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A sakkozók „zajától” 
csendes a Sapientia 

Schindler-kupán 
a Székelyudvarhelyi KC

hírfolyam

> Premier League. Az angol labdarúgó-baj-
nokság hétfő esti utolsó találkozóján a Manches-
ter City könnyedén lépett túl az újonc Swansea 
fölött. Az új igazolás Agüero két góllal és egy gól-
passzal vette ki a részét a City győzelméből. Ered-
mény: Manchester City – Swansea 4–0.

> Dortmund. A bekiabálásokat elnyomó 
„zajtámadásokat” sérelmezik a Hoffenheim sta-
dionjában a német bajnoki címvédő Borussia 
Dortmund labdarúgócsapatának szurkolói. A 

fekete-sárga tábor szerint szombaton a Rhein-
Neckar-Arena egyik hangszóróját éppen a szek-
toruk alá helyezték el, és amikor felhangzott 
egy-egy gúnyos rigmus a részükről, magas frek-
venciájú sípolást kapcsoltak be. A drukkerek 
emiatt panaszt tettek a rendőrségen. A találko-
zót 1–0-ra megnyerő házigazdák tagadják, hogy 
szándékos provokáció történt volna.

> Atlétika. Kizárták a jövő szombaton kez-
dődő tegui atlétikai világbajnokságra utazó ja-
maicai csapatból Steve Mullings vb-aranyérmes 
sprintert, miután júniusban doppingvétségen 

érték. A 2009-es vb-n a 4x100-as váltóval első 
Mullingst 2004-ben kétéves eltiltással sújtották 
tiltott teljesítményfokozó használata miatt. A 
100 m-en a világ idei harmadik legjobb idejével 
rendelkező (9.80 mp) vágtázó az idén a rövidebb 
és a hosszabb sprinttávon is éremesélyesnek szá-
mított volna a tegui vb-n.

> NBA. A litván Zalgiris Kaunashoz 
igazolt Ty Lawson, az észak-amerikai ligában 
(NBA) szereplő Denver Nuggets kosarasa. A 
2011–2012-es idényre szóló szerződés záradéka 
szerint, ha a közeljövőben véget ér a bérvita – és 

az annak következtében életbe lépett úgyneve-
zett kizárás –, akkor a szélvészgyors irányító visz-
szatér a coloradói klubhoz. Az elmúlt szezonban 
11,7 pontos átlagot elért játékos a Kaunas má-
sodik amerikai légiósa, korábban az exdenveri, 
legutóbb a Toronto Raptorsnál szereplő Sonny 
Weemset szerezte meg. Június 30-án lejárt az 
NBA működését szabályozó kollektív szerző-
dés, amellyel érvénybe lépett az úgynevezett 
lockout. Ez azt jelenti, hogy a klubtulajdonosok 
kizárták a ligából a játékosokat – akik még az 
edzőterembe sem mehetnek be –, ezzel pedig 
veszélybe került a következő szezon.
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Túl van már a félidőn a 14. Csíksze-
redai Bancpost Nemzetközi Sakk-
fesztivál, melyen 6 ország 63 sak-
kozója gyűlt össze. A versenyről, 
az eddigi eredményekről, illetve a 
szövetség történetéről Biró Sándor 
szervezővel beszélgettünk.

– Mint tudjuk, régóta működik 
az Önök szervezete, a Caissa sakkszö-
vetség. Meséljen kicsit a kezdetekről, 
honnan jött az ötlet ennek megalapí-
tására.

– A sakkversenyrendezés és a sakk-
klubalapítás ötlete 1990 után alakult 
ki bennem, amikor a sportállásom 11 
év után megszűnt, én meg munkanél-
küli lettem, mint minden más akkori 
sportoló. Élesben, utcára kerülve az 
ember kénytelen átgondolni a hely-
zetét. Én továbbra is a sakk mellett 
maradtam, és úgy gondoltam, sak-
kozóként fogom keresni a családnak 
a betevő falatot. Így hátamra vettem 
a világot, külföldi sakkversenyekre 
voltam kénytelen kiutazni, ugyanis 
ebben az országban mai napig nin-
csenek megfelelő feltételek a sakk-
ban a minőségi sportolóknak. Nem 
kap senki semmit, sehonnan. Akkor 
megfogadtam, hogy ha lesz lehetősé-
gem, akkor alapítok egy sakk-klubot. 
Mindezt 1998-ban tudtam megva-
lósítani, amikor létre tudtam hozni 
a Caissa Sakk Klubot (sakkozás mú-
zsája, istennője). 1990-ben mind a 46 
sakkszakosztály megszűnt egyik nap-
ról a másikra, ugyanis akkor az volt a 
régi rendszerben a klubok helyzete, 
hogy a szakszervezet vagy az illető 
vállalat havonta hozzá kellett járuljon 
bizonyos pénzösszeggel a működ-
tetésükhöz. 1990 januárjától pedig 
azt mondták az emberek, hogy nem 
adunk senkinek semmit, még egy lejt 
se, és így kártyavárként összeomlott 
mind a 46 sakkszakosztály. Tehát 
egyfajta szükséglet is volt ez a klublét-
rehozás, hogy szervezett keretek kö-
zött lehessen tevékenykedni, hiszen a 
román sakkszövetség csak így hagyja 
jóvá a versenyzési lehetőséget.

