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Hat napon át sakkoztak Korondon
• A korondi Kerámia Sakkegyesület Hargita Megye Tanácsa és a helyi

polgármesteri hivatal támogatásával szeptember 4–9. között negyedik
alkalommal rendezte meg a Korondi Kerámia elnevezésű nemzetközi
sakk fesztivált. Idén is hatalmas volt az érdeklődés, hat országból összesen kétszázhuszonkét sakkozó ült asztalhoz.
ZÁTYI TIBOR

A

hatnapos, kilencfordulós,
svájci rendszerben lebonyolított, ötvenfős főversenyt
Andrei Istrățescu (2563) nagymester nyerte hét ponttal, megelőzve a
szintén hétpontos marosvásárhelyi
Dan Vășieșiu (2378) és a 6,5 pontos
temesvári Lucian Ioan Filip (2439)
nemzetközi mestereket. A főverseny
legjobb Hargita megyei sakkozójának a korondi Sándor Tamás bizonyult 4,5 ponttal, és 39 Élő-pontot
gyűjtött, míg a második Benedek
István (Zetelaka, 3 pont), a harmadik pedig Demeter József (Székelykeresztúr, 2 pont) lett.
A B csoportban (1601–2000 Élőpontosok) nyolcvanketten ültek asztalhoz, itt első helyen a moldovai
Sergiu Bejan végzett hét ponttal,
megelőzve az egyaránt hat pontot
gyűjtött román Cristian Georgescut és a moldovai Victor Apostolt.
A Hargita megyei sakkozók közül a
székelyudvarhelyi Nagy-Elek Tamás
(5,5) bizonyult a legjobbnak, második a borszéki Costel Vodă (5 pont),
harmadik a farkaslaki Jakab János.

A székelyudvarhelyi ISK sakkozója,
Nagy-Elek Tamás szenzációsan teljesített, 135 Élő-pontot gyűjtött, és
az 1750 Élő-pont alattiak első díját
is elvitte.
A C csoportban (1600 Élő-pont
alattiak, illetve Élő-pont nélküliek)
a mindössze tízéves George Alexandru Corbu végzett az élen 7,5
ponttal, a második helyen a hetvenéves Nicolae Simion (7), a harmadi-

• RÖVIDEN
Räikkönen távozik a Ferraritól
Hosszas találgatás után a Ferrari Forma–1-es csapata tegnap hivatalos
honlapján bejelentette, hogy Kimi Räikkönen az idény végén távozik.
A finn versenyző elárulta, a következő két évben a Saubernél folytatja
pályafutását, továbbá biztossá vált az is, hogy a következő szezonban
a svájci Charles Leclerc lesz Sebastian Vettel márkatársa. Räikkönen
2001-ben mutatkozott be a királykategóriában, jelenleg nyolcadik szezonját tapossa a maranellóiaknál, a Ferrarival 2007-ben világbajnoki
címet nyert. Jelenleg Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája, illetve Vettel
mögött harmadik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.

Selejteznek az EHF Kupában
Bejutott a férfi kézilabda EHF Kupa második fordulójába a Bukaresti
Steaua. A román csapat kettős győzelemmel (26–25 és 29–25) búcsúztatta a horvát GRK Varazdin együttesét. A selejtezők 2. fordulójában
(október 6–7. és 13–14.) két román és egy magyar csapat lesz érdekelt:
a Komló a görög Olimpiakosszal, a Konstanca a cseh Plzennel, a Steaua
pedig az izraeli Maccabi Srugo Rishon Lezion csapatával mérkőzik
meg. A harmadik körben a Balatonfüred és a Tatabánya is bekapcsolódik majd a küzdelmekbe.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
9.30 Sznúker, Mesterek Tornája, Sanghaj (Eurosport 1)
14.00 Országúti kerékpár, La Vuelta (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, Román Kupa: Aradi UTA–ACS Poli (Digi Sport 2)
17.00 Férfi vízilabda, Világkupa: Magyarország–Ausztrália (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, 2. Liga: Petrolul–Chindia (Digi 1, Telekom2, Look Sport)
19.30 Férfi kézilabda, BL: Dinamo–Elverum (Digi Sport 2, Telekom Sport 1)
21.15 Férfi kézilabda, BL: Löwen–Barcelona (Digi Sport 2)

kon pedig az ugyancsak tízéves David Saioc (7) zárt. A legjobb Hargita
megyei részvevő a korondi Jancsó
Bálint lett (6 pont), második a szentléleki Ozsváth Zsigmond (5), harmadik a farkaslaki Jakab János (5). A 17
éves Jancsó 41 Élő-pontot gyűjtött,
és az 1500 Élő-pont alattiak között
harmadik helyen végzett. A hétéves,
gyergyóalfalvi Kiss Abigél az U8-as
korosztályban bronzérmet szerzett.

