
#női foci  #jégkorong  #sakk2021.  AUGUSZTUS 31. ,  KEDD1 0 S P O R T

A SZEJKE SK
KIEMELT TÁMOGATÓI:

H I R D E T É S

H ét ország (Németország, Kana-
da, Hollandia, Lengyelország, 

Moldovai Köztársaság, Magyaror-
szág és Románia) sakkozói ültek 
asztal mellé a 24. Caissa Nemzet-
közi Sakkfesztivál vasárnap este 
zárult idei kiírásán. A tíznapos 
sakkcsaták után kiemelkedik a 
galaci születésű Marius Manolache 
(Temesvári Studențesc Medicina 
SK) nemzetközi nagymester telje-

sítménye, aki a torna mindhárom 
műfajában, klasszikus, rapid és 
villámsakkban is az élen végzett. 
A klasszikus versenyen a győztes-
sel egyenlő pontot összesített és 
ezüstérmes lett a Moldovai Köztár-
saságot képviselő Szergej Vedmedi-
uc nemzetközi mester, míg a csíki 
tornák korábbi hatszoros győztese, 
a marosvásárhelyi Barátosi Dáni-
el nemzetközi mester gyengébb 

mezőny értékeléssel szorult a holt-
versenyes harmadik helyre. 

A 15 éven aluliak számára rende-
zett 8. Balogh János Emlékversenyen 
a gyergyóalfalvi Kiss Hanna (Ma-
rosvásárhelyi ISK) nyert 5,5 ponttal 
az egyaránt 5–5 pontos Bencze Má-
tyás, Antonya Zsombor (mindkettő 
Székely udvarhelyi ISK) és Léstyán 
Péter (Csíkszeredai Jövő SK) előtt.

D. L.

A z RMDSZ Csíki Területi Nőszer-
vezete szeretné felhívni a fi -

gyelmet a csíki női sportolókra, 
sportolási lehetőségekre, az egész-
ségesebb életmód kialakításának 
fontosságára egy olyan kezdemé-
nyezéssel, amely lehetőséget te-
remt a téma megvitatására és egy 
mélyebb beszélgetés elindítására. A 

szervezők színes programkínálattal 
várják az érdeklődőket szeptember 
4-én, szombaton 9 és 16 óra között 
a csíkszeredai központi parkban. A 
rendezvény programja: 9 órától reg-
geli torna a Fit Arena csapatával, 
12.30-tól Mentális dopping – Rose-
ti-Karikás Emőke sportpszicholó-
gussal, 13.30-tól Kiút a táplálkozási 

tanácsok útvesztőiből – Vitos Do-
rottya dietetikussal, 15 órától Nők 
az élsportban, út az olimpiáig – be-
szélgetés csíki női olimpikonokkal. 
Az eseményen fotókiállítás is lesz 
– válogatás Fodor Zsuzsanna folya-
matban lévő projektjéből, amely a 
székelyföldi női jégkorong világát 
dokumentálja. (D. L.)

A Sapientia legyőzte a Steauát
Hét gól született a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által a Felcsíki Mű-
jégpályán hétvégén megrendezett felkészülési torna zárómérkőzésén. A 
3. helyről döntő találkozón a házigazdák három góllal verték a román fő-
város legjobb csapatát. Jégkorong Székelyföld-kupa, 3. forduló: Sapi-
entia U23–Steaua 5–2 (1–0, 4–1, 0–1), gólszerzők Karda Előd (5. és 39.), 
György Rajmund (23.), Benedek Norbert (33.) és Bănceanu Levente (34.), 
illetve Mihai Georgescu (38.) és Orbán Szilárd (57.). Korábbi eredmé-
nyek: Csíkszeredai Sportklub–Steaua 20–0, Sapientia U23–Háromszéki 
Ágyúsok 0–5, Háromszéki Ágyúsok–Steaua 1–0, Sapientia U23–Csík-
szeredai Sportklub 1–9, Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok 
7–0. A torna végeredménye: 1. Csíkszeredai Sportklub 9 pont (36–1), 2. 
Ágyúsok 6 pont (6–7), 3. Sapientia 3 (6–16), 4. Steaua 0 (2–26).

