
 
 

Beszámoló a Moszkvai Gó Ifi Eb-ről 
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A versenyre 2019.04.27-én délután érkeztünk ki Moszkvába, és ismerkedtünk a várossal. 

28-án kezdődött az Eb hivatalos tábora Reggel 9-től utazás, 10-től oktatás és este 7-kor 

indultunk vissza közös busszal a szállásra. Ez volt a program 29, 30, és május 01. Este azért, 

ha nem volt túl fáradt a társaság volt lehetőség városnézésre is. Egy buszos túrát a rendezők is 

megszerveztek, ahol a fő látnivalókkal idegenvezetéssel ismerkedhettünk. A tábor fárasztó, de 

nagyon hasznos volt. Közel 20 országból 200 fiatal volt 15 csoportban. Egy egészen 

fantasztikus oktatási komplexumban tartották, ahol sportpályák, uszoda, mozi, planetárium, 

interaktív fizika terem és mindennel felszerelt oktató termek voltak. Gyerekeink a táborban 3 

étkezést kaptak, a gó oktatás mellett fakultatív programok közül választhattak. A szervezés, 

oktatás (angol, vagy orosz nyelv volt választható), ellátás, tisztaság, utaztatás, egyéb 

programok olyan színvonalat értek el, amit, sehol nem láttunk, tapasztaltunk! Minden 

játékosunk lelkesen, nagy örömmel vett részt a foglalkozásokon és egyéb programokon. 

A szállás ellátás is jónak volt mondható. A versennyel kapcsolatban voltak félelmek, mert 

egy kisebb teremben volt minden korcsoport első öt táblája a többiek egy óriási teremben. De 

ezt is jól kezelték, a rendezők. Rendben volt a bíráskodás, készletek, asztalok. A világítás, 

szellőzés elfogadható és zajra, rendre, ügyeltek. Május 02-03-04. a versenyen naponta két 

fordulóban mérkőztek a fiatalok. Egy forduló délelőtt, egy délután. A mieink rendszeresen a 

legtovább küzdők közt voltak (példálóztak is velük más országok edzői, ami elismerés volt). 

Így előfordult, hogy gyerekeink miatt újra nyitották az éttermet, mert záróra után végeztek. 

 

Egyéni eredmények: 
U12 (154 induló) 

Regős Hunor 4pont/6 játszma 95. hely. Hunor első versenyén nagyon jól teljesített és lehetett 

volna akár 5-6 pont is az eredmény. De ilyen körülmények között, ekkora versenyen még nem 

játszott. Nagyon fiatal, lesz Ő még az élmezőnyben is. 

U16 – 84 induló 

Csizmadia Miklós 4/6p 13. hely. Miki nem kezdett jól, de a végére annyira belelendült, hogy 

megvert egy 2 danos mestert, és ezzel a legmagasabb helyezést hozta. 

Simon Péter 4/6p 37. hely. A három fiunk megint egymást „üldözte”. Péter hozta a szokott 

nyugodt tempóját, de Kijevvel szemben most a pontok is jöttek. Szép eredmény és előrelépés 

az egy évvel ezelőttihez képest. Sokat fejlődött az időbeosztása és ez is a sikere egyik titka. 

Réti Zoltán 4/6p 38. hely. Zoli is sokat erősödött és ez az eredményben is megmutatkozott. 

Péterrel és Barnabással ők játszották a leghosszabb partikat. Humora üde színfolt. A további 

előrelépéshez nem csak gó ismeretek, de egy kis pszichológia is kéne, mert ha kizökken a 

komfortzónájából, akkor képes leblokkolni. 

Goschler Áron 2/6p 39. hely. Áron indult a legmagasabb minősítéssel a trióból, de most nem 

jött ki neki a lépés. Több nyerhető parti is elúszott. Kevesebbet versenyez és készül, mint a 

többiek és ezt nem minden esetben lehet pótolni a tehetséggel, kreativitással. 

Simon Zsófia 3/6 pont. 49. hely. Rengeteget fejlődött egy év alatt. Voltak jó és rosszabb 

versenyei, ez most egy jó közepesre sikerült. Bravúrra nem futotta, de stabilan hozta a 

kötelezőt. Csak erősebbtől kapott ki. Hamar talpra áll, ha veszít és helyén kezeli a sikert. 