– Milyen a jelenlegi helyzete a 
sakkszövetségnek? Van elég támogató, 
hogy fel tudják tartani magukat?

– Míg máshol 300-400 résztvevő 
van, nálunk sajnos csak 63-an jelent-
keztek. Ugye a támogatási díj nem 
olyan magas, mint amilyent én szeret-

nék, de remélem, hogy előbb-utóbb 
ezen változtatni tudok. Néhány éve a 
világkrízis árnyékában a célom, hogy  
a klubom túlélje ezeket az éveket. Nem 
függeszthetem fel, mivel akkor nagy 
a veszélye annak, hogy nem tudom 
újraéleszteni. A tavalyelőtt, tavaly és 
az idén is felszínen maradást jelent ez 
a verseny. Itt bevétel nincs, a nézőkö-
zönségtől sem kérünk el pénzt, mivel 
másképp nem jönne el senki sem, hi-
szen nem az a látványos sportág, mint 
a foci vagy a tenisz, és még nem talál-
tunk nagy támogatási kört, akik eb-
ben fantáziát látnának. Fontos pedig 
a felszerelések biztosítása: sakktábla, 
óra, számítógép, laptop, programok 
stb., melyeket meg kellett oldanunk 
valahogy. A termet a megyei ifjúsági 
sportigazgatóság biztosítja bérmente-
sen, jelenlegi támogatóink a Bancpost, 
a Csíki Sportegylet, a Hargita Megyei 
Ifjúsági és Sportigazgatóság, a Brassói 
Security cég, a Sapientia egyetem ter-
mekkel támogat, a Papirus üzlet ellát 
különböző felszerelésekkel.

– Több fiatal versenyző is beneve-
zett, gondolom, örül ennek, hogy nem-
csak az idősebbek körében népszerű ez 
a sportág. Mit lehet elmondani róluk, 
komoly ellenfélnek számítanak?

– Az én mottóm kezdettől fogva 
az, hogy nagyon sok fiatalt, gyer-
meket megfogni. Ha mind fiatalok 
lennének, akkor én lennék a leg-
boldogabb, Mivel engem édesapám 
csak 14 éves koromban tanított meg 

a szabályokra, arra hivatkozva, hogy 
elvonná a figyelmemet a tanulástól, 
így nekem ez egy kárpótlás, hogy 
lehetőséget tudok nyújtani a gye-
rekeknek, és az egészben az a szép, 
hogy megméretik magukat idős, 
akár 85 éves emberekkel is. Nem 
lehet a kisgyerekeket leértékelni, 
mert noha hátrányuk az ellenfél óri-
ási tapasztalata, előnyük, hogy nincs 
családi, anyagi problémájuk, kenyér-
gondjuk, és teljes odaadással játsza-
nak, friss az agyuk. Főleg most, hogy 
sakkprogramokkal is tudják edzeni 
magukat, komoly ellenfélnek számí-
tanak. Nagyon erősek, megfordult a 
világ, a számítógépes programokkal 
a fejetetejére állt minden.

– Mit gondol, Csíkszeredára néz-
ve előny, hogy itt rendezik meg ezt a 
versenyt?

 
– Természetesen. Ha én egy ver-

senyt meghirdetek, nagyon sok or-
szágból jönnek. Példa erre ez a verseny, 
hiszen 6 ország résztvevői gyűltek 
össze. Franciák, izraeliek, ausztriaiak, 
magyarországiak, németországiak 
és a helyiek. Nyer a város. Egy, hogy 
megjelenik a világhálón, amikor pe-
dig Somlyón szerveztük meg, akkor a 
fuvarok miatt nyertek a taxisok, mert 
naponta többször lejöttek, valamint 
nyert a vendéglátóipar is. Úgy kell 
venni őket, mint turistákat, hiszen 
ugyanúgy fogyasztanak, csak naponta 
sakkoznak is.

Kovács Tímea

A Veszprémi edzőtábor után a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-ké-
zilabdacsapata már a németor-
szági Hamburgba utazik, ahol 
újabb előkészületi mérkőzéseket 
játszik.