Lett, dán és szlovák továbbjutás
A házigazda Lettország férfi jégkorongegyüttese nyerte a rigai olimpiai 
selejtezőt, a torna utolsó mérkőzésén 2–1-re nyertek a franciák ellen, 
és a három forduló alatt ezt az egy gólt kapták. Oslóban a dán váloga-
tott nyert, és történelme első olimpiájára készülhet, míg Pozsonyban 
a szlovákok diadalmaskodtak, így sorozatban nyolcadszor játszhatnak 
ötkarikás játékokon. Íme, az olimpiai csoportbeosztás férfi jégkorong-
ban. A csoport: Kanada, Egyesült Államok, Németország, Kína. B cso-
port: Oroszország, Csehország, Svájc, Dánia. C csoport: Finnország, 
Svédország, Szlovákia, Lettország.

• RÖVIDEN 

Manolache nyerte a csíki sakkversenyt

Csíki nők a sportban

• Elkezdődött a női 
élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság új 
szezonja, a nyitófordu-
lóban az újonc Maros-
vásárhelyi Ladies 7–0-
ra kapott ki a mezőny 
egyik legjobbjának 
számító Székelyudvar-
helyi Vasas Feminától.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A hazai pályán játszó maros-
vásárhelyi csapat korán hát-
rányba került, de harmincöt 

percig viszonylag jól tartotta magát, 
a második félidőre aztán kicsit elfá-
radtak a játékosok, és nem tudták el-
kerülni a nagyarányú vereséget.

Székely András, a Marosvásárhelyi 
Ladies elnöke: „Tapasztalatlan még a 
csapatunk, Székelyudvarhely a baj-
nokság első három-négy együttese 
közé tartozik. Számunkra nem kedve-
ző a szezonkezdet, hiszen hétvégén a 
bajnoki címvédő Kolozsvári Olimpia 
otthonában játszunk, majd a Galaci 
Universitatea lesz az ellenfelünk”.

Az együttes augusztus elején 
kezdte el a felkészülést, de a játéko-
sok családi programjai miatt nem 
volt együtt teljesen a csapat, a múlt 
héten négy labdarúgó is hiányzott a 
felkészülésen. Továbbá, a keretből 
a Vasas Feminához tartozó két lab-
darúgó a megegyezés alapján nem 
játszhatott saját klubja ellen.

Az 1. Ligában újonc Ladies keretét 
a marosvásárhelyi és környéki játé-
kosok mellett hat székelyudvarhelyi 
labdarúgó alkotja, a csapat egyértel-
műen a bennmaradást tűzte ki célul. 
„Fiatal a csapatunk, az egyik legfi ata-
labb az élvonalban, mérkőzésről mér-
kőzésre szeretnénk fejlődni. Nagy a 
különbség a másodosztály és az élvo-

nal között, de amennyiben a keretet 
meg tudjuk tartani, nem lehet gond, 
reméljük, hogy sikerül bennmarad-
nunk” – nyilatkozta a klubelnök.

Székely András rámutatott, hogy 
a klub anyagi helyzete még nem 
világos, számítanak a helyi polgár-
mesteri hivatal támogatására. Két 
hónapja ezen dolgoznak, 100 ezer 
lej értékű támogatásról van szó, de 
sajnos még semmi előrelépésre nem 
jutottak. Mint elárulta, havi 20-25 
ezer lejre lenne szükségük ahhoz, 
hogy normálisan végig tudják vinni 
a bajnokságot, ebbe beletartoznak a 
fi zetések, a kiszállások, a székelyud-
varhelyi játékosok elszállásolása és 
az étkezés. Összesen 160 és 200 ezer 
lej kellene ahhoz, hogy egy közép-
mezőnyhöz tartozó csapatot működ-
tessünk az élvonalban” – mutatott rá 
a Ladies elnöke.

Női labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 1. forduló: Marosvásárhelyi 
Ladies–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina 0–7 (0–3), gólszerzők Krall 
Tímea (4., öngól), Kis Anita (36.), 
Mitri Rita (30., 50.), Benő Krisztina 
(69.), Tóth Györgyi (72.), Sinka Petra 
(88.).

További eredmények: CSM Ale-
xandria–Temesvári Poli 3–1, Resi-
cabányai Banat Girls–Nagybányai 
Fotbal Feminin 3–3, Galaci Uni-
versitatea–Bukaresti Fair Play 1–2, 
a CSȘ Târgoviște–Borgóprundi He-
niu találkozó a rossz időjárás miatt 
elmaradt, míg az Aradi Piros Secu-
rity–Kolozsvári Olimpia mérkőzést 
november 11-re halasztották.

A bennmaradást  célozták meg
Nagyon nehéz a szezonkezdet az újonc Marosvásárhelyi Ladies számára

A Ladies a másodosztályú 
bajnokság legjobbjaként 
szerepelhet az élvonalban

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR




