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Kupameccs Székelyudvarhelyen
Ma rendezik a jövő évi labdarúgó Román Kupa országos szaka-
szának első fordulóját. Hargita megyében egyetlen találkozót 
rendeznek, a székelyudvarhelyi műgyepes pályán délután fél 6-tól 
a város két legjobb csapata, a 3. ligás SZFC és a megyei bajnok 
Golimpiákosz játszik egymás ellen a továbbjutásért. A mérkőzé-
sekre koronavírus ellen beoltott vagy negatív teszttel rendelkező 
nézőket engednek be, illetve azok is részt vehetnek a találkozó-
kon, akik minimum 15, legfeljebb 180 napja igazoltan átestek a be-
tegségen. A Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyei csapatok 
programja: Székelyudvarhelyi Golimpiákosz–Székelyudvarhelyi 
FC, Inizio Focşani–Kézdivásárhelyi SE, Marosszentgyörgyi Kinder–
Nyárádtői Unirea, Brassói ACS Steagu Roşu–Brassói Kids Tâmpa 
és Feleki FC–Bracarozsnyói Olimpic Cetate. Az elöl írt csapatok 
pályaválasztók, a mérkőzések 17.30-kor kezdődnek, a továbbjutás 
egyetlen mérkőzésen dől el. Az FK Csíkszereda és a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK később kapcsolódik be a sorozatba.

• RÖVIDEN 

M ásodik helyen végzett, ezüstér-
met szerzett a csíkszeredai Bíró 

Sándor a görögországi Rodosz szige-
tén július 17–26. között megrendezett 
ACO (Amateur Chess Organization) 
sakkvilágbajnokságon. A Sheraton 
Rhodes szállóban 14 ország 81 ver-

senyzője 9 fordulón át küzdött az ér-
mekért. Élő-pontja alapján a csíksze-
redai Caissa Sakk Klub versenyzője 
és elnöke, Bíró Sándor nemzetközi 
mester a B csoportban játszhatott 
volna, de a rendezők az előző évek-
hez hasonlóan ezúttal is a főcsoport-

ba rangsorolták, ahol aranyérmes a 
német Wolfram Heinig lett 5,5 pont-
tal az 5 pontos Bíró Sándor és a 4,5 
pontos svájci Markus Rufener előtt. 
A körmérkőzéses torna érdekessége, 
hogy az élen állók körbeverték egy-
mást. (Dobos László)

Székely sakkozó ezüstérme az ACO-vébén

• A homoródalmási Szabó Loránd lett a Székelyhon napilap Európa-baj-
noki tippversenyének győztese. 56 éves olvasónk 38 pontot gyűjtve utasí-
totta maga mögé a mezőnyt, így övé lett a Capriolo Picnic kerékpár, az egy 
tálca Tiltott Csíki Sör és tizennégy zacskó Csíki Csipsz. Második helyezet-
tünk Simon Hunor lett Agyagfalváról, míg a képzeletbeli dobogó legalsó 
fokára a csíkszentimrei Sofron Hunor állhatott fel.

Z Á T Y I  T I B O R

„Nem jött, hogy elhiggyem, hihe-
tetlen érzés volt, amikor felhívtak, 
hogy megnyertem a Székelyhon tipp-
versenyét. Ez volt az első alkalom, 
hogy részt vettem benne” – mondta 
boldogan győztesünk. Szabó Loránd 
38 pontot gyűjtött játékunkon, a 
második helyezett Simon Hunor 34 
ponttal végzett, míg Sofron Hunor 32 
ponttal lett harmadik.

Szabó Loránd tippjeiben nagyon 
bízott a magyarokban, mindhárom 
csoportmeccsükre 1–1-es döntetlent 
tippelt, a franciák ellenit telibe talál-
ta, a németek ellenin is közel járt az 
igazsághoz, míg a portugálok elleni 
találkozón kevés kellett volna a bra-
vúros döntetlenhez. Győztesünk az F 
csoportban szinte mindegyik mecs-
csel szorgosan gyűjtögette a ponto-
kat, eltalálta azt is, hogy a portugál–
francia döntetlen lesz, és a franciák 
legyőzik a németeket.

„A szívem vitt előre, azt szeret-
tem volna, hogy a magyarok ne 
kapjanak ki. Marco Rossi felépítette 
a magyarok védekezését, megtaní-
totta nekik az olasz típusú futballt, 
végig küzdenek, nem esnek össze a 
pályán” – mesélte. Az angolokat a 
döntőbe várta (ezért is járt öt pont 
neki), míg Eb-győztesnek a belga 
válogatottat tette meg. „Belgium 
bronzmeccset játszott a legutóbbi 
vébén, ők vezetik a világranglistát, 
úgy éreztem, megnyerhetik az Eb-t 
is. Az olaszok sikere meglepett, hi-
szen nem vártam őket az Eb-n ilyen 
magasságokba” – folytatta Szabó 
Loránd, majd hozzátette, hogy a 
2022-es világbajnokságon biztosan 
visszatér a játékunkra. Ajándéka 
egy vadonatúj Capriolo Picnic ke-

rékpár (a KeroBike felajánlásával), 
egy tálca Tiltott Csíki Sör és tizen-
négy zacskó Csíki Csipsz.

