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Május 11-13. között zaj-
lott a Turul Dobrogei or-
szágúti kerékpárverseny, 

amely a Románia-kupa sorozatba 
is beszámított. Ezen a viadalon a 
Novak Cycling Academy csapa-
tát három versenyző képviselte: 
Török Szilárd (ifjúsági), András-
Pótsa Péter (ifjúsági) és Bodor 
Csongor Imre (kadet-korosztály). 
A háromnapos verseny a 10 km-
es egyéni időfutammal kezdő-
dött, ahol Török Szilárd a 2., 
András-Pótsa Péter az 5., míg Bo-
dor Csongor a 3. helyen végzett. 
Következett a 60 km-es próba, 
ahol Bodor újra 3. lett, Török az 
5., András-Pótsa pedig a 8. helyen 
zárt. A dobrudzsai körverseny 
harmadik szakaszán 90 km várt 

a kerékpározókra, ahol a Novák 
Cycling Academy fiatal gyimesi 
kerékpárosa, Bodor Csongor is-
mét 3. lett. A viadal zárásaként, 
a konstancai Aurel Vlaicu sugár-
úton került sor az utolsó szakasz-
ra, a „háztömb körüli” próbára, 
ahol Bodor Csongor az 5. helyen 
végzett. A tehetséges sportoló a 
Turul Dobrogei összetett rangso-
rában 3. lett korosztályában.

A gyerek korosztályú kerék-
pározók szintén Konstancán, a 
Cupa Mării Negre elnevezésű ve-
télkedőn álltak rajthoz, a Novák 
Cycling Academy csapatát tízen 
képviselték. Az A-kategóriában 
(13-14 évesek) a dobogó mindhá-
rom fokára a Novák csapat képvi-
selői állhattak fel: Iacob-Csiszér 

Dávid első, Mezey Koppány má-
sodik, Lukács Zsombor pedig 
harmadik lett. Török János a 8., 
míg Novák Edvárd (egy esés mi-
att) a 11. helyen zárt. A 11-12 éve-
seknél, a B-kategóriában is csíki 
siker született, az első helyen No-
vák Edmond végzett, a lányok 
között Ferencz Dorottya 3. he-
lyezést ért el, de befejezte a 
versenyt az akadémia új tagja, 
az élete első versenyén rajthoz 
álló Tamás Szidónia is. A 9-10 
éveseknél, a C-kategóriában a 
szintén újonc Ambrus János az 
előkelő 4. helyen ért célba. A 
legkisebb akadémista, Ferencz 
Ábel megnyerte kategóriája ver-
senyét, ő a D1-korosztályban (5-
6 évesek) lett első.

Konstanca megyében versenyeztek a fiatal kerékpárosok

Dobrudzsában kerekeztek

Népes mezőny állt rajthoz a fiatalok versenyén Konstancán

Két országúti kerékpáros versenyt rendeztek az elmúlt napokban Dobru- 

 d zsában, Konstanca megyében. A csíkszeredai Novák Cycling Academy 

csapatát 13 fiatal képviselte.

Május 14-22. között Olănești 
ad otthont a román felnőtt női 
és férfi országos egyéni sakk-
bajnokságának. A férfiak me-
zőnyében a papírforma szerint 
zajlott az 1. forduló, a nőknél 

azonban hatalmas meglepetés 
született a nyitófordulóban: a Bu-
karesti Központi Sakk Klub 14 
éves tehetsége, Alessia Mihaela 
Ciolacu (1843) legyőzte a 2. szá-
mú kiemelt Corina Isabela Peptan 
(2393) többszörös országos baj-
nok nagymesternőt. Világos sike-
réhez a Fortuna is társult.

