A Gó Ifjúsági Európa Bajnokság
Beszámolója
Kijev, 2018. március 27-április 01.
A 2018-ban Kijevben (Ukrajna) megrendezett Gó Ifjúsági Európa Bajnokságon
az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával vehetett részt a Magyar Ifi
Válogatott. Az NTP-NTMV-17-A jelű pályázaton nyertünk forrást a versenyre.
A csapat résztvevőit kizárólag a pályázatban is ismertetett pontrendszer alapján
választottuk ki. A felkészülési pontverseny, így az Eb részvétel lehetősége
mindenki számára nyitott volt. A csapattagok kiválasztása során figyelembe
vettük az edzésmunkát, egyéni felkészülést, versenyek számát, elért
eredményeket és az élőpont változását.
A pontrendszert Balogh Ákos dolgozta ki, aki minden pénteken a Gazdagréti
Közösségi Házban, vasárnaponként pedig a XVIII. kerületi Kondor Béla
Közösségi Házban bárki számára látogatható foglalkozásokat is vezetett, segítve
ezzel a csapat munkáját.
Az utazással kapcsolatos ügyintézésben (szálláskeresés és foglalás, utazás
szervezése, illetve ezekkel kapcsolatos beszerzések) segítséget nyújtott
Csizmadia György (Bírói testületbe választották az Eb-n), Simon Attila,
valamint a Gószövetség részéről Gerbner Tamás.
A versenyre 2018.03.27–én délután utaztunk ki. A következő nap
megismerkedtünk a verseny helyszínével, megtörténtek a regisztrációk, illetve
volt lehetőség városnézésre is. A versenyek 2018. március 29-től 31-ig, naponta
két fordulóban zajlottak. Április 01-jén délben szerencsésen megérkeztünk
Budapestre.
A szállásunk nagyon jó volt, a környék is szép, rendezett benyomást keltett. A
versenytermekkel kapcsolatos félelmek azonban sajnos beigazolódtak. A
rendezvény helyszínének felső karzata – a fiatalabb korosztály részére rendezték
be - egy légtérben volt a bejárattal. Két kisebb teremben a kiemelt játékosok
nyugodtabb körülmények között játszhattak, Sajnos az egyik nap kihangosított
rendezvényt tartottak a verseny ideje alatt az alsó szinten, ez érthetetlen volt,
hiszen zavarta a játékosokat. Sajnos az utolsó forduló is mérhetetlen zajban,
tumultusban és bútorszállítási manőverek közben zajlott, ami méltatlan volt egy
Eb-hez.

A csapattagok részt vettek a megnyitón és a záró ünnepségen is. Mindkét
rendezvény színes, tartalmas, nem túl hosszú, a résztvevők életkorához,
érdeklődési köréhez igazodott.
A versenynapokon a szervezők kézműves foglalkozást tartottak a fordulók
végén, amely nagyon jó ötlet volt a nehéz szellemi munka levezetésére.
Ugyanakkor ez nem csak érdekelte és lekötötte a gyerekek egy részét, de
jelentősen csökkentette a zajt is.
Magunkról:
Összességében a csapat jól teljesített. Bár több billegő partit vesztettünk, mint
nyertünk, ez lényegesen nem befolyásolta a végeredményt. Az elért pontszámok
az ellenfelek és a körülmények ismeretében reálisnak tekinthetők.
Minden játékos végigjátszotta a versenyt, a küzdőszellemmel sem volt gond, a
többségnél a felkészülés is kamatozott. A csapatszellem kimondottan jó volt. Az
utolsó fordulóban is a mi játékosaink fejezték be utoljára a partikat (voltak, akik
mellől már a székeket és asztalokat is elpakolták a serény rendezők – nem kis
mértékben zavarva a játékosokat).
Egyéni értékelés:
U20:
Csizmadia Róbert a csapat legerősebb, legtapasztaltabb játékosa, az elmúlt egy
évben sokat fejlődött, versenyzett (11 torna szeptembertől), készült. Most a 11.
helyen végzett. Teljesítményét nagyban befolyásolta, hogy érettségire is készült.