Második helyezettünk az agyag-
falvi Simon Hunor lett, aki család-
jával jött átvenni a nyereményét: 
egy Adidas márkájú Bajnokok Li-

gája-focilabdát (a közel száz euró 
értékű játékszert az FK Csíkszere-
da ajánlotta fel), egy tálca Tiltott 
Csíki Sört és tizennégy zacskó 
Csíki Csipszet. A 31 éves családapa 
nagyon örült a nyereménynek, a 
labdát kisfiának szánja. Elmondta, 

többször is részt vett lapcsaládunk 
tippversenyeiben. Online játékun-
kon is szerencsét próbált, sokáig 
az első tízben volt, ám a negyed-
döntőktől kezdődően tippjei nem 
sikerültek a legjobban, végül a 33. 
helyen végzett. Hozzátette, alig 
várja a 2022-es világbajnokságot, 
és nagyon reméli, hogy Magyar-
ország is kijut majd oda. Harma-
dik helyezettünk a csíkszentimrei 
Sofron Hunor lett 32 ponttal, jelen-
leg szabadságát tölti, jó pihenést 
kívánunk neki (az ő ajándéka is 
egy tálca Tiltott Csíki Sör és tizen-
négy zacskó Csíki Csipsz).

Számok és érdekességek

Napilapos játékunkban közel két-
százan vettek részt, volt olyan vál-
lalkozó kedvű olvasónk is, aki húsz 
tippszelvénysorozattal vett részt a 
játékban. Számos telitalálatot szá-
moltunk össze, de azért akadt pár 
olyan mérkőzés is, ami megnehezí-
tette játékosaink dolgát: a skót–cseh, 
a spanyol–svéd, az angol–skót és 
az ukrán–osztrák párharc. A torna 
gólkirályi címére számos olvasónk 
tippelt jól, hogy a portugál Cristiano 
Ronaldo szerzi a legtöbb találatot, 
de pár szelvényen a dél-amerikai 
gólzsákok nevei is megjelentek, 
mint Neymar, Messi, Cavani. Nem 
meglepetés, hogy a legjobb játékost 
senki sem találta el, hiszen a végső 
győztes olaszok kapusa, Gianluigi 
Donnarumma lett az MVP.

A magyarok  hozták meg a sikert
Kiértékeltük napilapunk Európa-bajnoki tippversenyét – gratulálunk a győzteseknek

Tippversenyünk győztese, 
Szabó Loránd

▾  F O T Ó :  S Z A T M Á R I  B E N C E

A hajrában úszott el a Sepsi OSK győzelme
Gól nélküli első félidő után a Sepsi OSK Sztefan As-
kovszki találatával került előnybe a Chindia Târgoviște 
vendégeként, a vége előtt három perccel azonban 
egyenlített az ellenfél a labdarúgó 1. Liga alapszaka-

szának második fordulójában. Mindkét gólt nagy egyé-
ni hibák előzték meg. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 
2. forduló: Chindia Târgoviște–Sepsi OSK 1–1 (0–1), 
gólszerzők Cherchez (87. perc), illetve Askovszki (52.). 

• RÖVIDEN 

A győztes szelvénysor 

1. szelvény: Törökország–Olasz-
ország 0–0 (eredmény: 0–3), 
Belgium–Oroszország 2–0 (3–0)
2. szelvény: Anglia–Horvátor-
szág 1–0 (telitalálat), Skócia–
Csehország 1–0 (0–2)
3. szelvény: Spanyolország–
Svédország 2–0 (0–0), Magyar-
ország–Portugália 1–1 (0–3)
4. szelvény: Franciaország–
Németország 1–0 (telitalálat), 
Olaszország–Svájc 1–1 (3–0)
5. szelvény: Dánia–Belgium 0–2 
(1–2), Anglia–Skócia 2–0 (0–0)
6. szelvény: Magyarország–Fran-
ciaország 1–1 (telitalálat), Portu-
gália–Németország 2–1 (2–4)
7. szelvény: Svájc–Töröko. 2–1 
(3–1), Ukrajna–Ausztria 0–0 (0–1)
8. szelvény: Oroszo.–Dánia 0–1 
(1–4), Csehország–Anglia 0–2 (0–1)
9. szelvény: Portugália–Francia-
ország 1–1 (2–2), Németország–
Magyarország 1–1 (2–2)
10. szelvény: Eb-döntős – Anglia 
(telitalálat), Eb-győztes – Bel-
gium (Olaszország), gólkirály 
– Cristiano Ronaldo (telitalálat), 
legjobb játékos – Karim Ben-
zema (Gianluigi Donnarumma)




