
A Magyar Sakkszövetség 2016. évi szakmai programja és beszámolója az elmúlt
közgyűlés óta eltelt időszakról

1.  Rövid visszatekintés, helyzetelemzés

A szakmai  beszámoló  az  utóbbi  években  eltér  a  régebben  megszokott,  úgymond
„hagyományos” formától.
Ennek oka,  hogy a  kommunikáció rendkívül gyors fejlődésének köszönhetően valós
időben követhetők  a  sakkvilág  jelentősebb  eseményei,  majd  ezek  befejeződése  után
részletes  beszámolókat  találhatunk  a  különböző  internetes  oldalakon,  valamint
szaklapokban.
Természetesen a közvetítések azért ma még azért nem fedik le a teljes versenyrendszert,
ez  is  az  oka  annak,  hogy  az  Ifjúsági  Bizottság  vezetőjének,  Varga  Péternek  a
versenybeszámolója teljes részletességgel megtalálható ezen összeállítás keretében.
A felnőtt versenyek közül úgy rangja, mint a magyar férfi válogatott eredményessége
miatt  kiemelkedik  a  Reykjavikban  november  13—22.  között  megrendezett  Európa
Bajnokság.
Izlandon mutatkozott  be kapitányi  szerepkörben a  versenyzéstől  visszavonult  Polgár
Judit.
Elsősorban a nagyszerű formában játszó Rapport Richárd 9-6,5 pontos teljesítményének
köszönhetően - annak ellenére, hogy a startnál kissé beragadt a csapat  (2:2 Moldova
ellen)  végig  ott  voltunk  a  dobogóra  esélyesek  között.   A 8.   fordulóban  átgázolva
Azerbajdzsánon - 3,5:0,5 - a dobogó harmadik fokára állhatott fel a Lékó Péter 9-4 ,
Rapport Richard 9-6,5, Almási Zoltán 8-5,5 , Berkes Ferenc 5-3, Balogh Csaba 5-3,5
összetételű együttes.
A győzelmet ezúttal biztosan szerezte meg az utóbbi években is mindig toronymagasan
esélyes, de végül szinte soha nem nyerő orosz csapat. 
Érdekes, hogy akár csak a férfiak, a nők is új kapitánnyal vágtak neki a versenynek, az
olimpiai ezüstérmes Ruck Róbert nagymester sem szorul különösebb bemutatásra.
A  minél  jobb  szereplés  érdekében  egy  plusz  edzőt  is  biztosított  a  Szövetség  a
hölgyeknek Papp Gábor személyében.  A 9.  helyen kiemelt  lányok végül a 7.  helyet
szerezték meg, melynek értékét növeli, hogy nem olyan „külső körös” teljesítménnyel,
hiszen egyebek mellett helytálltunk a győztes oroszok és a grúzok ellen is. 
Az egyéni teljesítmények:  Vajda Szidónia 8-3,5,  Mádl Ildikó 7-3,  Rudolf  Anna 7-3,
Papp Petra 8-6, Gara Tícia 6-3,5 pont.
Különösebb elkeseredésre nincs tehát ok, de… Bontsuk ki kicsit  részletesebben,  mit
jelent ez a „de”!
Amint  az  összeállításból  látható  egyes  számú  női  versenyzőnk  hiányzott,  tegyük
gyorsan hozzá, hogy igazoltan, hiszen a verseny után nem sokkal szült. Reméljük, hogy
Európa Bajnokként továbbra is vállalja majd az éltáblát a következő világversenyeken,
így a legközelebbi bakui olimpián.
Vajda Szidónia két kis gyermek boldog édesanyja, neki sem könnyű összeegyeztetni a
profi sakkozást a családi kötelezettségekkel.



Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok, egyebek mellett 12 olimpiával a háta mögött.
Nem könnyű ilyenkor már megtalálni az újabb motivációkat, hiszen szinte mindent elért
már, amit egy sportoló elérhet.
Más a helyzet a két fiatalnál. Rudolf Annát én és evvel nyitván nem vagyok egyedül,
nagyon  tehetségesnek  tartottam  és  tartom  ma  is.  De…  ismét  csak  ez  a  fránya  de.
Külföldön él, és ahogy mondani szokták, valamiből meg kell élni. A mai női sakkban a
versenydíjakból ez szinte lehetetlen.
Anna is másfelé vette az irányt, tanít és e mellett nívós anyagok készítésében működik
közre különböző események kapcsán.
Felmerül  a  kérdés:  nem  lenne  biztosabb  és  a  versenysakk  szempontjából
perspektivikusabb,  hogy  miután  köszönhetően  a  Szövetségnek,  pontosabban  volt
elnökének, dr. Seszták Miklósnak, havi fix fizetést élveznek a válogatottak, így a napi
megélhetési  gondokkal  való  küzdelem  helyett  teljes  energiával  a  szakmára
összpontosítani?
Ez egy  másik  út,  mindkettőnek megvannak az  előnyei  és  hátrányai;  a  döntés  Anna
kezében van.
Papp  Petra  tehetségéhez  és  szorgalmához  kétség  nem  férhet.  Fiatalsága  ellenére
amolyan élő  lexikon,  elméleti  tudása  hatalmas.  De… Véleményem szerint  túlzottan
hatalmába kerítette korunk nagy találmánya, a számítógép és saját maga állít korlátokat
az elé, hogy intuitív, kombinatív képességeinek nagyobb teret engedjen.
Még a legjobb fiatal agy sem képes mindent megjegyezni, ami ott van a gépen, evvel
sajnos  meg  kell  békélni.  Néha  a  második  legjobb  lépés  a  célravezető,  ha  ennek
köszönhetően az ember időt és energiát spórolhat meg.
Gara  Tícia  és  testvére  Anita,  aki  most  nem  volt  a  csapat  tagja,  számtalanszor
bizonyították, hogy jó sakkozók, de teljesítményük meglehetősen rapszodikus.
A  kapitányok  réme,  amikor  nem  tudják  még  megtippelni  sem,  hogy  az  adott
világversenyen  a  pozitív,  vagy  éppen  ellenkezője,  a  negatív  csúcs  várható-  e  a
versenyzőtől.
Ezt  a  néhány  gondolatot  amolyan  vitaindítónak  szántam,  a  dolog  annál  sokkal
összetettebb és fontosabb, hogy pár mondatban elintézhető lenne.
Egyébként pedig maradjon feladat az új női kapitánynak, Papp Gábornak is, aki nagy
energiával vetette magát a munkába.
Ezek után térjünk vissza a férfiakhoz.
Talán nem vádolhatnak hímsovinizmussal, ha úgy kezdem, hogy az elmúlt néhány év
során a férfi szakág sokkal eredményesebb volt, mit a női.
Itt mindjárt egy kiegészítést kell tennem, természetesen a csak férfi versenyeken játszó
Polgár Juditot is ide számolom.
A magyar sakkozás szerencséjére a legendás Portisch, Ribli, Sax hármas után ismét egy
zseniális  triumvirátus,  Polgár,  Lékó,  Almási  vette  át  a  stafétabotot  és  adott  biztos
garanciát arra, hogy a magyar válogatottal bárhol, bármilyen világeseményen, mint az
esélyesek egyikével kelljen számolni. 
Judit visszavonulásáig vezette a világranglistát, Lékó pedig nagyon kevésen múlt, hogy
nem lett  a  magyar  sakkozás  első  férfi  világbajnoka.  Almásinak,  ha  a  legfontosabb



