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Nyepomnyascsij nyert, és átvette a vezetést
Az 5. fordulóban aratott győzelmével a rangsor élére állt Jan Nyepomnyas-
csij a Jekatyerinburgban zajló sakkvilágbajnok-jelölti tornán. Az orosz játé-
kos világossal nyert a kínai Vang Hao ellen, miközben a francia Maxime 
Vachier-Lagrave sötéttel remizett az orosz Kirill Alekszejenkóval. Sakk, 
világbajnokjelöltek tornája, Jekatyerinburg, 5. forduló: Giri (holland)–Ca-
ruana (amerikai) döntetlen, Griscsuk (orosz)–Ting Li-zsen (kínai) döntet-
len, Alekszejenko (orosz)–Vachier-Lagrave (francia) döntetlen, Nyepom-
nyascsij (orosz)–Vang Hao (kínai) 1–0. Az állás: Nyepomnyascsij 3,5 pont, 
Vachier-Lagrave 3, Caruana, Vang és Griscsuk 2,5–2,5, Ting, Alekszejenko 
és Giri 2–2. Az 500 ezer euró összdíjazású, 14 fordulós verseny győztese 
jogot szerez arra, hogy a decemberben Dubajban rendezendő világbajnoki 
döntőben megmérkőzzön a címvédő norvég Magnus Carlsennel.

Sílövészetre vált az olimpiai bajnok sífutónő
A sífutásban olimpiai aranyérmes Stina Nilsson a jövőben biatlonos-
ként versenyez. A sífutás mellett a lövészetet is magában foglaló új 
területen már idén kipróbálja magát a svédek versenyzője, akinek a 
régóta tervezett váltáshoz a végső lökést az adta meg, hogy a legutóbbi 
világkupa-szezonban gyengén szerepelt, és tavaly decemberben hóna-
pokra kidőlt sérülés miatt. Sífutóként a 26 éves Nilsson 2018-ban egyéni 
sprintben nyert olimpiai aranyat, emellett két-két ezüstje és bronza is 
van az ötkarikás játékokról. Világbajnokságon kétszer győzött, és öt 
vb-ezüstérem is gazdagítja gyűjteményét.

• RÖVIDEN 

• A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében ho-
zott intézkedések miatt megszűnt minden közös tevékenység a VSK Csík-
szereda férfi kosárlabdacsapatánál. A nem székelyföldi játékosok és az 
idegenlégiósok hazautaztak. Lászlófy Botond vezetőedző szerint kevés az 
esély a bajnokság folytatására. Hasonló véleményen vannak a Sepsiszent-
györgyi Sepsi-SIC női együttesénél is.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A Román Kosárlabda-szövet-
ség még nem hozott döntést 
sem a bajnokság elhalasz-

tásáról, sem annak törléséről. A 
szakszövetség előbb március 31-éig 
halasztotta a bajnokságot, majd a 
szükségállapot bevezetése után áp-
rilis 14-éig. Egyetlen székelyföldi 
együttes érdekelt a romániai kosár-
labdás férfi  élvonalban, a VSK Csík-
szereda, amely a középszakasz kék 
csoportjában szerepel.

Lászlófy Botond, a csapat vezető-
edzője elmondta, nem vártak, négy 
idegenlégiósukkal közös megegye-
zéssel már március közepén szer-
ződést bontottak, így a két kanadai 
állampolgárságú játékos, Mambi 
Diawara és Meschack Wandja Lufi le, 
illetve két szlovén sportolójuk, Ma-
tevz Magusar és Marko Cergic még a 
karanténok bevezetése előtt hazatér-
tek Kanadába és Szlovéniába. Haza-
utaztak a nem csíkszeredai játéko-
sok is, Adrian Movileanu Plo iești-re, 
Cristian Mocritchi Aradra, Medgyesy 
Róbert pedig Temesvárra. A csíksze-
redaiak egyénileg, saját lakásukban 
vagy udvarukon próbálják tartani 
erőnléti állapotukat.

„Nem értem a szövetség totojá-
zását, határozatlanságát. Európa 
22 országában vagy befejezettnek 
nyilvánították vagy törölték a ko-

sárlabda-bajnokságokat. Nálunk a 
szakszövetség konzultált a klubveze-
tőkkel, akiknek többsége ugyanazon 
a véleményen volt, mégsem született 
semmilyen döntés a törlésről vagy a 

befejezésről. Mi azt szeretnénk, hogy 
töröljék vagy tekintsék befejezettnek 
a bajnokságot. Ha folytatódna is va-
lamikor a bajnokság, időbe kerülne 
a játékosok mérkőzésekre való felké-
szítése a hosszú szünet után. Kevés az 
esély a folytatásra, de ha mégis foly-

tatódna a pontvadászat, a csíki együt-
tes számára pozitív dolog lenne, hogy 
hazai környezetben, a felújított Erőss 
Zsolt Arénában rendezhetné mérkőzé-
seit” – mondta el Lászlófy.

Kevés esélyt látnak 
a Sepsi-SIC-nél is

„A szakszövetség döntését követően 
klubunk egyeztetett a játékosokkal, 
akik példamutatóan és megértően 
viszonyultak a kialakult helyzethez. 

