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A hazai pályán sikeresen meg-
vívott zónadöntőt követően 
a brassói Dumitru Colibași 

Sportcsarnokban rendezték meg 
az országos bajnokság elődön-
tő tornájának erdélyi csoportját. A 
Léstyán István, Erőss Levente és 
Szabó Előd Zsolt edzőtrió által fel-
készített csapat egy nehéz kvar-
tettbe kapott besorolást, ahol a 
csíki lányok mellett a Kolozsvári 
Viitorul, a Máramarosszigeti Ge-
nius, valamint a Marosvásárhelyi 
Pegazus szerepelt. A csíki lányok 
mindhárom találkozón győztesen 
hagyták el a pályát, a döntőben fe-
gyelmezett játékkal, végig kéz-

ben tartva a mérkőzést győzték 
le a hazai pályán szereplő Bras-
sói Corona gárdáját. Íme, a csíkiak 
eredményei: VSK–Kolozsvár 18–
17 (8–7), VSK–Máramarossziget 
25–22 (11–12), VSK–Marosvásár-
hely 25–21 (14–12) és (a döntőben) 
Brassói Corona–VSK Csíkszere-
da 16–18 (9–12). A lányoknak nem 
sok idejük volt a pihenésre, ma már 
utaznak a resicabányai döntőre, 
ahol a B-csoportba kaptak besoro-
lást a Bákói ISK, a CSO Pantelimon, 
valamint a Petrozsényi ISK csapa-
ta mellé. A négy csoport első két-
két helyezettje az 1-8. helyért, a 
harmadik és negyedik helyezet-

tek pedig a 9-16. helyért lépnek 
majd pályára. 

Az országos döntőre kijutó VSK 
Csíkszereda ifi 4-es korosztályú 
csapatának kerete: Iarca Mag-
dolna Szidónia, Beatrice Tunariu, 
Mátyás Kitty, Szőke Boróka, Szé-
kely Orsolya, Ferencz Gy. Hanga, 
Mandel Kata, Forró Ágnes Boróka, 
Simon Nóra Tamara, Ambrus Han-
ga, Gál Anna Ilka, Csorba Adrienn, 
Gál Réka, Puscas Mária Szidónia, 
Erőss Katalin, Koós Klaudia, Péter 
Eszter, Manea Noémi, Antal Ré-
ka, Amalia Dorothea Dinu. Edzők: 
Erőss Levente, Léstyán István és 
Szabó Előd Zsolt.

Resicabányára utazott a csíki lánykézilabda-csapat

Döntőbe jutott a VSK

Jó úton halad a csíki kézilabda-utánpótlás

A Ditrói Falunapok alkalmá-
val vasárnap 28 fős, 7 fordulós 
rapidsakkversenyt rendeztek. A 
játékosonként 20 perces gondol-
kozási idővel zajló svájci rendsze-
rű tornát a szervezési teendőket 
is ellátó ditrói Bajkó Sándor nyer-
te 6,5 ponttal a 6 pontos Csergő 
Tibor és az 5 pontos Becze Lász-
ló (mindkettő Gyergyószárhegy) 
előtt. A felnőttek mezőnyében 
gyerekek is játszottak, az ifjú-
ságiak díjait a 3 pontot gyűjtött 
gyergyóalfalviak kapták: 1. Kiss 
Hanna, 2. Kiss Abigél, 3. Vargyas 
Tamás. Ebből az alkalomból, a 
ditrói gyerekek sakkoktatását 
vállaló Csibi Barta András tanár 
kezdeményezésére 19 táblás szi-
multánt tartottam, melyet Biró 
András élőben közvetített a vi-
lághálón. A sakk népszerűsítését 
szolgáló szimultánon Bajkó Sán-
dor döntetlent ért el.