3/6 pont átlagosnak tűnik, de nem volt az. Az első két partiban gyengébb
ellenfelektől kapott ki, majd három „kötelező” győzelem után a végén egy hozzá
hasonló 3d-s játékostól szenvedett vereséget. Szerintem Robinak nagyon
hiányzott még egy bemelegítő verseny (Nis, ahová a csapatból többen is
mentek). Az első fordulós veresége a 2k-s Mirta Medaktól megviselte (azóta
Mirta sorba veri a mestereket és 1d körül van már!), elbizonytalanította. Jobb
formában a 6-7 hely lett volna reális. (Robi az ezt követő Bledi verseny II.
helyével vigasztalódott).
Köllner Dóra szintén 3/6 pont a teljesítménye, ami a 31. helyhez volt elegendő.
Az első partit nyerte, majd három vereség következett, amelyből kettő hosszú,
nehéz parti eredménye. Az első négy partival a három vereség ellenére (erősebb
ellenfelek) is elégedett lehet, jól játszott, becsülettel küzdött, volt, hogy közel
került egy bravúr győzelemhez. Az utolsó két fordulóra elfáradt, nem tudott
összpontosítani és némi szerencse is kellett ahhoz, hogy mindkettőt megnyerje.
Akit lehetett, megvert, az erősebbeket megszorította. A felkészülés során, hét gó
versenyen játszott, mindamellett, hogy közben részt vett dáma világbajnokságon
és dáma magyar bajnokságon is (összesen majd 3 hét).

Goschler Levente a csapat elsőszámú tartaléka volt. Szintén több teherrel a
vállán. Öt versenyen vett részt a felkészülés során. Grenoble nem az Ő Ifi Eb-je
volt, Kijevben azonban már nagyon szépen teljesített. Igaz, csak 34. lett, de 6ból 5 győzelméért különdíjat vehetett át az eredményhirdetésen. Egyetlen
vereségét egy sokkal erősebb játékostól szenvedte el. Levente élete legmagasabb
élőpontjával zárta a versenyt! Játékszeretete, küzdőképessége jó példa lehet az
erősebbeknek is. Intelligens viselkedése, kiegyensúlyozott személyisége jó
hatással van csapattársaira.
U16 A legtöbb játékosunk itt indult. Sorrendben:
Köllner Barnabás élete legjobb versenye volt. 3/6pont és X. hely, vb tartalék.
Először győzött le danos játékost és csak mesterektől kapott ki. A második
helyezett ellen (2d) nyerőesélyes állást rontott. Legjobb partijának a 3d-s Denis
Dobranis ellenit (vesztett) játszmát tartja. A felkészülés során, 12 versenyen vett
részt (ez volt a legtöbb), miközben Ő is felvételire készült és 3 dáma versenyen
is szerepelt (4 hét, közte egy Ifi vb, ahol III. lett!). Barnabás aktívan segítette a
játékosok felkészülését is, sokszor a saját edzés, pihenés rovására. A csapat több
tagjának eredményében benne van az ő 2-3 évi munkája is!
A 35-36-37. helyen három magyar fiú végzett szinte azonos teljesítménnyel.
Réti Zoltán 35. Pontszámban 4/6 a teljesítménye. A két vereségből egyet
győzelemre válthatott volna, de így is kitűnően szerepelt. Egy éve 20k-val
tartalékként vittük az Eb-re. Most simán csapattag lett, megérdemelten. Vidám
természete sokat dobott a csapat hangulatán. Az Eb előtt 7 versenyen szerepelt
és 2 helyre is járt edzésre. Aktívan játszott online partikat. A kudarcokon
gyorsan túlteszi magát. Ha így fejlődik, hamarosan 5k körül lehet.
