főversenyen a 2000 
Élő-pont felettiek indulhatnak, 
szeptember 25-én 22 óráig lehet 
nevezni, majd másnap 15 óra-
kor indítják a sakkórákat. Az 
ötnapos, hétfordulós B csoport-

ban az 1601–2000 Élő-pontosok, 
a C-ben pedig az 1600 Élő-pont 
alatti, illetve az Élő-pont nélkü-
li sakkozók játszanak. Utóbbi 
két csoportba szeptember 27-én 
22 óráig lehet benevezni, az el-
ső forduló pedig 28-án 9.30-kor 
kezdődik.

A klasszikus játékidejű ver-
senyek több száz részvevő-
je szeptember 28-án 15.30-tól 
hétfordulós villámsakkban is 
megküzd egymással, itt min-
denkinek csak öt perc gondol-
kodási idő áll rendelkezésére.

Szeptember 28-án 19 órá-
tól lesz a verseny hivata-
los megnyitója, melyre Sorin 
Avram Iacoban, a Román Sakk-
szövetség elnöke és Ionuț 
Dobronăuțeanu, az Európai 
Sakk Unió alelnöke is jelez-
te részvételi szándékát. A Ro-
mán Sakkszövetség digitális 
táblák kölcsönzésével segíti a 
korondi rendezvényt, ezáltal a 
világhálón is követhetők lesz-
nek a játszmák, és első alka-
lommal a szövetség főoldalára 
(www.frsah.ro) is felkerült Ko-
rond neve.

A díjátadó ünnepség október 
1-jén 18 órától lesz, majd 20.30-
tól a főrendező ünnepi vacsorára 
hívja a csomagár tulajdonosait. 
A háromnyelvű versenykiírás 
a Kerámia SE honlapján (www.
sah-club.ro), a részvevők név-
sora az osztrák honlapon (ww.
chess-results.com) látható, a 
ROU országjelzésre kattintva.

A főrendező (leventesandor73@ 
yahoo.com) és a társrendező 
(birosandor64@yahoo.com) 
e-mailben várja a további neve-
zéseket.

BIRÓ SÁNDOR

Már több mint kétszázan neveztek be a megmérettetésre

Három évvel ezelőtt 

Sándor Levente ko-

rondi vállalkozó azzal 

a céllal hozta létre a 

Kerámia Sakk Egyesü-

letet, hogy lehetőséget 

adjon az agytorna 

kedvelőinek a szerve-

zett keretekben való 

versenyzéshez. 

Vasas-lányok a válogatottbanKonstanca nyerte a derbit

A férfi kézilabda Bölények Ligája második fordulójának rangadó-
ján, hétfőn késő este a Konstancai Dél-Dobrudzsa KC meglepetést 
okozott, szinte végig vezetve idegenben legyőzte a bajnoki címre 
pályázó Bukaresti CSM-et. A fővárosi együttes két forduló után 
továbbra is nulla pontos, míg a tengerpartiak sikerüknek köszönhe-
tően feljöttek a nyolcadik helyre, jobb gólkülönbségüknek köszön-
hetően megelőzték többek közt a Székelyudvarhelyi KC-t is.

Meglepetés a zárómérkőzésen

A Temesvári ACS Poli meglepetésre 2–1-re nyerni tudott a Buka-
resti Dinamo otthonában hétfőn este a labdarúgó 1. Liga 9. for-
dulójának zárómérkőzésén, ezzel megelőzte ellenfelét, és feljött 
a tabella hatodik helyére. Labdarúgó 1. Liga, 9. forduló: Medgyesi 
Gaz Metan–Concordia Chiajna 1–2 (0–0), gólszerzők Golubovic 
(90+4.), illetve Deaconu (48.), Batin (61.); Bukaresti Dinamo–Te-
mesvári ACS Poli 1–2 (1–1), gólszerzők Costache (30.), illetve 
Vaşvari (37., büntetőből), Drăghici (63.). Az élmezőny állása: 1. 
CFR 22 pont, 2. Astra 18, 3. Craiova 18, 4. FCSB 18, 5. Botoșani 16, 
6. ACS Poli 16.

Christoph Daum szövetségi 
kapitány menesztését javasol-
ta hétfőn a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) technikai 
bizottsága, és ajánlást tett a 
sokat bírált német szakember 
utódjának kiválasztásához. 
„Reméljük, hogy a váloga-
tott következő meccseire már 
megoldódik a kapitánykér-
dés, de bizottságunk ajánlása 

még nem jelent határozatot” – 
mondta a testületet vezető Mi-
hai Stoichiță. 

A Gazeta Sporturilor úgy 
tudja, hogy a testület ülé-
sen ketten úgy vélekedtek, a 
németnek az elbukott világ-
bajnoki selejtezők ellenére 
is ki kellene töltenie decem-
berben lejáró szerződésének 
időtartamát, míg tizenket-

ten a menesztése mellett sza-
vaztak. Potenciális utódként 
a jelenleg török szövetségi 
kapitány Mircea Lucescu, a 
belga Royal Antwerpet edző 
Bölöni László, a Kolozsvá-
ri CFR edzője, Dan Petrescu, 
az araboknál dolgozó Cosmin 
Olăroiu és a Bukaresti Dina-
mót irányító Cosmin Contra 
került szóba.

„Leszavazták” Christoph Daumt
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