Ciolacu–Peptan
Vezérgyalog-megnyitás
1.d4 Hf6 2.Hf3 e6 3.e3 b6 4.Fd3 

Fb7 5.0-0 c5 6.c4 Hc6 7.Hc3 d5 
8.Be1 (8.cd5! Hd5 9.Hd5 Vd5 10.e4 
Vd8 11.Fg5 Fe7 tartja az egyen-
súlyt, de 8...ed5? esetén 9.e4! jönn 
és világos kezdeményez) Fe7 9.dc5 
bc5 10.b3 0-0 11.cd5 ed5 12.Fb2 
Hb4 13.Ff5 Fc8 14.Fc8 Bc8 15.He5 

d4?! (15...Be8! kellett) 16.Hb5 (Jobb 
16.ed4! cd4 17.Hb5) a6 17.Ha3 d3 
(17...de3! kellett) 18.e4 Fd6 19.Hg4 
Fe7 20.He5 Vc7 21.Be3 Bcd8 22.Hg4 
Vc6 23.Hh6+?? („Kukacos” kombi-
náció, 23.He5 tartja az egyensúlyt) 
gh6 24.Bg3+ Kh8 25.Vh5 Bg8?? (Sö-
tét 25...Ve6!! 26.Vh6 Bg8!! 27.Bh3 
Bg7 vagy 27.Bf3 Bg6 lépésekkel ki-
védené a támadást és huszárelőny-
nyel maradna) 26.Vf7 Bd4 (26...Bg3 
27.Ve7!! nyer) 27.Ve7 Ve4 28.Vf6+ és 
a matt láttán a román olimpikon 
feladta (1–0).

Sakkhíradó

Sanghajban a nők világbajnoki 
döntőjében három fordulóval a be-

fejezés előtt a kínai Wen Ju tart-
ja egypontos előnyét (4:3) a kínai 
Zhongyi Tan világbajnoknő ellen.

Az orosz Premier ligás csapat-
bajnokságot a férfiaknál Szentpé-
tervár, a nőknél a Yugra nyerte.

A görögországi Kosz szige-
ten javában zajlik a német ACO 
szervezet által a 2400 Élő-pont 
alatti sakkozók számára kiírt 
világbajnokság.

Tanulmány

A vezérnek és a huszárnak a 
vezér elleni játéka általában dön-
tetlennel végződik. Henri Rinck 
1905-ben közzétett tanulmányá-
ban azonban a sötét király távol 

van vezérétől, és matthálóba ke-
rül. Világos minden tisztje besegít 
a mattadásba, a tanulmány-lé-
pésekből is láthatunk hármat: 
1.Vb3+! Ke4 (1...Kd4 2.Vd1+ vezér-
nyerés) 2.Ke2!! Kf4 (2...Vd4 3.Vf3+ 
Ke5 4.Hc6 sakk-sekk, 2...Ve7 után 
3.Ve3+ lenyeri a vezért, 2...Va5 
után 3.Ve3 matt van) 3.Vf3+ Kg5 
(3...Ke5 4.Hc6+ nyer) 4.Vf5+ Kh4 
(4...Kh6 5.Vg6 matt) 5.Hg6+ Kg3 
6.Vf3+ Kh2 7.He5!! Ve7 (7...Kg1 
8.Vg3+ Kh1 9.Vh3+ Kg1 10.Hf3 
vagy 7...Vh4 8.Hg4+ Kg1 9.Vf1 mat-
tokkal végződik) 8.Kf1!! Vg7 (8...
Ve5 9.Vg2 matt) 9.Hg4+ Vg4 10.Vg4 
Kh1 11.Vf3 matt.