időszakban  lett volna menedzsere, még messzebbre jut, de az sem kevés, amit így tett
le az asztalra.
Az utóbbi évek válogatottjainak velük így adva volt a gerince, hozzájuk pedig több mint
kiegészítő emberként csatlakozott előbb Berkes, majd Balogh, az utóbbi időben pedig
Rapport, aki jelenleg vezeti a magyar ranglistát.
Rajtuk kívül  még válogatott  lehetett  Erdős és Bánusz,  de nagyon közel  állt  ehhez a
lehetőséghez Papp Gábor és Prohászka Péter is.
Itt van tehát a Kánaán - gondolhatnánk, de a helyzet azért ennyire nem egyszerű.
A régi szép - vagy legalábbis  riválismentesebb - időkhöz képest  a sakk világméretű
fejlődésen ment és megy még ma is keresztül.
Rohamléptekben fejlődött fel a világ élvonalába Kína, aki pillanatnyilag úgy a csapat
világbajnoki, mint az olimpiai bajnoki címet birtokolja, de India is világklasszisokkal
rendelkezik mindkét szakágban.  A húsz éves korosztály legjobbjai lassan kiszorítják az
élvonalból az előttük uralkodó, ma már öregnek számító negyveneseket. 
Már a közeljövő világversenyein is csak akkor tudunk lépést tartani a legjobbakkal, ha
Rapport mellé gyorsan felzárkózik még egy két fiatal utánpótlásunk legjobbjai közül.
Az egyiket én pillanatnyilag Gledurában látom, de remélem, hogy a tehetség mellett
másokban is megvan az ehhez szükséges szorgalom és fanatizmus.
Nagymestereink egy része véleményem szerint keveset versenyez, ez különösen hátrány
ma, amikor egyre inkább a sakk sport jellege dominál, ahol a küzdelem elől kitérve nem
lehet az élvonalban maradni.
Remélem itt  is,  mint ahogy a nőknél,  kialakul egy,  az elképzeléseket  ütköztető vita,
hiszen az élsakk mindig is az egyik, ha nem a legfontosabb területe volt a Szövetség
működésének.

A legerősebb magyar verseny kétség kívül a Zalakarosi Sakkfesztivál, mely 2015-ben
34. alkalommal került megrendezésre.
Az  előző  évhez  hasonlóan  a  Sakkszövetség  jelentős  összeggel  járult  hozzá  a  helyi
önkormányzat támogatásához, így történelmi rekordként 32 nagymester is asztalhoz ült
a  fürdővárosban,  ahol  a  Karos  SPA  Wellness  Hotel  minden  igényt  kielégítő
körülményeket biztosított a versenyhez.
A 22 országból érkezett sakkozó 9 fordulós versenyét az elmúlt évihez hasonlóan 2015-
ben is Kovalenko nyerte 7 ponttal az egyaránt 6,5 pontot gyűjtő Boruchovsky, Ragger,
Adhiban és Horváth Ádám előtt.
Utóbbi  lett  evvel  a  teljesítményével  a  magyar  bajnok,  fél  ponttal  megelőzve  Papp
Gábort, Berkes Ferencet és Prohászka Pétert.
A női bajnokságot Vajda Szidónia nyerte Mádl Ildikó előtt, mindketten 4,5-4,5 pontot
szereztek.
Hagyományosan Zalakaroson hirdettünk U20-as bajnokot is, itt Csonka Balázs nyert 5
ponttal.

Felkészülési mérkőzésen Lékó-Li Csao 2:4 érdekes, fordulatos csaták után, ahol jobban
bírta a feszültséget a zavaros állásokban a 10 évvel fiatalabb kínai nagymester.



Az első játszma az ismerkedés jegyében viszonylag békés döntetlent hozott. Nem úgy a
második,  ahol  egy  tipikus  szicíliai  zűrzavar  után,  ahol  mindkét  játékos  hagyott  ki
lehetőségeket, osztozkodtak meg a ponton.
A  harmadikban  Lékó  pontatlankodott  többször,  amit  ellenfele  kihasznált  és  ezzel
megszerezte a vezetést. A negyediket ránk nézve tragikus fordulatok után nyerte a kínai
versenyző. Az 5., utolsóelőtti játszmában ismét kimaradt a szépítés lehetősége, majd egy
újabb befejező remivel alakult ki a végeredmény. 
A játszmákat  látva  nyugodtan kijelenthetjük,  hogy fordított  eredmény is  születhetett
volna.