Néhányan már hazautaztak, páran a 
városban maradtak, viszont teljes mér-
tékben betartják a hatóságok javasla-
tait, és otthonaikban töltik idejük nagy 
részét. Mindenki megértette, hogy eb-
ben a rendhagyó helyzetben egyelőre 
semmi biztosat nem tudunk, viszont 
klubunk nem sok esélyt lát a bajnok-
ság folytatására. A játékosoknak is az 
a legjobb, ha családi környezetben 
vészelik át ezt az embert próbáló idő-
szakot, ha pedig jövő hónapban mégis 
a folytatás mellett döntene a szövetség, 
akkor a kosárlabdázók természetesen 
rendelkezésünkre állnak” – nyilatkoz-

ta Rusz István, a címvédő Sepsi-SIC női 
együttesének ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a szakszövetségnél az 
esetleges eredményhirdetésről egye-
lőre nem esett szó, azonban Európá-
ban vannak olyan bajnokságok – pél-
dául Magyarországon –, ahol lezárták 

a pontvadászatokat eredményhirde-
tés nélkül, valamint akadnak olyanok 
is – Lengyelország, Svédország, Szer-
bia, Németország –, ahol a lezárást 
követően hirdettek eredményt.

A háromszéki sportvezető kiemel-
te, visszatekintve az elmúlt hónapok-
ra, elmondhatják, hogy a koronaví-
rus-járvány ellenére újabb sikeres 
szezon van mögöttük. Az alapsza-
kaszban mind a tizenkét mérkőzést 
megnyerték, a középszakaszban pe-
dig kilenc győzelem és egy vereség 
volt a mérlegük, így a rájátszásnak so-
rozatban hatodszor első kiemeltként 

vághattak volna neki, amire aztán a 
kialakult helyzet miatt egyelőre nem 
került sor. Továbbá ötödször ünnepel-
tek Román Kupa-győzelmet, valamint 
az Európa Kupában továbbjutottak a 
csoportból, nyolc mérkőzésből ötször 
győztesen hagyták el a pályát.

Csíkból minden idegenlégiós hazautazott
Kényszervakáción a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai kosárlabdázók

A Nepáli Hegymászószövetség 
arra szólította fel a nepáli kor-

mányt, hogy miután az idei hegy-
mászószezont úgyis le kellett fújni, 
ragadja meg az alkalmat a Csomo-
lungmán felhalmozódott szemét el-
takarítására.

„Ezt az időszakot fel lehet hasz-
nálni a hegy kitakarítására és a sokat 
emlegetett szemétprobléma megol-
dására. A válságból így lehet lehető-
séget teremteni” – mondta Szanta Bir 
Lama, a szövetség elnöke.

A világ legmagasabb, 8848 méter 
magas hegyén a tavasz a fő mászó-
szezon, amikor százával indulnak 
a csúcs meghódítására a külföldi és 
a nepáli hegymászók, valamint ser-
pa vezetőik. A hegymászók minden 
évben rengeteg szemetet termelnek. 
Idén viszont a hegymászószerveze-
tek szerint az elnéptelenedett hegyen 
kitűnő lehetőség adódott a környezet 
rendbetételére.

A Csomolungmáról (más néven 
Mount Everestről) gyakran láthatók 
olyan képek, amelyeken oxigénpa-
lackok, megviselt sátrak, kötelek, 
létrák, vizespalackok, műanyag hul-
ladékok és emberi ürülék is van a 
hegy lejtőin.

Tavaly mintegy tízezer kilogramm 
szemetet és négy holttestet hoztak 
le a hegyről a helyi önkormányzat, 
különböző érdekelt felek és a nepáli 
hadsereg kezdeményezésére.

Lama szerint a takarítási kam-
pány nemcsak abban segíthet, hogy 
lehozzák az elhunytak testét és a 
felhalmozódott szemetet a hegyről, 
hanem egyúttal munkalehetőséget is 
teremt a koronavírus-járvány miatt 
kimaradt idegenforgalmi időszakra 
a helybelieknek, hiszen a serpák leg-
fontosabb bevétele a tavaszi mászó-
szezon.

A szövetség már korábban is java-
solta, hogy május előtt kezdjék el a 

nagytakarítást a hegyen, de minded-
dig nem kaptak választ a kormánytól.

Kami Rita Serpa, aki 24-szer 
mászta meg a hegyet, úgy vélte, a ta-
karítás jó üzenetet küldene a környe-
zetvédőknek és a hegymászóknak is 
szerte a világon. Hozzátette, maga is 
kész részt venni a kampányban, sőt 
akár élére is áll, ha a kormány meg-
engedi.

A nepáli idegenforgalmi hivatal 
szerint, amely a mászóengedélye-
ket kiadja, bár a kezdeményezés jó, 
egyelőre nem lehet elkezdeni semmi-
lyen takarítási kampányt, mivel az 
ország a koronavírus-járvány terje-
dése ellen küzd.

A Csomolungma nemcsak egyik 
fő turisztikai vonzereje, hanem 
egyúttal jelentős bevételi forrása is 
a dél-ázsiai országnak. A külföldi 
mászók fejenként 11 ezer dollárt, a 
nepáliak pedig 650 dollárt fi zetnek a 
mászási engedélyért.

Takarítást terveznek a Mount Everesten
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