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Már túljutott félidején az 
olaszországi Acqui Termében 
zajló FIDE Szenior Sakkvilág-
bajnokság, amelyen 53 ország 
411 sakkozója (köztük 28 nagy-
mester, 48 nemzetközi mes-
ter és 54 FIDE-mester) küzd a 
nagymesteri címmel járó 50+ 
és a 65+ (50, illetve 65 éven felü-
liek) világbajnoki koronáért. Hat 
forduló után az 50-64 év közötti-
eknél a „fiatalabbak” állnak az 
élen 5 ponttal. Az első számú 
kiemelt 50 éves perui Zuniga 
Granda (2650) nagymester négy 
győzelemmel rajtolt, aztán a fü-
löp-szigeteki Rogelio Antonio Jr. 
(2431) és a grúz Zurab Sturua 
(2536) nagymesterek két dön-
tetlent lecsíptek tőle. A 65 éve-
seknél a cseh Jansa, az orosz 
Balasov, a francia Okhotnik és 
Vaisser nagymesterek is egy-
aránt 5-5 pontot teljesítettek, de 
a legutóbbi Sakkolimpia legjobb 

pontszerzője, a fülöp-szigete-
ki Eugenio Torre (2465) nagy-
mester is a nyomukban van. A 
hölgyek 50+ korosztályában a 
luxemburgi Elvira Berend (2292) 
nagymesternő, míg a 65+ cso-
portban a Nona Gaprindasvili 
exvilágbajnoknőt is legyőző, 
csak 1982 Élő-ponttal rendel-
kező grúz Tamar Kmiadasvili 
nagymesternő szerzett 4,5 pon-
tot 5 játszmából. E sorok írója is 
részt vesz a vébén, az 50 éven 
felüliek versenyének 4. forduló-
jában az előző napi villámver-
seny győztesét, az 51 éves dán 
Peter Larsent (2286) sikerült le-
győznöm, miután a középen re-
kedt királyát mattra állítottam.

Larsen–Bíró
Francia-védelem
1.e4 Hc6! (Egy kis Nimzovics 

bekavarás) 2.d4 d5 3.Hc3 e6 (Lé-
péscserékkel a Francia védelem-
be érkeztünk) 4.Hf3 Hf6 5.Fd3 

Fb4 6.e5 He4 7.Fd2 Hd2 8.Vd2 f6 
9.Fb5 0-0! (2015-ben a magyar 
csapatbajnoki fordulón IM Mol-
nár Béla ellen 9...Fd7 10.Fc6 Fc6 
11.a3 Fe7 után addig gyönyörköd-
tem a futópárban, amíg kikap-
tam) 10.a3 Fc3 11.Vc3 fe5 12.Fc6 
ed4 13.Hd4 e5 14.Vb3?! (Erősebb 
14.Vc5!) bc6 15.Hc6 Vf6! 16.Vd5+ 
Kh8 17.Vc5 Fb7 18.Ha5 Fg2 19.Bg1 
Ff3 20.Ve3 Bad8 21.Bg3 e4 22.Hc4 
Bd5 23.Vc3 Bfd8 (23...Bd4!!) 24.He3 
Bd4 25.Vc7? (25.Kf1) B4d7 26.Vc3 
Va6!! 27.Bf3 ef3 28.Vc4 Va5+!! (28...
Vd6!! 29.Vh4 Vd2+ 30.Kf1 Vd1+!! 
mattig megy) 29.Vb4 Ve5!! 30.Vh4 
Vb2 31.Bd1 Vc3+ és a matt láttán 
világos feladta (0–1).

Szuperliga Govorán

Govorafürdőn rendezik a ro-
mán csapatbajnokság Szuper-
ligáját. A férfiaknál tíz csapat 
állt rajthoz, hat táblán zajlik 

a küzdelem és a csapatgyőze-
lemért 2, a döntetlenért pedig 
1 pont jár. A Temesvári AEM 
Luxten többszörös bajnokcsa-
pat és a Bukaresti Apa Nova fel-
bomlása után átrendeződtek az 
erőviszonyok, de azért a csa-
patok az 1-3. táblát igyekez-
tek megerősíteni. A Temesvári 
Studențesc Medicina 6 ponttal 
vezet az 5 pontos Nagybánya és 
Poli Iași előtt. A 26 éves George 
Cătălin Miroiu (2352) FIDE-
mester az idegenlégiósok közül 
Sirov (2640) és Ivanisevic (2582) 
nagymestereket is legyőzte! A 
tízcsapatos, négytáblás női me-
zőnyben a Chitilán bejegyzett 
Arnia Chessit nevű klub és a Bu-
karesti CSM vezet 6-6 ponttal.

Sakktanulmány

Henri Rinck 1909-ben közzé-
tett tanulmányában futó és hu-

szár harcol a később táblára 
kerülő vezér ellen, de világos 
mattfenyegetései erősebbnek 
bizonyulnak: 1.Hc1!! h2 2.Fe8+ 
Ka5 3.Hd3!! (3...Kb6 4.Hf2 el-
fogja a gyalogot) h1V 4.b4+ Kb6 
5.Hb2!! a5 (5...Va1 6.Ha4+ Va4 
7.Fa4 a5 8.b5 Kc5 9.Kc7 nyer) 
6.Ha4+ Ka6 7.b5 „paraszt-matt”.