Zagon Hanna 3/6p 59. hely. Szintén az elvárt eredményt hozta. A második fordulóban simán 

nyert partit vesztett, amire rá is duplázott, de összeszedte magát és összességében elfogadható, 

amit nyújtott eredmény szempontjából. Viselkedésben, küzdésben, összeszedettségben 

viszont nagyot lépett előre egy év alatt. 

U20 – 43 induló 

Csizmadia Róbert 2/6 pont 14. hely. Robinak most nem ment. Nem tudni miért. Ez volt az 

utolsó Ifi Eb, amin játszhatott. Talán az, hogy csak a verseny előtt pár héttel tudta meg, hogy 

indulhat (korhatár módosítás). De igazából Ő ettől függetlenül is készült és sokat játszott 

Köllner Barnabás 3/6 pont 20. hely. Két vesztett partit megnyert és két abszolút nyert 

játszmában vereség lett a vége egy lépés miatt. Az utolsó fordulóban egy izgalmas csatában 

maradt alul nyerhető állást egy 2 danos mesterrel szemben. Csak danosok előzték meg. 

Goschler Levente 3/6p 41. hely. Akit kellett megvert, akitől „kellett” kikapott kivéve az 

utolsó fordulót, ahol verhető ellenfél győzte le. Nagyon jó (csapat)ember! 

 

Góban MacMahon számítás (minősítés és szerzett pontszám összességére épül) van a 

versenyeken. Ezért lehetséges, hogy valaki 2 nyeréssel előrébb végez, mint más néggyel. 

A felkészítést egyéni edzésekkel is segítette Köllner Ödön felkérésére Balogh Ákos gó 

mester, aki a versenyt megelőző táborban is folyamatosan részt vett az oktatásban és a 

verseny alatt a teremben kísérte figyelemmel fiataljaink játékát, amit fordulók után értékelt is. 

 

A játékosaink számos felkészülési versenyen (Olomuc, Barcelona, Nis, Bled.) vettek részt, 

segítették egymás felkészülését. Fejlődésüket jól nyomon lehetett követni. A felkészülési 

versenyeken, áprilisban többen már egyéni élőpont csúcsokat állítottak fel. 

A szakmai tábor, amit az Eb-vel együtt rendeztek, hatalmas élmény volt oktatónak, 

játékosnak egyaránt. Nem csak rengeteget tanultunk (a két kísérő edző, Balogh Ákos és 

Köllner Ödön is sok olyan dologgal találkozott a tábor során, amit érdemes lenne átvenni), de 

felejthetetlen élményeket is szereztünk. A személyre szabott oktatási anyagok, a világklasszis 

játékosok, edzők, előadásai, szimultánjai, a sokféle oktatási módszer, a táplálkozás - mozgás - 

tanulás - pihenés - közösségi programok összhangjának kihangsúlyozása, helyes 

gyakorlatának bemutatása soha nem tapasztalt módon sikerült megvalósítani. 

Minden résztvevő a saját tudásszintjén kapott lehetőséget a tanulásra, fejlődésre. Az út nem 

csak gó szakmailag volt sikeres, de nagyon hasznos volt, a csapatépítés szempontjából is. A 

közös élmények pedig további jelentős motivációt adnak a további munkához. 

A felkészítés során jelentősen fejlődött a játékosok számolási számítási képessége, téri 

gondolkodása, sok memória gyakorlatot végeztek. Fejlődtek az elemzés, rendszerezés 

területén. Jelentősen javult szellemi, pszichés és fizikai terhelhetőségük. 

Önismeret nélkül ebben a játékban nincs siker. Aki nincs tisztában saját tudásával, 

erősségeivel, gyengeségeivel, az az ellenfelét és állását sem fogja helyesen megítélni. 

Tízből kilenc csapattag a számára elérhető maximumon, vagy annak közelében végzett. 
Ennek ellenére még több pont is benne maradt a játékosokban. Magához mérten az elmúlt 

években ennél jobban nem szerepelt a válogatott! 

A versenyre az EMMI pályázati támogatásával utazhattunk. Köszönjük! 

 

 