A Polgár Judit nevével fémjelzett 1. Világsakkfesztivál hatalmas sikerrel zárult.
A négy fős Highlander Kupát - Karpov, Kaszimdzsanov, Balogh Csaba, Gledura - 
Kaszimdzsanov nyerte, miután a döntőben a rapid játszmák döntetlenjei után snellben
legyőzte a Karpov ellen továbbjutó Gledurát.

A profiktól  eltekintve  minden  rangú  és  rendű  sakkszerető  egész  napos,  kitűnően
szervezett  rendezvényen  vehetett  részt,  amit  nyugodtan  nevezhetünk  a  sakkozás
ünnepnapjának is.

Amint  az előzőekben már  említettem, a  nemzetközi  élmezőnyhöz képest  viszonylag
keveset versenyeznek legjobb játékosaink.
Sajnos  ebben  megerősített  a  Jeruzsálemben  rendezett  Európa-bajnokság,  ahol
mindössze két nagymesterünk, Erdős és Bánusz ült asztalhoz, mindketten 6,5 ponttal
zárták a versenyt.
Erdős Viktornak esélye volt  bejutni a legjobb 23-ba,  ami a világbajnokságra történő
kvalifikációt jelentette, de ettől a lehetőségtől megfosztotta a 9. fordulóban elszenvedett
vereség.
A versenyt egyébként néhány jóval esélyesebbnek tartott riválisa előtt Jevgenyij Najer
nyerte 11-8,5 ponttal.

A Bakuban  megrendezett  világkupának  két  magyar  résztvevője  volt.  Lékó  az  első
fordulóban  Goganov  ellen  simán  nyerte  a  világos  partit,  a  másodikban  viszont  tőle
szokatlan nagy kockázatvállalás után nagyon megizzadt a remiért, ami a továbbjutást
jelentette.
Balogh  Csaba  Szafarlit  a  rájátszásban  verte  2,5:1,5-re  a  rapid  partikban  és  jutott  a
második körbe.
Itt  a  nemrég  amerikaivá  lett  -  egy  lehetséges  USA-csapat  a  következő  olimpiára:
Caruana, Nakamura, Wesley So, Kamsky - So 2:0-ra nyert és így Csaba búcsúzott a
további küzdelmektől.
Lékó  Péter  a  kínai  Wen  Jang  ellen  Karpov  fénykorában  játszott  spanyoljaira
emlékeztető  stílusban  nyert  és  jutott  tovább,  majd  a  harmadik  körben  fehérrel  egy
nagyon éles, bár ma már agyonjátszott és elemzett najdorfban remizett fehérrel Girivel.



A sötét partiban egyenlőnek tűnő állásban két apró hiba elég volt az utóbbi időben már
masszívan a világranglista első 10 játékosa között jegyzett ellenfelének, hogy a maga
javára döntse el a küzdelmet.
Összességében  helytálltak  versenyzőink,  a  végső  győztes  hatalmas  izgalmak  után  a
Szvidlert legyőző Karjakin lett.

A Budapesten megrendezésre került Duna Kupa keretében rendezte meg a Szövetség a
Női Nyílt Bajnokságot, ahol a 47 fős mezőnyben 12 hölgy ült asztalhoz.
A 9. fordulóban 6 pontot gyűjtő Vajda Szidónia lett a bajnok az ugyancsak 6 pontos
Havanecz Bianka és az 5,5-es Gara Anita előtt.
A főversenyt Czebe Attila 7,5 ponttal nyerte.