A kilencfordulós villámversenyben 149-en ültek asztalhoz, ezt a megmérettetést is Istrățescu nyerte nyolc
ponttal, megelőzve a szintén 8 pontos
Balla Tamás Kristóf nemzetközi mestert és a 7,5 pontos Paul Alexandru Paraschivot. A villámsakk legjobb Hargita megyei sakkozója Costel Vodă lett.
A verseny végén a 127 díjazottnak
összesen 14 000 eurónyi pénzjutalmat osztottak ki.
Sándor Levente főszervező: „A
tavalyihoz képest nem volt olyan
magas színvonalú verseny, de így is
elégedettek lehetünk a részvétellel,
azonban Székelyudvarhelyről és
Csíkszeredából több versenyzőre számítottam. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, így jövőre is megszervezzük, terveim szerint három

különböző helyszínen. Walesből,
Moldovából, Bulgáriából, Magyarországról és Indiából jöttek sakkozók Korondra, Romániából pedig az
összes megye képviselve volt. Legegzotikusabb vendégünk az indiai
Bhagat Kush korosztályos Ázsia-bajnok volt, aki 9700 kilométert utazott,
hogy részt vegyen a Kerámia Kupán.
Köszönöm a támogatók segítségét,
hiszen a FIDE égisze alatt világszinten a legjobban díjazott szeptemberi
nyílt sakkversenyt rendeztük most
Korondon.”

Hat országból 222 sakkozó
ült asztalhoz Korondon

▾ FOTÓ: CIPRIAN SORIN MUNTEAN

Megküzdöttek az egy pontért

Ú

jabb döntetlent játszott a román
labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája C divíziójának 4. csoportjában. A hétfőn este rendezett második fordulóban Szerbia vendégeként
2–2-es eredményt ért el.
A belgrádi találkozó első félidejében jobban játszottak a házigazdák, és a 26. percben a román
védelem szerencsétlenkedésének
köszönhetően Mitrovic megszerezte a vezetést. A vendégek távoli lövésekkel próbálkoztak, de nem voltak veszélyesek a szerb kapura. A
második félidőben gyorsan jött az
egyenlítés, a 48. percben Chipciu
harcolt ki egy büntetőt, amit Stanciu értékesített. A szerbek átvették
a mérkőzés irányítását, majd ismét
a Fulham csatára került középpontba, egy újabb román védelmi hibát
kihasználva bombázott Tătărușanu
hálójába. Erre a találatra is gyorsan
válaszolt a nagyot küzdő román
válogatott, a 68. percben Stanciu
szögletét követően Țucudean lőtte
ki a bal alsó sarkot, beállítva a 2–2es végeredményt. A hajrában hiába
birtokolta többet a labdát Szerbia,
gólhoz Románia állt közelebb, ám
a csereként beállt Mitriță közeli
lövését védte Dmitrovic. A csoport

másik meccsén Montenegró 2–0-ra
legyőzte Litvániát, így a 4-es kvartett élére állt.
A mérkőzés után Cosmin Contra, a román válogatott szövetségi
kapitánya elégedett volt játékosai
teljesítményével, szerinte kis szerencsével akár mindhárom pontot is
megszerezhették volna. „Gratulálok
a játékosoknak, nem ijedtek meg a
szerbektől, megmutattuk, hogy egy
fejlődőfélben lévő csapatunk van,
amely jó focit játszik. A hozzáállás is
jó volt, hiszen kétszer is egyenlítettünk, ez bizonyítja, hogy erős jellemünk van, és a fiúk minden meccset
meg akarnak nyerni. Nem tetszik
viszont, hogy csupán két pontunk
van” – összegzett Contra.
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C
divízió, 4. csoport, 2. forduló: Szerbia–Románia 2–2 (1–0), gólszerzők
Mitrovic (26., 63.), illetve Stanciu
(48., büntetőből), Țucudean (68.).
Románia: Tătărușanu – Manea, Săpunaru, Bălașa, Bancu – Anton,
Marin – Chipciu, Stanciu, Drăguș
(Mitriță, 60.) – Țucudean (Keșerü,
82.). Szövetségi kapitány: Cosmin
Contra. A csoport másik mérkőzésén:
Montenegró–Litvánia 2–0 (2–0),
gólszerzők Savic (34., büntetőből),

Jankovic (35.). A 4. csoport állása: 1.
Montenegró 4 pont (2–0), 2. Szerbia 4
(3–2), 3. Románia 2, 4. Litvánia 0. A
következő fordulóban, október 11-én
a román válogatott Litvániában lép
pályára, majd október 14-én Szerbiát
fogadja.

Ronaldo nélkül is megverték
a portugálok az olaszokat
Olaszország válogatottja két mérkőzés után még nem szerzett győzelmet
a Nemzetek Ligájában, a lengyelek
elleni 1–1-es döntetlent követően
hétfőn este Portugáliában vereséget
szenvedett a Cristiano Ronaldo nélkül felállt hazai csapattól. Hétfőn
este mind a négy NL-divízióban rendeztek meccset, a B ligában Törökország idegenben 0–2-ről állt fel a svédek ellen, és végül 3–2-re nyert, a C
ligában Skócia 2–0-val kezdett Albánia ellen, a D ligában pedig két 1–1es döntetlen mellett Koszovó 2–0-ra
verte a feröerieket. A hétfő esti eredmények:
Portugália–Olaszország
1–0, Svédország–Törökország 2–3,
Skócia–Albánia 2–0, Andorra–Kazahsztán 1–1, Málta–Azerbajdzsán
1–1, Koszovó–Feröer 2–0.
Z. T.

