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• Bár a koronaví-
rus-járvány megnehe-
zítette a szervező Bíró 
Sándor dolgát, idén 
sem maradt el Szé-
kelyföld legerősebb 
hagyományos sakk-
versenye. Augusztus 
utolsó hetében két 
csoportban összesen 
68 sakkozó ült asztal-
hoz a klasszikus vetél-
kedőkön.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A 24. kiírásához érkezett Ca-
issa főverseny és a 15 éven 
aluli gyerekeknek kiírt 8. 

Balogh János Emlékverseny részt-
vevői klasszikus, rapid, villámsakk 
és tanulmányfejtő műfajokban ültek 
és ülnek asztalhoz. Az idei nemzet-
közi sakkfesztiválon hét ország (Né-
metország, Kanada, Lengyelország, 
Hollandia, Moldovai Köztársaság, 
Magyarország és Románia) képvise-
lői a még mindig érvényben lévő jár-
ványügyi rendeletek betartásával, 
maszkviseléssel és nézőközönség 
nélkül sakkoznak. 

Túl vannak már a verseny felén, 
négy forduló után a torna főcso-
portjának élén négyes holtverseny 
alakult ki, a második számú kiemelt 
Marius Manolache (Temesvári CS 

Studențesc), Alin Ardelean (Szat-
márnémeti Petra-Șah), Barátosi Dá-
niel (Marosvásárhelyi Juvenes) és 
Andrei Filip (Bukaresti CSM) egya-
ránt 3,5 pontot összesített. Az ötödik 
helyen a torna első számú kiemeltje, 
Andrei Istrățescu korábbi román baj-
nok állt 3 ponttal.

A 15 éven aluliak csoportjában a 
Székelyudvarhelyi ISK képviselője, 
Bencze Mátyás vezetett 3,5 ponttal. A 
Marosvásárhelyi ISK színeiben indult 
gyergyóalfalvi Kiss testvérek, Hanna 

és Abigél, valamint a Rendi Éva által 
felkészített Székelyudvarhelyi ISK 
fi ataljai, Antonya Zsombor és Pálfi  
Tamás is egyaránt 3 pontot összesí-
tett, de 3 pontja volt a csíkszeredai 
Léstyán Péternek (Jövő SK) is. Az 5. 
forduló lapzárta után fejeződött be. A 
sakkpartikra naponta 16 órától kerül 
sor, eredmények, fotók Bíró Zoltán 
szerkesztésében a Caissa SK honlap-
ján (www.caissa.ro) láthatók.

Bíró Sándor főszervezőtől meg-
tudtuk, hogy nevet kapott a tanul-

mányfejtő verseny, amely idéntől a 
tavaly 90 éves korában elhunyt csík-
szeredai Kocsis Mihály nevét viseli, 
és a korábbi Maros Magyar Autonóm 
Tartomány többszörös bajnokának 
állít emléket. „Óriási csaták zajla-
nak a főcsoportban és az ifi knél is, 
topversenyzők vesznek részt a csí-
ki versenyen. Manolache az elmúlt 
napokban megnyerte a nagyon erős 
Arad Opent, Ardeleanu pedig a 3. 
fordulóban legyőzte a szintén az el-
múlt hetekben Szatmárnémetiben 

megrendezett Szabó Gyula Emlékver-
seny győztesét, a Moldovai Köztársa-
ságból érkeztet Szergej Vedmediucot. 
Barátosi hatszor nyerte meg a Caissa 
főversenyt, Filip pedig Románia 14 
éven aluli korosztályának bajnoka. 
A Caissa főverseny és a Balogh János 
Emlékverseny 7 fordulós svájci rend-
szerben zajlik, és pénteken késő este 
fejeződik be. Szombaton és vasárnap 
a rapid, illetve a villámsakk veszi át 
a főszerepet, ezekre közel száz ver-
senyző nevezett be” – mondta el Bíró.

A z U21-es román labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitányaként 

bemutatkozó Florin Bratu a felcsíki 
származású Gyenge Szilárdnak, az 
FK Csíkszereda kapusának is meg-
hívót küldött az Anglia és Georgia 
elleni szeptemberi felkészülési 
mérkőzésekre. Az U21-es válogatott 
szeptember 3-án Bukarestben fogad-
ja az angolokat, majd négy nappal 
később Voluntari-ban lépnek pályá-
ra a kaukázusi állam csapata ellen.

Bogdan Lobonţ, az U20-as váloga-
tott edzője a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia két volt tanítványának, 
a jelenleg a Puskás Akadémiánál 
játszó magyarcsügési Marius Corbu-
nak és az FK Csíkszeredát erősítő, 
nagyszebeni születésű Bogdan Ro-
tarnak is meghívót küldött az U20-
as válogatott szeptemberi felkészü-
lési mérkőzéseire. A Lobonţ-csapat 
szeptember 2-án Portugáliát fogadja 
Voluntari-ban, majd szeptember 

6-án Angliában vendégszerepel. A 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
buft eai sportbázisán edzőtáborozik 
az U15-ös korosztályú női válogatott, 
amelyre több székelyföldi kislányt is 
meghívtak. Az FK Csíkszeredától Ba-
log Boglárka kapus, a középpályás 
Szőke Eszter és a csatár Erős Teodó-
ra, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-tól 
pedig Ioana Bălan hátvéd, illetve Be-
nedek Zsanett és Fülöp Boglárka csa-
tár utazott el Ilfov megyébe. (D. L.)

T amás Márk és Sallói Dániel 
is bekerült a magyar labda-

rúgó-válogatott keretébe, amely 
a szeptember elején sorra kerülő 
három világbajnoki selejtezőre ké-
szül. Marco Rossi szövetségi kapi-
tány szerdai kerethirdetése során 
elhangzott, hogy visszatér a nem-
zeti csapatba Szoboszlai Dominik, 
az RB Leipzig futballistája, aki 
sérülése miatt lemaradt nyáron a 

részben budapesti rendezésű Euró-
pa-bajnokságról. A magyarok jövő 
csütörtökön az Eb-döntős angolo-
kat fogadják a Puskás Arénában, 
három nappal később az albánok 
vendégeiként lépnek pályára, majd 
szeptember 8-án az andorraiakkal 
játszanak, ugyancsak otthon. 

Íme, a magyar válogatott kerete. 
Kapusok:  Bogdán Ádám, Dibusz 
Dénes, Gulácsi Péter. Védők:  Bolla 

Bendegúz, Botka Endre, Fiola At-
tila, Kecskés Ákos, Lang Ádám, 
Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, 
Szalai Attila, Tamás Márk. Közép-
pályások:  Gazdag Dániel, Klein-
heisler László, Nagy Ádám, Loic 
Nego, Schäfer András, Szoboszlai 
Dominik. Támadók:  Hahn János, 
Nikolics Nemanja, Sallai Roland, 
Salló Dániel, Schön Szabolcs, Szalai 
Ádám, Varga Kevin, Varga Roland.

Lemaradt a BL-csoportkörről az FTC
A Ferencváros hazai pályán is 3–2-es vereséget szenvedett a Young 
Boystól, így a svájci csapat kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel 
jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe, míg a Ferencváros 
az Európa Liga főtábláján szerepelhet. BL-selejtező, 4. (utolsó) forduló, 
visszavágó: Ferencvárosi TC–Young Boys (svájci) 2–3 (2–1), gólszer-
zők Wingo (18.), R. Mmaee (28.), illetve Zesiger (4.), Fassnacht (56.), 
Mambimbi (93.). Az Európa Liga csoportkörének sorsolását holnap, 
pénteken rendezik.

Angol játékvezető a CFR meccsén
Michael Oliver vezeti a ma este fél 10-kor kezdődő Kolozsvári CFR–Cr-
vena zvezda labdarúgó mérkőzést, az Európa-liga 4. selejtező körének 
visszavágóját. A csoportkörért zajló párharc erdélyi találkozóján az an-
gol játékvezető segítői Stuart Burt és Simon Bennett lesznek, tartalék 
játékvezető pedig Darren England. A belgrádi meccsen a Crvena zvezda 
4–0-ra győzött.

• RÖVIDEN 

Sakkcsaták a Sapientia egyetemen
Hét ország képviselői vesznek részt a csíkszeredai megmérettetésen

Szoboszlai visszatér a vb-selejtezőre

Székelyföldiek az utánpótlás-válogatottakban

15.50 Kerékpározás, spanyol körverseny (Eurosport)
18.00 Röplabda, női Eb: Szlovákia–Fehéroroszország (Telekom Sport 3)
19.00 Labdarúgás, BL-csoportkör sorsolása (Eurosport, Telekom Sport 1)
20.00 2. Liga: Temesvári Poli–Jászvásári Poli 
          (Digi Sport 1, Temekom Sport 1, Looksport+)
21.00 Röplabda, női Eb: Olaszország–Svájc (Telekom Sport 3)
21.30 Labdarúgás, Európa Liga-selejtező: CFR–Crvena Zvezda (Pro X)

• 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  

Rangja van a csíki sakkversenynek. 24 éve már, hogy minden nyáron erős nemzetközi mezőny gyűlik össze   ▴  FOTÓ: FOTÓ: BIRÓ ZOLTÁN