A Magyar  Villám és  Rapid  Bajnokság  az  év  végi  ünnepek  között,  december  27-28
között  került  megrendezésre.  A verseny  a  fiatalok  sikerét  hozta,  a  3-3  perc  +  2
másodperc gondolkodási idejű  snellt Balogh Imre nyerte Bánusz és Papp Gábor előtt,
míg a rapid bajnok - 15-15 perc+ 5 másodperc - Gledura lett Bánusz és Balog Imre
végeztek a dobogó 2. és 3. fokán.
A nőknél a villámban Juhász Barbara, míg rapidban Papp Petra lett a győztes.

Volt  még  ezeken  kívül  számos  nemzetközi  rendezvény  magyar  sakkozók  sikeres
résztvételével, ezek közül kiemelném a lányok győzelmét - Vajda Szidónia, Gara Tícia,
Rudolf Anna - a Mitropa Kupán Ausztriában.

Itthon ismét az Aquaprofit nyerte az NB.I-es bajnokságot, főlényesen megelőzve a Paks
és a HVSE-Infraplan együttesét.
Az immár nyolcszoros bajnokcsapatban a sok kitűnő teljesítmény közül is kiemelkedik
Kántor Gergelyé, aki 9-8 ponttal járult hozzá az újabb arany megszerzéséhez.

Szervezeti és személyi változások

Az elmúlt évi közgyűlésen, ahol mint ismeretes az összeférhetetlenség miatt lemondani
kényszerült  dr.  Seszták  Miklós  helyett,  új  elnököt  választottunk  Seszták  Tamás
személyében. A tagok személyében is történtek változások, kikerült dr. Hazay László és
Lázár András, új tagként bekerült viszont Dr. Font Gusztáv FIDE delegátusunk.

Az elnökség egyik ülésén javaslatot  tett  arra,  hogy hozzon létre az elnökség egy új
szervezeti egységet, az oktatási és edző bizottságot, mely meg is alakult és elkezdte a
munkát.
Feladata  nevéből  következően  a  képzések,  továbbképzések  koordinálása,  valamint
szakmai segítség adása.
Jövőbeni célja egy adatbázis létrehozása azon oktatók névsorával, akiket a Szövetség
ajánl azoknak az iskoláknak, egyesületeknek ahol oktatás folyik.



A hangsúly itt  az ajánláson van, kötelező névsort összeállítani  nincs jogunk, de erre
vonatkozó szándékunk sem.
A Budapesten és Győrben folyó képzéseken a bizottság két tagja, Horváth József és
Hardicsay Péter működnek közre aktívan.
Reményeink  szerint  a  Testnevelési  Egyetemen  a  jövőben  újra  indulnak  nagyobb
létszámú csoportok és meg tudunk szervezni egy szakedző képzést is.
A  Nyugat-magyarországi  Egyetem  Apáczai  Csere  János  Karán  sakkpedagógusok
végeztek, szám szerint 13-an.
A 120 órás levelező képzés létrehozásában nagy szerepet vállalt Hardicsay Péter nk.
mester,  de  nagy  segítséget  jelentett  a  kar  dékánjának,  dr.  Szabó  Péternek  a  segítő
hozzáállása is.
A nappali tagozatos képzés az egyik jövőbeli cél, amit már a 2016-os évtől terveznek
megvalósítani.

A Polgár Judit által kidolgozott módszer alapján működő Sakkpalota programhoz egyre
többen  csatlakoznak  országszerte.  A  kisiskolások  számára  rendelkezésre  állnak  a
megfelelő segédeszközök, tankönyvek és munkafüzetek. Most, amikor ezt a beszámolót
írom, már lehet, hogy nyomtatás alatt van az óvodásoknak szánt anyag is.
A  módszer  iránt  érdeklődő  pedagógusoknak  a  képzésekre  a  www.sakkpalota.hu
akkreditált képzés alatt lehet jelentkezni.
Számunkra itt a legfontosabb, hogy észrevegyük, kik azok a tehetséges gyerekek, akik
így kedvet kapva immár az „igazi” sakk irányába terelhetők.
Nagyon rossz megközelítés lenne, ha az edzők együttműködő partner helyett riválist
látnának ebben a sikeres programban.

2. Az előttünk álló időszak legfontosabb eseményei

A  legfontosabb  esemény kétség  kívül  a  2016.szeptember  1-14.  között  Azerbajdzsán
fővárosában, Bakuban megrendezésre kerülő sakkolimpia.
Két évvel ezelőtt Tromsöben ezüstérmes lett a férfi csapat, magasra téve ezzel a mércét.
A Szövetség alapszabálya úgy rendelkezik, hogy a kapitányokat az esemény előtt az
elnökség jelöli ki. Ez véleményem szerint módosításra szorul, hiszen különösen a nők
igénylik a közös felkészülést, amit felelős kapitány nélkül nehéz kivitelezni.
A  Reykjavikban  sikeresen  bemutatkozó  Polgár  Juditot  nyílván  már  most  minden
illetékes  kapitánynak  tekinti  csakúgy,  mint  az  EB-n  még  szekundánsi  minőségében
közmegelégedésre dolgozó Papp Gábort.
A mezőny egyre népesebb és erősebb, mindkét csapatra nagyon kemény napok várnak a
42. sakkolimpián.

A Szövetség alapszabályból adódó kötelezettségeként természetesen megrendezi a férfi
és női  bajnokságokat,  a  nyílt  férfi  bajnokság színhelye Zalakaros,  a meghívásos női
döntőnek pedig a felújított Forgách-kastély Mándokon ad otthont április hónapban.

http://www.sakkpalota.hu/


Természetesen  kiemelt  figyelmet  érdemelnek  az  előttünk  álló  hazai  és  nemzetközi
ifjúsági  versenyek,  az  ezekkel  kapcsolatos  szakmai  és  pénzügyi  előkészületeket  az
Ifjúsági Bizottság koordinálja az elnökség felügyelete mellett.

Nagyszabású, a sakkot népszerűsítő eseményre kerül sor május 13-án Zalaegerszegen a
városnapi ünnepségsorozat megnyitó eseményeként, amikor 131 táblán mérkőzik meg
egymással a két vidéki fellegvár, Nagykanizsa és Zalaegeszeg.
A furcsa szám magyarázata, hogy ennyi éve rendezett tanácsi jogú város Zalaegerszeg.
A Szövetség a rendezvényt a szükséges technikai háttér biztosításával támogatja.

A sportág nemzetközi és hazai kapcsolatrendszere

Nemzetközi  kapcsolatrendszerünk  legfontosabb  eleme  a  FIDE-vel  való  jó
együttműködés. Dr. Font Gusztáv személyében kiváló kapcsolattartóval rendelkezünk, ő
a Szövetség hivatalos delegáltja. 
Részt veszünk a Nemzetközi Sakkszövetség által kiírt világversenyeken, sőt magunk is
rendezünk ilyeneket.
Hosszú szünet után nagy sikerrel bonyolítottuk le Győrben az U16-os olimpiát, melyen
38 ország 54 csapatának fiatal versenyzői ültek asztalhoz.
A végeredmény: 1. India 2. Oroszország 3. Irán 4. Magyarország
A versennyel kapcsolatos részletes anyagot az ifjúsági beszámoló keretében találhatják
az érdeklődők.
Reményeink  szerint  a  következő  rangos  esemény  megrendezésére  nem  kell  újabb
hosszú éveket várnunk.
Jó kapcsolatokat ápolunk, különösen a környező országok szövetségeivel.
A szokásos kiírásokon túl részletesebben informáljuk egymást az érdeklődésre számot
tartható eseményekről.
A hazai sportéletben elfoglalt  helyünk, bár eredményeinkkel nyílván a kiemelkedően
teljesítők közé számítunk, kissé tudathasadásos. 
Olimpiai mérce szerint van elismerve a Sakkolimpia, az itt elért érmes helyezések után
a  játékosok  és  edzőik  ugyanúgy  olimpiai  életjáradékra  jogosultak,  mint  a  „rendes”
olimpiák dobogósai, ugyanakkor besorolásunk szerint a nem olimpiai sportágak között
tartanak bennünket nyilván.
Régóta fennálló probléma, hogy a ma már a sportélet teljes vertikumát szervezetileg
felölelő  és  irányító  MOB-ban  egyetlen  delegáltunk  sincs,  mert  bár  az  ülésekre
meghívást kapunk, szavazati joggal nem rendelkezünk.



Dopping elleni küzdelem

A sportág  jellegéből  adódóan,  a  doppinggal  kapcsolatos,  más  sportágak  esetében
rendkívül fontos szabályzók,  kontrolmechanizmusok létrehozása  esetünkben csak kis
mértékben szükségesek.
A  FIDE,  miután  tagja  lett  a  nemzetközi  sportági  szakszövetségek  szervezetének,
automatikusan vállalta a dopping elleni rendelkezések betartását, így a Szövetség, mint
tagszervezet is magára kötelezőnek kell, hogy tartsa ezeket.

A Magyar Sakkszövetség, valamint tagszervezetei, szervezeti egységei és a játékosok
vállalják, hogy a FIDE és a NOB közötti megállapodásnak megfelelően a NOB és a
sportolók által történő vegyi anyagok használatának és doppingolásnak monitorozására
létrehozott más megfelelő ügynökségei és szervei szabályai és irányelvei által előírt, a
sakkozókra alkalmazható szabályokat,  magukra kötelezőnek tekintik az összes  FIDE
versenyen.

Horváth Tamás

2.1. Ifjúsági  összefoglaló

A 2015. év sikerekben gazdag eredménnyel zárult  nemzetközi színtéren ifjúsági
sakkozásunkban,  hiszen az egyéni  és  csapatversenyeken is  kiválóan teljesítettek
játékosaink.  Rapport  Richárd  ismét  kiemelkedő  eredményt  ért  el  a  felnőtt
válogatottban,  teljesítményével  nagy  szerepet  vállalt  a  válogatott  Európa-
bajnokságon elért 3. helyezésében. Gledura Benjámin is felnőtt válogatott kerettag
lett,  ami  fantasztikus  lökést  adott  ifjú  tehetségünknek,  és  a  Polgár Sakknapon
sikerült  legyőznie  Anatolij  Karpov  exvilágbajnokot  rapid  játszmákban,  és
Kaszimdzsanov  exvilágbajnok  ellen  is  nagyon  közel  állt  a  nyeréshez.  A
korcsoportos  Európa-bajnokságon  és  világbajnokságon  is  sikerült  ezüstérmet
szereznünk Gaál Zsóka és Márkus Molli Amina személyében, és két játékosunk is
csak picivel maradt el az érmes helyezéstől. Kántor Gergely holtversenyes 2-4. és
Krstulovic Alex 5. helyezése kiváló eredménynek számít, hiszen mindketten végig
harcban álltak az érmes helyekért folytatott küzdelemben. 
A  csapatversenyeken  is  jól  szerepeltek  válogatottjaink,  habár  egy  picivel
lecsúsztunk  a  dobogóról,  ennek  ellenére  a  megszerzett  két  4.  és  egy  5.
helyezésünket pozitívan kell értékelni. A 16 évesek csapat Olimpiáján Mongóliában
válogatottunk veretlenül végzett a holtversenyes 1-4. helyen, úgy, hogy megvertük
az  aranyérmet  szerzett  legerősebb  iráni  válogatottat,  döntetlent  játszottunk  az
oroszokkal  és  az  indiaiakkal  is.  Sajnos  két  gyengébb  csapat  ellen  pontokat
hullajtottunk, ezért nem sikerült a holtversenyt eldöntő pontszámításban előrébb
végeznünk.  Gledura  Benjámin  szenzációs  teljesítményét  kell  kiemelni,  aki  8
ponttal a legjobb eredményt érte el az első táblán, és végig válogatottunk vezére