Caruana megelőzte Carlsent

A norvégiai Stavangerben 
meglepetéssel fejeződött be 
a 2791 (!)  Élő-átlagú, 22-es 
erősségű 6.  Norway Chess 
torna. Magnus Carlsen világ-
bajnok őszi kihívója, az ame-
rikai Fabiano Caruana, miután 
a nyitófordulóban kikapott  
Carlsentől, nem roppant ösz-
sze, talpra tudott állni, Karja-
kin legyőzése után Anand és 
So ellen is győzni tudott, és 5 
ponttal megnyerte a versenyt a 
4,5 pontos Carlsen, Nakamura, 
Anand, valamint a 4 pontos So 
és Aronian előtt. Az amerikai 
Wesley So (2778) az utolsó for-
dulóban döntetlent szalasz-
tott el Caruana ellen, de a 6. 
fordulóban javított a Magnus 
Carlsen (2843) elleni mérlegén 
(7 győzelem és 33 vereség), kü-

lönböző színű futós állásban 
esélyt sem adott a világelsőnek.

So–Carlsen
Szláv-védelem
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.Ff4 

Hf6 5.Hc3 Hc6 6.Hf3 a6 7.Bc1 
Ff5 8.e3 Bc8 9.Fe2 e6 10.0-0 
Hd7 11.Ha4 Fe7 12.h3 0-0 13.a3 
Ha5 14.Hc5 Hc4 (Újítás. 2016-
ban Ghentben az Alienkin-
Lintchevski partiban 14...Hc5 
15.dc5 Hc4 16.Fc4 dc4 17.Bc4 Bc5 
18.Bd4 Bd5 19.Bd5 Vd5 20.Vd5 ed5 
21.Bc1 Bc8 22.Bc8+ után döntet-
lenre adták) 15.b4 Hc5 16.dc5 Ha3 
17.Hd4 Fe4 18.f3 Fg6 19.Vb3 Hc4 
20.Fc4 dc4 21.Vc4 Ve8 22.Fg3 e5 
23.Hb3 Fd8? (Nyítani kell az ál-
lást a futópár számára 23...e4 
gyalogáldozattal) 24.Vd5! (Kettős 
támadás) Vb5 25.Fe5 Fe7 26.Vd2 
Bfd8 27.Fd6! Ff6 28.e4 h6 29.Hd4 
Fd4+ 30.Vd4 Be8 31.Bfe1 Kh7 
32.g4 f6 33.f4 Vc6 34.f5 Ff7 35.h4 

Ba8 36.Bc2 a5 37.g5!! Fh5 (37...
fg5 38.hg5 nyer) 38.g6+ (38.gf6!! 
gf6 39.b5!! Vb5 40.Bb2 Vd7 41.Vf6 
nyer) Kh8 39.b5! (Vonalat nyít a 
bástyának, de 39.e5!! Vf3 40.Bg2 
is erős) Vb5 40.Bb2 Vc6?? (40...Vd7 
41.Vd5 Vc6 kellett, de 42.Vd3 után 
is világos kezdeményez) 41.Bb6!! 
(Tempóval támad) Vc8 42.Vd5 
a4?? (42...Bd8 43.Beb1!! Fg6 44.fg6 
Vg4+ 45.Kf2 Vh4+ 46.Ke3 Vh3+ 
47.Kd2 Vg2+ 48.Kc3 és világos ki-
rálya biztonságban van, 43.Vb7!! 
és 43.Kf2!! elkerülné az ellenjáté-
kot, de 43.Bb7?! Bd6! 44.Vf7 Vc5+ 
45.Kf1 Bd7! 46.Bd7 Vb5+ örökös 
sakkal tartja a döntetlent) 43.Bb7 
Bg8 (43...a4 44.Bg7!!) 44.c6 és sö-
tét feladta (1-0).

Tanulmány

Henri Rinck 1903-ban szer-
k e s z t e t t  t a n u l m á n y á b a n  

lépéskényszer dönti el a küz-
delmet, világos egy futóval ad 
mattot: 1.Ha6! Fg4+! (1...h2 
2.Hc7 matt) 2.Kc7 Fe2! (2...h2 
3.Fd5 Fc8 4.Kc8 h1V 5.Fb7 matt) 
3.Fd5! Fa6 4.Fe4 h2 5.Fh1!! (Sö-
tét lépéskényszerbe került) Ff1 
6.Fb7 matt.