BÍRÓ SÁNDOR

Idősebb sakkozók világbajnoksága Olaszországban
Sakklépésben

 Nem a szerencsén múlt, 
hanem a jobban teljesí-
tő csapat szerezte meg 

a három pontot. A hatvan perc 
legnagyobb részében a házi-
gazda piros-fehérek uralták a 
játékot. Elöl is rendszeresen 
zavart okoztak Novakék Tő-
ke kapujánál, a védelem pedig 
lényegesen feljavult a szezon 
korábbi mérkőzéseihez viszo-
nyítva. A brassóiak nem tudták 
ráerőltetni az akaratukat a har-
cosan, lelkesen és taktikusan 
hokizó, a szurkolótábor által vé-
gig magas fokozaton buzdított 

gyergyóiakra. Az utolsó perc-
ben, 5-4-es gyergyói vezetés-
nél az egyenlítés reményében a 
brassói együttes kapusa helyett 
is mezőnyjátékost küldtek a jég-
re, de ennek a Progym druk-
kerei örülhettek: Vaclav Novak 
korongot szerzett, és az üres 
kapuba lőtte: 6–4 lett a vége.

Gyergyószentmiklósi 
Progym–Brassói Corona 
6–4 (3–2, 1–2, 2–0). Gólszerzők: 
Vaclav Novak (4. és 60. perc), 
Kozma Zsolt (11.), Daradics Csa-
ba (17.), Nikita Bucenko (33.) és 
Dimotrij Nimenko (42.), illetve 

Bíró Mátyás (15.), Mihály Árpád 
(17.), Molnár Zsombor (23.) és 
Braden Walls (23.).

A két csapat tegnap este újra 
megmérkőzött, a találkozó lap-
zárta után fejeződött be.

Íme, a november végi mű-
sor.  Péntek (november 
17.): Brassói Corona–Csík-
szeredai Sportklub (18.30 óra). 
Szombat (november 18.): 
Gyergyószentmiklósi Progym–
Bukaresti Sportul Studențesc 
(18.30). Vasárnap (november 
19.): Progym–Sportul (11.30) és 
Csíkszeredai Sportklub–Bras-
sói Corona (18.30). Novem-
ber 20.: Progym–Sportklub 
(18.30).  November 21.:  Sport-
klub–Progym (18.30).  No-
vember 24.: Steaua–Progym 
(18.30). November 25: Steaua–
Progym (18.30). November 
30.: Brassó–Sportklub (18.30).

 
GERGELY IMRE

Az első gyergyói meccsen kikapott a Corona

Progym-bravúr

Megörvendeztette szurkolóit a gyergyói hokicsapat. Legyőzték a bajnokot

Fergeteges hangulatú mérkőzésen, Ruszlan Bo-

riszenkó edző bemutatkozó meccsén a Gyer-

gyószentmiklósi Progym hétfőn este legyőzte a 

Brassói Coronát a román felnőtt jégkorongbaj-

nokság alapszakaszában.

Érmek a cselgáncs Európa-bajnokságról

Gercsák Szabina bronzérmes lett a Podgoricában zajló U23-as 
cselgáncs Európa-bajnokságon. A miskolci versenyző a 70 kg-
osok súlycsoportjában indult. A román küldöttség is szerzett ér-
met a montenegrói kontinensbajnokságon: Larisa Florian (52 kg) 
a dobogó második fokára állhatott.

Litvániai győzelemmel kezdtek a magyarok

A magyar női kosárlabda-válogatott 73:70-re győzött vendégként 
Litvánia legjobbjai ellen a 2019-es Európa-bajnokság csoport-
selejtezőjének nyitómérkőzésén. A romániai válogatott Nagyvá-
radon kezdte a selejtezőt, ahol 59:80-as vereséget szenvedett 
Szlovéniától. Íme, az első eredmények. C-csoport: Litvánia–Ma-
gyarország 70:73 (16:19, 22:18, 19:15, 13:21) és Albánia–Oroszor-
szág 37:122. A magyarok ma Albánia csapatát fogadják Miskol-
con. E-csoport: Románia–Szlovénia 59:80 (25:18, 12:29, 9:26, 
13:7) és Finnország–Franciaország 44:103. A román csapat ma 
Villeneuve d’Asc-ban Franciaország ellen lép pályára. A 2019-es 
Eb-nek Szerbia és Lettország ad otthont, a selejtezőből a nyolc 
csoportgyőztes és a hat legjobb második vesz részt a tornán.

KORÁBBI FELVÉTEL: GERGELY IMRE

Díjak a brassói futóversenyről
Jól szerepeltek a csíki veterán atléták a Brassóban megrendezett atlétikai 
November 15 Emlékversenyen. Az 1987. november 15-én történt, kommu-
nistaellenes brassói megmozdulás emlékére minden évben utcai futóver-
senyt rendeznek, a sportolók végighaladnak a 30 évvel ezelőtti felvonulás 
útvonalán, a gépkocsigyártól (Steagu Roșu) a városközpontig. Az 5 km-es 
futóversenyen a csíkiak közül a legjobb helyezést Csiszér Csongor érte el, 
aki 3. lett a M40 (40 éven felüliek) korosztályában. A szintén csíki Mioara 
Mădălina 4. lett korosztályában, a csíkszentsimoni 84 éves Sándor István 
pedig a legidősebb résztvevőnek járó díjat érdemelte ki.
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