BIRÓ SÁNDOR

Meglepetéssel kezdődött a román sakkbajnokság döntője
Sakklépésben

FORRÁS: NOVÁK CYCLING ACADEMY

Svájc–Finnország negyeddöntő a hokivébén

Finnország legyőzte az Egye-
sült Államokat a dániai jégko-
rong-világbajnokság csoport-
körének utolsó játéknapján, 
ezzel eldőlt, hogy a B-csoport 
élén zár, az egymás elleni 
eredménnyel megelőzve az 
amerikaiakat. Lapzártáig az 
is eldőlt, hogy a negyeddön-
tőbeli ellenfele Svájc lesz.
A-csoport (Koppenhága): Csehország–Ausztria 4–3 (2–1, 1–0, 
1–2), Svájc–Franciaország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) és Fehéroroszor-
szág–Szlovákia Fehéroroszország–Szlovákia 4–7 (0–2, 2–0, 2–5). 
Az Oroszország–Svédország mérkőzés lapzárta után fejeződött be. A 
csoport állása: 1. Svédország 17 pont, 2. Oroszország 16, 3. Csehor-
szág 14, 4. Svájc 12, 5. Szlovákia 11, 6. Franciaország 6, 7. Ausztria 4, 8. 
Fehéroroszország 0.
B-csoport (Herning): Kanada–Lettország 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 
1–0) – hosszabbítás után, Finnország–Egyesült Államok 6–2 (2–0, 
1–0, 3–2) és Kanada–Németország 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). A Lettor-
szág–Dánia mérkőzés lapzárta után fejeződött be. Az állás: 1. Finn-
ország 16 pont, 2. Egyesült Államok 16, 3. Kanada 15, 4. Dánia 11, 5. 
Lettország 10, 6. Németország 7, 7. Norvégia 6, 8. Dél-Korea 0.
A csoportok első négy helyezettje bejut a negyeddöntőbe, a két utol-
só kiesik a divízió 1/A osztályba, ahol a magyar válogatott is szerepel.
Szlovákia lesz a 2019-es világbajnokság házigazdája, ezért semmi-
képpen sem eshet ki.

Csíki Titánok a Tornádó-kupán

Jó eredményeket értek el a Csíki Titánok sportolói a Romániai WT 
Tekvandó Szövetség által Marosvásárhelyen megrendezett Tornádo-
kupán, amelyen több mint 200 versenyző vett részt. A Titánok csapata 
11 versenyzővel vett részt a versenyen, közülük kilencen dobogós he-
lyen végeztek. Íme, a csíkiak helyezései. 1. hely: Görbe Arnold (serdü-
lő, –49 kg-os súlycsoport) és Nagy Botond (ifjúsági –73 kg). 2. hely: 
Cojocea Alin (ifjúsági –59 kg), Kislaki Kristóf (gyerek –30 kg), János 
Rózsa (serdülő, +59 kg), Kacsó-Casiadi Dániel (serdülő, – 45 kg) és 
Nagy Hunor (serdülő –49 kg). 3. hely: Sebastian Ciobanu (kisifjúsá-
gi –35 kg) és Potyó Anna (serdülő – 55 kg). A csapatot Dombi Gyula 2 
Dan-os edző készítette fel.

Tizenegy gólos előnyben a Torda

Lejátszották a férfi kézilabda Challange Kupa döntőjének első mér-
kőzését, a hétfő esti találkozón a tordai együttes 11 gólos győzelmet 
aratott. Az eredmény: Tordai Potaissa–Athéni AEK (görög) 
33–22 (14–11). A visszavágót május 20-án rendezik Athénban.

Félmaratont futottak a Gentiánások

A Bukarest Nemzetközi Félmaraton elnevezésű utcai futóverseny a 
veterán atléták félmaratoni távú (21 km) országos bajnokságának is 
számított. A Csíkszeredai Gentiana SE Városi Atlétikai Klub sporto-
lói közül ketten is bronzérmet szereztek a veteránok viadalán. Imre 
István a 60-64 évesek korcsoportjában, a Benő Zoltán pedig a 70-74 
évesek korosztályában végzett a 3. helyen. A szintén csíkszeredai Ilie 
Spanachi részt vett az ugyancsak Bukarestben rendezett, szintén 
félmaratoni, de OMW Petrom Romania nevű futóversenyen, ahol az 
55-64 évesek korcsoportjában 12. lett.




