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A rekordszámú raliversenyző-
re 12 szakasz vár, összesen 
122 km versenytávot fognak 

teljesíteni. Három napon át útlezá-
rásokra kell számítani Székelyud-
varhelyen és környékén.

A szervezők minden évben meg-
próbálják még jobbá varázsolni 
Hargita megye legnagyobb sport-
eseményét, különböző újításokkal 
és meglepetésekkel szolgálnak a 
rali szerelmeseinek. Az idei ralin 
sem változott a géppark helye, a 
kocsikat továbbra is a II. Rákóczi 
Ferenc utca felső részében, illet-
ve a Kossuth Lajos utcában fogják 
szervizelni. Itt az útlezárás csü-
törtökön reggel nyolc órától szom-
baton este tíz óráig fog tartani. A 
Shakedown is a már megszokott 
helyen található, azaz a Lejtő ut-
ca tetejétől a Farcád felé vezető, 
33-as jelzésű községi úton fognak 
finomhangolni a pilóták pénteken 
délelőtt. Útlezárásra itt reggel 7.30-
tól délután 13.30-ig kell számítani.

A verseny pénteken délután 
15.28-kor az országos bajnok-
ság leghosszabb szakaszával, a 
bucsini gyorssal kezdődik, ösz-
szesen 28,95 kilométer (PS1) 
mért táv vár a mezőnyre. A 
Parajd végétől Borzont hatá-
ráig tartó szakaszon 14 és 18 
óra között lesz lezárva a 13B 
jelzésű országút. A második 
gyorsasági a közel 12 kilomé-
teres libáni szakasz lesz (PS2, 
Gyergyóújfalu és Libán között), a 

138-as jelzésű megyei úton 15 és 
19 óra között kell forgalomkorlá-
tozásra számítani.

A rali leglátványosabb sza-
kasza, a Székelyudvarhelyen 
rendezendő, Dietrich Árpádról 
elnevezett szuperspeciális (PS3) 
idén új helyszínt kapott. A rajt a 
Kossuth Lajos utca felső felében 
lesz, az autók a Barátok-templo-
ma mellett eltérnek jobbra, aztán 
balra fordulnak a Petőfi Sán-
dor utcán, majd a körforgalom 
következik, ahonnan a művelő-
dési ház felé veszik az irányt. 
Ott visszafordulnak a raliau-
tók, a körforgalomban megtett 
újabb kör után ismét megkerü-
lik a Barátok-templomát, a cél 
pedig a Sziget utca tetejében 
lesz. A szervezők azért költöz-
tették el a rendőrség környéké-
ről a szuperspeciális szakaszt, 
mert így az útlezárásokkal 
még kevésbé lesz leterhelve 
a város forgalma. Az említett 
szakaszokon forgalomkorláto-
zásra pénteken 17.30 és 23 óra 
között kell számítani, az első au-
tó 18.59-kor fog rajtolni.

Szombaton három-, három 
szakaszból álló hurok vár a me-
zőnyre. Akárcsak tavaly, idén 
is egymás után fogják teljesíte-
ni a Patakfalva, a Szentpál és a 
Lövéte gyorsasági szakaszokat. 
A környék nem lesz hermetiku-
san lezárva, minden átmenet kö-
zött egy-egy órára megnyitják az 

útszakaszokat, megkönnyítvén a 
környéken lakók és az áthaladók 
számára a közlekedést.

Szombaton 7.30-tól 18 óráig 
a 131-es jelzésű megyei út Pa-
takfalva és Szentmárton köz-
ti szakasza (6,4 km, PS4, PS7 
és PS10) lesz lezárva, 8 órától 
18.30-ig a 131-es jelzésű me-

gyei út Homoródszentpál és Ka-
rácsonyfalva közti szakasza, 
illetve a 132-es jelzésű megyei 
út karácsonyfalvi szakasza (PS5, 
PS8 és PS11). Ugyancsak szom-
baton 8.30-tól 19 óráig a 29-es 
jelzésű községi út Lövéte és 
Kirulyfürdő közti szakaszát 
(PS6, PS9 és PS12) tartják fent 

a versenyzők számára. Az elő-
zetes elvárásokat is túllépte a 
benevezés, hiszen pénteken 
délután nyolcvankét páros fog 
rajthoz állni a különböző kate-
góriákban. Ez abszolút rekord-
nak számít a Hargita Gyöngye 
Rali történetében.

ZÁTYI TIBOR

Tudnivalók a 26. Hargita Gyöngye Ralival kapcsolatosan

Versenyautók lepik el Székelyudvarhelyt

A megnyitó és a záróünnepség idén is a Márton Áron téren lesz megtartva

Huszonhatodik kiírásához érkezett a Hargita 

Gyöngye Rali, a román ralibajnokság ötödik for-

dulója csütörtökön este a hivatalos megnyitóval 

kezdődik Székelyudvarhelyen.

KORÁBBI FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Az oroszországi Jaroszlavl 
adott otthont június 26. és július 
5. között a 71. orosz sakkbajnok-
ságnak. A férfiak 9 fordulós nyílt 
mezőnyében 59 sakkozó ült asz-
talhoz, köztük 36 nagymester, 
2 női nagymester, 9 nemzetközi 
mester és 7 FIDE-mester. Meg-
lepetésre a 31. kiemelt Alekszej 
Sarana (2568) 18 éves nagymes-
ter 6,5 ponttal, jobb Buchholz 
értékeléssel lett az idei orosz 
bajnok a szintén 6,5 pontos 21 
éves Grigorij Oparin (2583) és a 
6 pontos Ernesto Inarkijev (2684) 
nagymesterek előtt. A tornán 
sok meglepetést okoztak a fia-
talok. Sarana négyes nyerősoro-
zattal bizonyította tudását, csak 
GM-ellenfelei voltak, akik ellen 
27 Élő-pontot nyert. A 46 fős női 
mezőnyben a 38 éves Okszana 
Gritsajeva (2404) FIDE-mester-
nő 7 ponttal veretlenül lett baj-
noknő, de az orosz sztárok 
nem indultak a tornán. A férfi-
ak utolsó fordulójában a 18 éves 

Egor Bykov (2373) FIDE-mester 
sötéttel bemattolta a 24 éves 
Vagyim Mojszenko (2512) nagy-
mester királyát.