BIRÓ SÁNDOR

Rapidsakkversenyt rendeztek a Ditrói Falunapokon
Sakklépésben

Bejutott az ország legjobb 16 együttesét felvonultató döntőbe a VSK Csíkszereda 

ifjúsági 4-es korosztályú (2005-2006-ban született) lánykézilabda-csapata.

FORRÁS:  VSK CSÍKSZEREDA

Csak tartalék a Sportklub

A jégkorongblog.hu internetes szaklap beszámolója alapján kisorsol-
ták a férfi jégkorongozók Kontinentális Kupájának csoportbeosztását 
a 2018/19-es idényre. A magyar bajnok Budapesti MAC októberben a 
2. selejtezőforduló B-csoportjában mutatkozik be, a romániai élvonal 
aranyérmesét, a Csíkszeredai Sportklubot azonban csak a tartalék-
csapatok között említik. Erre hivatalos magyarázat még nincs – infor-
mációink szerint a csíki együttes vezetősége sem érti a történteket, 
ezért a nemzetközi szövetséghez fordult válaszért.

Paltán visszatér az  Imperiálhoz

A Csíkszeredai Imperial Wet csapata a következő idényben három há-
lóőrrel fog dolgozni – adta hírül a csapat közösségi oldalán. A tavalyi 
keretből marad Gica Dospinescu és Rui, harmadiknak pedig – egy 
éves angliai kitérő után – visszatér Paltán Roland, aki még a 2. Ligá-
ban segítette a csíki futsalcsapatot. Az Imperial Wet vezetőedzője a 
portugál Kitó Ferreira lesz, kapusedzője pedig a szintén portugáliai 
Jorge „Xana” Branco.

Maros megyében bokszoltak

Csíkszeredai sportolók is részt vettek a Maros megyei Dánoson 
megrendezett ökölvívó gálán. A 7. Dános Öve (Centura Daneșului) 
nevű tornán 8 csapat vett részt, a Csíkszeredai Bene Regaz Sport-
klubot négyen képviselték. Farkas József (46 kg-os súlycsoport, 
serdülő korosztály) el is hozta az övet egy nagyon kemény mér-
kőzés után. Rostás Tóni, Hinyi Rómeó és Hinyi Szabolcs be kellett 
érjék a második hellyel, de a vereségek ellenére ők is jól szerepel-
tek, tapsot kaptak fellépésükért. A csíki bokszolókat Tódor Loránd 
edző készítette fel.

Kisorsolták a női kézilabda Eb csoportjait

Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország lesz a magyar női 
kézilabda-válogatott csoportellenfele a november 29-én kezdődő és 
december 16-ig tartó Európa-bajnokságon. A románok Norvégiával, 
Németországgal és Csehországgal meccselnek a csoportkörben. Íme, 
a csoportbeosztás. A-csoport (Nantes): Dánia, Svédország, Len-
gyelország és Szerbia. B-csoport (Nancy): Franciaország, Orosz-
ország, Szlovénia és Montenegró. C-csoport (Montbéliard): 
Magyarország, Horvátország, Hollandia és Spanyolország. D-cso-
port (Brest): Norvégia, Németország, Csehország és Románia. A 
csoportok első három helyezettje a középdöntőbe jut, amelynek mér-
kőzéseit Nantes-ban (A-B ág), illetve Nancyban (C-D ág) rendezik. Az 
elődöntőket és a helyosztókat Párizsban játsszák.

Visszavágók a férfikézilabda vb-selejtezőkön

Ma este a magyar és a román férfi kézilabda-válogatott is pályára lép 
a 2019-es vb-selejtezők visszavágóján. Románia nyolcgólos hátrány-
ból (24–32) várja a Kolozsváron 18.30-kor kezdődő Macedónia elleni 
visszavágót. A mérkőzést élőben közvetíti a TVR 1. Telt ház előtt ren-
dezik Veszprémben a Magyarország–Szlovénia találkozót, az este 8 
órakor kezdődő mérkőzés ötgólos magyar előnyről (29–24) kezdő-
dik, és az M4 Sport élőben közvetíti.




