
Sakk szimultánon Bíró Sándor. 
A főszervező egész életét a sakk 
határozta meg

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L L Ó

2019.  AUGUSZTUS 13. ,  KEDD S P OR T 7#sakk  #Bíró Sándor

18.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Cincinnati 
           (Digi Sport 2, Digi Sport 4, Look Sport)
21.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Ferencváros–Dinamo Zagreb 
           (M4 Sport, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Celtic–Kolozsvári CFR 
          (Digi Sport 1, Look Plus)
23.00 Országúti kerékpár, Utah-i körverseny, Egyesült Államok 
          (Eurosport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

D O B O S  L Á S Z L Ó

Ö sszesen hat verseny zajlik 
a csíki sakkfesztiválon: au-
gusztus 14–20. között a 7 for-

dulós Caissa nagyversenyen, illetve 
az U12-es és az U14-es korosztályúak 
Balogh János Emlékversenyen mé-
retkeznek meg a sakkozók. E három 
fő, klasszikus sakkverseny mellett 
augusztus 21-én rapid-, 22-én pe-
dig villámsakkban mérhetik össze 
tudásukat a versenyzők, de ha lesz 
érdeklődő, akkor megrendezik az 
amatőrök, le nem igazolt sportolók 
számára a „Hobby-player” tornát, 
ezen bárki részt vehet. Lesz felad-
ványfejtő-vetélkedő is.

Többen segítik a főszervezőt

Az eseményt felvezető hétfői sajtótá-
jékoztatón Bíró Sándor nemzetközi 
sakkmester, a főszervező elmondta, 
amikor 22 évvel ezelőtt a csíksomlyói 
Jakab Antal Tanulmányi Házban az 
első sakkfesztivált rendezte, nem hit-
te, hogy megéri a 22. kiírást, és örül, 
hogy tudta tartani elvét, minden év-

ben valamilyen kedvezménnyel az 
ifj úságiakat, a tehetségeket támogat-
ta. „Pályázatokon vettem részt a Ca-
issa Sakk Klubbal, ezeken nyertem 
pénzt a rendezésre. Idén is a magyar 
és a román korosztályos bajnokok-
nak, valamint a bíróknak szállást és 
étkezést tudok ebből a pénzből bizto-

sítani. Két nyertes pályázatom volt, 
az egyik Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalánál, a másik pedig Hargita 
Megye Tanácsánál” – mondta el Bí-
ró Sándor, akitől megtudtuk, hogy a 
sportigazgatóság többek között serle-
gekkel segíti a sakkfesztivált, a Nagy 
Imre Általános Iskola sportcsarnokát 

és külső sportpályáját (pingpong-
asztalok, focipálya) bocsátotta a 
sakkozók rendelkezésére, a Hargita 
Gyöngye ásványvizet szállít a sak-
kozóknak, az Ausztriából érkező, a 
versenyen résztvevő, székelyföldi 
származású Király Ferenc pedig ká-
véval támogatja az egyhetes rendez-
vényt. Elhangzott, hogy az eddigi 
főszponzor, a Bank Post már nincs a 
piacon, így új főszponzor kerestetik. 
Bíró Sándor az idei Tusványoson elő-
rehaladott tárgyalásokat folytatott a 

magyar sakkszövetség új elnökével, 
Szabó Lászlóval, aki azt ígérte, segí-
teni fogja a csíki nemzetközi sakk-
versenyt.

Sokan érkeznek 
Marosvásárhelyről

A sajtótájékoztatón elmondták, 
hogy népes küldöttség érkezik Ma-
rosvásárhelyről, több mint 30 Maros 
megyei sakkozó jelezte indulását. 
Bíró úgy tudja, hogy Székelyudvar-
helyen edzőváltás lesz az ISK sakk 
szakosztályánál, ezért onnan eddig 
csak egyetlen sakkozó jelentkezett. 
A benevezés még nem zárult le, a 
tegnapi sajtótájékoztatón biztos 
volt, hogy a hazai sakkozók mellett 
sportolók érkeznek Magyarország-
ról, Németországból, Ausztriából, 
Ukrajnából, Görögországból, Szlo-
véniából és Belgiumból. Elküldte 
benevezését a magyar U20-as baj-
nok Tóth Nikoletta, a magyar U14-
es bajnok Borhy Marcell, illetve az 
U20-as román bajnok Andreea Cris-
tina Năstase. Az indulók között lesz 
a csíki sakkfesztivál hatszoros győz-
tese, Barátosi Dániel (Aradi Vados 
Sakk Klub) nemzetközi mester.

Egy szintén sakkal kapcsolatos, 
kellemetlen hírt is megtudtunk: 
sajnos, idén elmarad az őszi hagyo-
mányos korondi nemzetközi sakk-
fesztivál.

Sakkozók nyolc országból
Újabb nemzetközi sportvetélkedőnek ad otthont Csíkszereda
• Nyolc ország több mint száz sportolója ül asztalhoz holnap délutántól 
Csíkszeredában: a Nagy Imre Általános Iskola sportcsarnokában egy 
héten át zajlik majd a 22. csíkszeredai nemzetközi sakkfesztivál.