A Székelyudvarhelyi KC a 
felkészülési időszak újabb 
állomásához érkezik, au-

gusztus 19–21. között Hamburg-
ban tesz eleget egy meghívás-
nak, a rangos Schindler-kupán 
szerepel. Az már biztos, hogy az 
első összecsapást a német HSG 
Nordhorn-Lingen ellen játssza a 
Vlad Caba által irányított együt-
tes. A név sokak számára nagyon 
ismertnek csenghet. Az 1981-ben 
alapított csapat 2008-ban fenn-
állása legnagyobb sikerét érte 
el, megnyerte az EHF-kupát, a 
döntőben a dán FCK Handballt 
múlta felül. Ezt követően viszont 
nem fölfelé, hanem lefelé ívelt 
teljesítményük, egy évre rá már 
az élvonalból is kiestek, jelenleg a 
2. Bundesligában szerepel a gárda. 
Az elmúlt idényt a hatodik he-
lyen zárta a Nordhorn, a mosta-

ni játékosállományban már nem 
villognak a nagyágyúk. A hazai 
kézilabdázók mellett két holland 
és egy cseh idegenlégiós van a ke-
retükben.

Annak függvényében, hogy mi-
lyen eredményt érnek el a németek 
ellen az osztrák A1 Brengenz vagy 
a lengyel MKS Zaglebie Lubin lesz 
az SZKC ellenlábasa a folytatás-
ban. Az A1 Brengenz meghatározó 
együttes az osztrák bajnokságban, 
mindig harcban van az aranyérem-
ért. Legutóbb bronzérmes lett, de 
úgy, hogy egyetlen pont választotta 
el az első helytől a gárdát. A 2011-
es szezonban az EHF-kupában 
egészen sokáig harcban voltak, a 
legjobb tizenhat között folytatott 
küzdelmekben maradtak alul a szlo-
vén Gorenje Velenjével szemben. A 
keretükben több osztrák válogatott 
is szerepel. A lengyel MKS Zaglebie 
Lubin neve leginkább a női szakág-
ban cseng ismerősként. A férfiak eb-
ben az évben a nyolcadikok lettek a 
bajnokságban, így nem indulhatnak 
a nemzetközi mezőnyben. Keretük-
ben kizárólag lengyel nemzetiségű 
sportolók szerepelnek.

Fiatalok méretik meg magukat tapasztaltakkal. Komoly ellenfélnek számítanak

Vásárhely első pontja

Megszerezte első pontját a 
Marosvásárhelyi FCM 
első ligás labdarúgócsa-

pata a román bajnokság 3. fordu-
lójában. A vásárhelyiek Nagysze-
benben játszottak, ahol egészen 
a 86. percig vezettek, ám ekkor 
kiengedtek, és a hazaiak büntettek 
is. A találkozó 1–1-gyel ért véget. 
A forduló utolsó mérkőzésén hétfő 
este a Brassói FC 1–0-s győzelmet 
aratott hazai pályán a Sportul ellen. 
Három forduló eltelte után csak az 
éllovas Dinamo, a második Steaua 
és némi meglepetésre a Nagysze-
ben nem szenvedett vereséget az új 
idényben.

A 3. forduló eredményei: CS 
Mioveni – Astra Ploieşti 0–1, 
Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz 
Metan 0–2, Bukaresti Dinamo – 
Pandurii Târgu Jiu 2–0, Petrolul 
Ploieşti – Bukaresti Rapid 0–1, 
Concordia Chiajna – FC Vaslui 
0–3, Ceahlăul Piatra Neamţ – 
Galaci Oţelul 0–2, Bukaresti 

Steaua – Kolozsvári U 2–1, Nagy-
szebeni Akarat – Marosvásárhelyi 
FCM 1–1, Brassói FC – Sportul 
Studenţesc 1–0.

  1. Dinamo 3 3 0 0 8–0 9

  2. Steaua 3 2 1 0 7–2 7

  3. Rapid 3 2 0 1 4–2 6

  4. CFR 3 2 0 1 4–2 6

  5. Kv-i U 3 2 0 1 4–2 6

  6. Brassó 3 2 0 1 4–3 6

  7. Szeben 3 1 2 0 3–2 5

  8. Galac 3 1 1 1 3–2 4

  9. Sportul 3 1 1 1 3–3 4

10. Vaslui 3 1 1 1 3–3 4

11. Petrolul 3 1 1 1 2–2 4

12. Pandurii 3 1 1 1 3–4 4

13. Astra 3 1 0 2 1–3 3

14. Medgyes 3 1 0 2 3–7 3

15. Ceahlăul 3 0 2 1 2–4 2

16. Vásárhely 3 0 1 2 1–4 1

17. Chiajna 3 0 1 2 1–5 1

18. Mioveni 3 0 0 3 0–6 0