Simon Péter 36. Valószínűleg túl van élete legpechesebb versenyén. 1/6 pont
tragikusnak tűnik, pedig Peti egy parti kivételével jól játszott. Két időzavaros
rontás és két olyan vesztés, amit bármelyik másik versenyen ő nyert volna meg
(0,5-2,5 pont közötti vereségek, ahol minden esetben a plusz idő miatti büntetés,
vagy a 6,5ponttól eltérő komi okozta a vesztét). Egy parti kivételével kihasználta
az idejét, összeszedett volt. Alaposan felkészült. Nyolc versenyen vett részt, járt
edzésre, sok netes partit játszott. Egy éve ő is tartalékként, 20k-val vett részt az
Ifi Eb-n, most stabil csapattagként. Az Eb utáni, Bledben megrendezett
versenyen ő is javított, és először győzött le 7k-s ellenfelet. Pszichésen stabil,
sokat gondolkodik, játéka folyamatosan fejlődik. Fizikálisan még erősödnie kell.
Goschler Áron 37. helyezés 2/6 pont. Nagyon kalandos partikat játszott. Több
esetben néztük jobbról, néztük balról a tábláját, de azt se nagyon tudtuk ki áll
éppen jobban. Leginkább pókerre emlékeztetett a játék. Számomra
kiszámíthatatlan bonyodalmakat vállalt, idézett elő. Nem állíthatom, hogy az
eredmények Őt igazolták, de kétség kívül izgalmas, ötletes, érdekes (Áronos)

megoldások voltak, és láthatóan élvezte ezeket a helyzeteket. Áron 6 versenyen
vett részt a felkészülési időszakban. Leventéhez hasonlóan nem volt biztos
csapattag, de ezt előre tudtuk. Örülök, hogy azért gyakorolt, versenyzett, és így
utazhatott velünk. Remélem idén több ideje lesz a góra, sokkal többre képes!
Zagon Hanna második tartalék volt, akinek az indulása csak Csizmadia Miklós
visszalépése (Országos matematika döntőbe jutott és azon kívánt részt venni. A
két verseny időpontja pedig ütközött) után volt lehetőség. Hanna az utazás
lehetőségéért Csörgő Bencével küzdött meg. Edzéseken és négy versenyen vett
részt. Miután a csapatba került, Balogh Ákossal intenzíven is készült.
Teljesítménye 6-ból 4 győzelem és 56. hely a 72 indulóból. Ilyen előzmények
után kifejezetten jónak mondható. Részemről még sem vagyok vele elégedett,
mert két simán nyerhető partit bukott gyors, figyelmetlen játéka miatt. Az utolsó
fordulóban viszont végre úgy tudott nyerni kiélezett partiban 2-3 ponttal, hogy
jól osztotta be az idejét, végig koncentrált. Ez volt az a pont, ahol teljesen felnőtt
a feladathoz, Eb-hez méltón és igazi versenyzőként tudott küzdeni.
U12
Simon Zsófia a csapat legfiatalabb és legszorgalmasabb játékosa is egyben.
Valószínűleg ő töltötte el a legtöbb időt a felkészüléssel és szerintem a legtöbb
online parti és edzés is az ő neve mellett szerepel. Miután tapasztalatlan
versenyző, próbáltuk minél több versenyen indítani. Így 9 tornán szerepelt,
folyamatosan tanult. 2/6 ponttal a 30. helyen végzett 99 indulóból. Ez nem a
várt, de elfogadható eredmény (vagyis hát elsőre talán mégis csak jó az első
harmadban lenni nem?). Az ő esetében a 20-26. helyet tudtuk volna sikerként
elkönyvelni. Több, szinte nyert partit rontott el, köztük az utolsó fordulóban is
(borzalmas zajban és tolongásban, mondhatnám játékra alkalmatlan
körülmények között!). Még sokat kapkod, időnként reflexből lép, és sokszor
kizökken külső körülmények miatt. Ez őt is bántja, próbál rajta változtatni. Ez
azonban egy tanulási folyamat, ami nem csak akarat, elhatározás kérdése, de
tapasztalaté és begyakorlottságé is. Ehhez idő, sok verseny kell. Zsófi jó játékos
lesz 1-2 év alatt, mert motivált, kitartó és nem törik le a kudarcok.
A részletes eredmények (résztvevők, pontszámok, fényképek) elérhetők az EGF
és EGD hivatalos oldalán (http://eygc2018.org.ua ).
Budapest, 2018.05.08.
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