Mojszenko–Bykov
Középcsel
1.e4 e5 2.d4 ed4 3.Vd4 (Rit-

kán fordul elő a nagyobb ver-
senyeken, akkor veszélyes, ha 
sötét passzívan lép fel ellene. 
A 3.c3 dc3 4.Fc4 cb2 5.Fb2 foly-
tatás a nagyon éles Dán-csel-
be vezetne, melyet azonban a 
3...d5 lépéssel ki lehet kerülni) 
Hc6 4.Ve3 Hf6 5.Fd2 (Szokáso-
sabb 5.Hc3 Fb4 6.Fd2 0-0 7.0-0-0 
Be8 8.Fc4 d6 vagy 8.Vg3 Be4 sö-
tét jó játékával) Fb4 6.c3 (Most 
6.a3 Fd2+ 7.Hd2 0-0 8.0-0-0 d5 
9.He2 Be8 10.Vg3 lenne a ki-
egyenlítés) Fa5 7.c4 Fd2+ 8.Hd2 
0-0 9.He2 d6 10.f3 Hd7 11.0-0-0 
a6 12.Hf4 Hc5 13.g4 Bb8 14.h4 b5 
15.g5 Fe6 16.Hh5?! (16.He6 fe6 
17.f4 kiegyenlítene) bc4 17.Hc4 
Ve8 18.Bg1 (Érdekes 18.Vc3! f6 
19.Hg7 Kg7 20.gf6+ Bf6 21.Bg1+ 

Kf7 22.Bd6! Ha4! 23.He5+ He5 
24.Vc7+ Hd7 25.Bd7+ Vd7 
26.Vb8 Vc8+ 27.Vc8 Fc8 három 
gyaloggal a huszárért döntet-
len színezetű állással, de 25...
Fd7?? után 26.Fc4+ van és vilá-
gos nyerne) Kh8 19.f4?? (19.Bd2 
Hb4 20.b3 Kh8 után sötét állá-
sa kissé jobb) Hb4!! 20.a3 Ha2+ 
21.Kb1 Va4!! 22.Bd4 (22.Ka2 Fc4+ 
23.Fc4 Vc4+ 24.Ka1 Bb2!! 25.Kb2 
Bb8+ 26.Ka1 Hb3+ 27.Kb1 Hd4+ 
28.Ka1 Hc2 matt) Bb3 23.Vd2 
Hc3+ 24.Kc1 Ba3!! 25.Ha3 Hb3+ 
26.Kc2 Hd4+ 27.Kc3 (27.Kd3 
Hd1!! 28.Fe2 Vb3+ 29.Kd4 c5 
matt, vagy 29.Vc3 Hc3 vezér-
vesztés) Vb3+ 28.Kd4 c5 „pa-
raszt-matt” (0–1).

Tanulmány

Henri Rinck 1903-ban szer-
kesztett tanulmányában a bás-
tya és huszár legyőzi a vezért, 
melynek mozgási lehetőségét 
saját gyalogjai („káros bábok”) 

akadályozzák: 1.He4!! Vh6 (1...
Vd8 2.Hd6+ Kf8 3.Bc8 vagy 1...
Vg4 2.Hf6+ vezérnyerés) 2.Bh7!! 
Vf8+ (2...Vh7 3.Hf6+ sakk-sekk) 
3.Hd6+ Kd8 4.Bh8!! (Nagy hiba 
lenne a d7-en mattot előkészí-
tő 4.Kc6?? Vf3+!! miatt és sötét 
állna nyerésre) Vh8 5.Hf7+ Ke7 
6.Hh8 Kf6 7.Kb5 Kg7 8.Hg6 Kg6 
9.Kc5 és a gyalogvégjátékot vilá-
gos nyeri (1-0).

BIRÓ SÁNDOR

Nagymesterparádé az orosz sakkbajnokságon
SakklépésbenLemondott Stark

Lemondott tisztségéről Stark 
Márton, a Magyar Sí Szövetség 
alpesi szakágért felelős szövet-
ségi kapitánya. A szakember köz-
leményben fejtette ki döntésé-
nek okát, miszerint nem kíván 
együtt dolgozni Bajai Andrással, 
valamint az általa kinevezett, 
megbízott személyekkel. Bajai 
Andrást tavaly novemberben vá-
lasztották elnöknek a sízők, majd 
februárban arról számolt be, 
hogy a szervezet törvénytelenül 
működik. Áprilisban visszavo-
nult Miklós Edit, három nappal 
később a négy éve olimpiai 
hetedik helyezett lesiklót meg-
választották új elnöknek. Bajai 
szerint azonban az új elnököt 
választó közgyűlést több okból is 
törvénytelenül hívták össze, ügy-
védje pedig indítványozta a tör-
vényességi felügyeleti eljárást. A 
Fővárosi Törvényszék május vé-
gén a peres eljárás idejére felfüg-
gesztette Miklós Edit bejegyzési 
kérelmét. Miklós Edit szerint a 
pereskedés komoly fennakadást 
jelent a szövetség életében.