Ma este pályára lép a Fradi és a CFR is
Nagyüzem lesz ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a selejtező 3. 
fordulójában pályára lép a magyar bajnok Ferencváros és a román baj-
nok Kolozsvári CFR is. A Ferencváros–Dinamo Zagreb (horvát) mérkő-
zés 21 órakor kezdődik, a Celtic Glasgow–Kolozsvári CFR (skót) találko-
zó pedig 21.45-kor. Mindkét párharc első felvonása 1–1-es döntetlennel 
zárult. A párharcok győztesei a BL-selejtező 4. fordulójában folytat-
hatják, továbbjutás esetén a Fradi ellenfele a norvég Rosenborg vagy 
a szlovén Maribor lesz, a CFR-é pedig a cseh Slavia Praha. A párharcok 
vesztesei az Európa-liga-selejtező 4. körében lesznek érdekeltek.
 
Pontot hoztak Târgoviștéről
Elkezdődött az U16-os korosztályú országos labdarúgó-bajnokság. Az 
alapszakaszban három csoportot alakítottak ki (két 11 és egy 12 csapa-
tost). Az FK Csíkszereda Dâmbovița megyében kezdte meg a pontvadá-
szatot, ahonnan Zöld Péter és Gál Ervin együttese értékes ponttal tért 
haza. U16-os bajnokság, 1. csoport, 1. forduló: Chindia Târgovişte–FK 
Csíkszereda 1–1 (1–0), a vendégcsapat gólszerzője Sebestyén Botond 
volt. Egy másik mérkőzésen: LPS Suceava–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK 2–1. Hétközi forduló következik, holnap, szerdán délelőtt 10 órától 
az FK Csíkszereda az FC Botoșani, a Sepsi OSK pedig a Poli Iași együt-
tesét fogadja.

• RÖVIDEN 

A Debrecen hazai pályán 4–1-re le-
győzte a Kisvárda csapatát a lab-

darúgó OTP Bank Liga második fordu-
lójában. A címvédő Ferencvárosnak a 
második fordulós mérkőzését is elha-
lasztották, mivel a zöld-fehérek ma 

este a Bajnokok Ligája-selejtező har-
madik fordulójának visszavágóján fo-
gadják a Dinamo Zagrebet. OTP Bank 
Liga, 2. forduló: Puskás Akadémia 
FC–MOL Fehérvár FC 0–2, Debreceni 
VSC–Kisvárda Master Good 4–1 Pak-

si FC–Budapest Honvéd 3–1. Korábbi 
eredmények: Diósgyőri VTK–Újpest 
FC 1–2 és Kaposvári Rákóczi FC–Me-
zőkövesd Zsóry FC 1–2. A Zalaeger-
szegi TE FC–Ferencváros mérkőzést 
elhalasztották. (Dobos László)

Mindhárom pontot elhozta a 
Craiova otthonából a Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK, amely négy 
döntetlen után megszerezte első győ-
zelmét a román élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 2019–20-as idényében. 
A háromszéki együttes közel fél év 
elteltével nyert ismét mérkőzést a baj-
nokságban, legutóbb február 17-én a 
Medgyes vendégeként győzött. László 

Csaba vezetőedző nélkül játszotta le 
a vasárnapi mérkőzést a Sepsi OSK. 
A háromszékiek szakvezetőjét két 
meccs re eltiltották, miután a Viitorul 
elleni hazai találkozó végén az egyen-
lítő gólnál örömében belépett a pályá-
ra, és piros lapot kapott. Helyette Ilyés 
Róbert és Emilian Dolha másodedzők 
irányították a csapatot Craiován. Lab-
darúgó 1. Liga, 5. forduló: Universita-

tea Craiova–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK 0–1 (0–0), gólszerző Karanovic 
(81.); FCSB–FC Voluntari 1–3. Koráb-
ban: Kolozsvári CFR–Nagyszebeni 
Hermannstadt 3–0, Jászvásári Poli–
Bukaresti Dinamo 2–0, Academica 
Clinceni–Chindia Târgoviște 3–1 és 
Medgyesi Gaz Metan–Astra Giurgiu 
1–0. Az FC Viitorul–FC Botoșani talál-
kozó lapzárta után ért véget. (H.B.O.)

Nyolcadik légiósát jelentette be 
hétfőn a Gyergyói Hoki Klub. A 

piros-fehéreknél szerepel mostan-
tól a lett hátvéd, Imants Lescovs. 
Amint a gyergyószentmiklósiak 
hivatalos Facebook-oldalán megje-
lent bejelentésből kiderül, a 25 éves 
jobbkezes bekk Olaszországban, 
pontosabban Dél-Tirolban, a Ritten/

Renon csapatát erősítette a múlt 
szezonban. Csapatával meg is nyer-
te az olasz bajnokságot, és az olasz 
szuperkupát, a 17 csapatos Alpesi 
Ligában pedig 5. lett. Korábban 5 
mérkőzés erejéig kipróbálhatta ma-
gát a Dinamo Riga színeiben a KHL-
ben is, és két mérkőzésen szerepelt 
Lettország válogatottjában. Lescovs 

érkezésével 8 külföldi játékos van 
a gyergyószentmiklósi csapatnál, 
hét mezőnyjátékos (Igor Bobcek és 
Imants Lescovs hátvédek, Pavel Vo-
robjev, Dmitrij Pesztunov, Andreas 
Valdix, Albert Zagidullin, Jereme 
Tendler csatárok), és Jordon Cooke 
kapus állnak az edző, Leif Ström-
berg rendelkezésére. (Gergely Imre)

Győzelemmel mutatkozott be a Debrecen

Közel fél év után nyert a Sepsi OSK

Lett hátvéddel lett teljes a GYHK kerete




