
 
 

Ifi Eb Grenoble 2017 
 

Az Ifi Eb-re történő felkészülés 2016 szeptember végén már elkezdődött. 

A jelöltek nagyobb részének felkészítését Balogh Ákos a Gószövetség elnöke vezette (Köllner 

Barnabás, Réti Zoltán, Simon Péter, Bölcskei Hanna,  Goschler Levente, Goschler Áron, 

Réthelyi Ágnes). A pénteki és vasárnapi edzésnapokon került sor a személyes találkozásokra, 

gyakorlásra. A többi nap online játék, feladványok fejtése, elemzés volt a feladat. A csapat 

tagjai sokat fejlődtek. Két leány nem tudta vállalni a versenyt, vagy a felkészülést (Csizmadia 

Viktória az Eb időpontjában matematika országos döntőn vett részt, Köllner Dóra pedig 

közgazdaságtan és pszichológia tárgyakból egyetemi felkészítő fakultációra nyert felvételt). 

Helyettük szerettünk volna választani a 3 tartalék közül 2 gyereket, de annyira egyformán 

teljesítettek összességében, hogy mindhárman lehetőséget kaptak. Így 9 fős csapatunk 10 főre 

gyarapodott... Csizmadia Róbert és Csizmadia Miklós édesapjukkal készültek fel, aki felnőtt 

válogatott 4 danos mester. Billege Boáz egyénileg készült fel 

. 

Február 15-én délután indult a csapat Gazdagrétről és Mariborig utazott. 16-án Mariborból  

 
egy Velencei városnézés - séta beiktatásával Bergamoig mentünk. 17-én Bergamo 

látványosságaival kezdtük, majd irány Grenoble, ahova az esti órákban érkeztünk meg. 

Nekünk sikerült egy óriásit kerülni az olasz – francia határon, mert a hegyek közt a francia 

szakaszt lezárták. Viszont a szikrázó napsütésben a havas csúcsok közt autózni, sétálni 

feledhetetlen élmény volt!  

 

 



18-19-20 Grenoble Ifi Eb. A 3 nap alatt, amikor lehetett gyalog próbáltuk bejárni a várost.  

 
 

Egy fantasztikus felvonóval feljutottunk a várba is, és még azok szerint is megérte a látvány, 

akik – min pl. én – némileg félnek (rettegnek) a magasságtól. A 20C körüli februári meleg és 

a napsütés még vonzóbbá tette a páratlan fekvésű város szépségeit. 

 

 



A verseny kapcsán ki kell emelnem, hogy mindenki nagyon drukkolt a másiknak. Komoly 

elismerés volt, hogy az Ukrán és Francia edzők, bírók felfigyeltek arra, hogy tudásszinttől 

függetlenül játékosaink minden fordulóban koncentráltak, küzdöttek. A 200 versenyző közül 

az utolsó 4 játszó között mindig volt Magyar versenyző. Megesett, hogy 6-ból 4!  

 

 
 

Nagy élmény volt a díjátadón az online Eb bronz érmének átvétele telt ház előtt! 

 

 
 

 



 

A partik elemzésében sokat segített Csizmadia György (aki a szállások foglalását, 

ügyintézését is vállalta) és Bővíz Dominik. Az egyéni teljesítményekkel és mutatott játékkal 

elégedettek lehettünk.  

 

A megszerzett pontszámok reálisak voltak, kivéve talán Csizmadia Robit 2/6, aki nagyon 

akart, talán görcsösen is és több jó állást vesztett el. De ennek is volt haszna, mert az Eb után 

nagyon akart bizonyítani és sikerült is Neki a 3 dant megszerezni. A három újonc (Bölcskei 

Hanna 3/6, Simon Péter 4/6 és Réti Zoli 5/6!) nagyon jól teljesített! Zoli csak az első partit 

vesztette el. Ha a verseny végén kerülnek össze az ellenfelével, szerintem legyőzi. Pétertől azt 

kértem, hogy a lelkét tegye ki a tábla mellett! Megtette. Négy fordulóban is az utolsó 3 asztal 

között volt, két ízben már csak Ő játszott a teremben. De nem lehetett panasz Réthelyi Ágnes 

4/6, Köllner Barnabás 4/6 pont és Goschler Levente 3/6 időkihasználására, harcosságára sem. 

Hanna a kezdeti bizonytalanság után jól játszott, egy pont biztos, hogy benne maradt. 

Átlagosan szerepelt Csizmadia Miklós 3/6,  Billege Boáz 3/6, pont.Goschler Áron 2/6 minden 

nap felvételire is készült (sikerült is neki!) a verseny mellett, ez hátráltatta, fárasztotta. 

A 10 indulóból 6 az elvárásánál jobb eredményt hozott. 

 

 

 
 

 

Az az igazság, hogy senki sem akart hazajönni, de muszáj volt. 21-én visszafelé is élveztük a 

hósapkás hegycsúcsok szépségeit, majd Torinóval kerültünk egy kicsit közelebbi kapcsolatba.  

 



 
 

Este már elhagytuk Velencét (sajnos) és megérkeztünk utolsó szállásunkra. 22-én még 

megtaláltunk egy szép hegyes erdős részt egy félig befagyott tóval Szlovéniában majd 

szerencsésen megérkeztünk haza. 

 

A versenyre az NTP-NTV-16-A pályázaton nyertünk támogatást. Köszönjük a lehetőséget!   

 

 

 

 

 

 

 

 