volt. Benjámin 3 évig volt a 16 éves csapatunk vezérevezőse, hiszen 29 játszmában
maradt  veretlen  az  első  táblán!  A  18  évesek  csapat  Európa-bajnokságán
megérdemeltük volna a bronzérmet a fiúknál, hiszen holtversenyben végeztünk a
3-4. helyen, de egy fél Berger pontértékkel lemaradtunk a jól hajrázó külső körön
elénk  vágó  csehektől.  A lányok  5.  helyezése  reális  eredménynek  számít,  mert
elvesztettünk  két  rangadót  az  5-6.  fordulóban,  pedig  az  első  helyen  rangsorolt
németek  elleni  2-0-ás  siker  alkalmával  megmutatták  a  lányok,  hogy  többre  is
képesek lehettek volna.
  
Egyértelműen  látszik  a  Magyar  Sakkszövetségben  öt  éve  elkezdett  munka
eredménye, az az összefogás a siker érdekében, amelyben mindenki egymásért és a
kiváló eredményekért küzd. A sakkba beáramló hihetetlen anyagi támogatásnak
köszönhetően az ifjúsági játékosoknak megteremtett támogatási  rendszer,  kiváló
eredményeket jelentett a 2015. évben. Ez a biztonságot jelentő anyagi háttér, amely
a  támogatásokat  jelenti  élversenyzőinknek,  ifjúsági  válogatottjainknak,  a
nemzetközi  sikerek  felnőtt  és  ifjúsági  szinten,  egyértelműen  pozitív  fejlődést
eredményeznek.  Ifjúsági  élsakkozásunkban Rapport  Richárd után  remélhetőleg
hamarosan  Gledura  Benjámin  is  a  felnőtt  válogatottunk  meghatározó  játékosa
lesz. Polgár Judit által elindított Sakkpalota Programnak köszönhetően, egyre több
gyerek ismerkedik meg az iskolákban a sakkal, ennek köszönhetően egyre nő a
sakk utánpótlás  bázisa,  és  népszerűsége.  Érezhetően  növekedett  a  korcsoportos
bajnokságok  létszáma,  ami  azt  bizonyítja,  hogy  több  gyerek  kapcsolódik  be  a
versenyrendszerünk vérkeringésébe. Ezt a folyamatot kell továbbra is szem előtt
tartanunk, hogy az ifjúsági élversenyzőink megfelelően legyenek támogatva, illetve
menedzselve,  az  utánpótlás  bázisunk  folyamatos  növelése,  egyre  több  gyerek
bevonásával  a  versenyrendszerünkbe,  és  a  sakk  további  népszerűsítése.  Úgy
gondolom, a legfontosabb célkitűzésünk továbbra is  az,  hogy a legjobb ifjúsági
játékosainknak továbbra is tudjuk biztosítani azt a támogatási rendszert, amely
elengedhetetlen  feltétele  annak,  hogy  minél  több  játékosnak  legyen  esélye
bekerülni a felnőtt válogatott keretbe.    

A korcsoportos  világ-  és  Európa-bajnokságon  végre  sikerült  éremért  harcolnia  több
játékosunknak  is,  ami  egyértelműen  előrelépés  az  előző  évekhez  képest,  ahol
rendszerint  a  hajrára  mindenkinek  elúszott  minden  esélye,  hogy  dobogóra  kerüljön.
Gaál Zsóka, Márkus Molli Amina, Kántor Gergely és Krstulovic Alex teljesítménye
volt  kimagasló,  akik  végig  harcban  álltak  az  éremért  folytatott  küzdelemben.  A
legifjabb  leány  sakkozóinknak  sikerült  két  ezüstérmet  szerezni,  Gergő  a
holtversenyes  2.  helyezésig  jutott,  míg  Alex  5.  helyezése  is  kiváló  eredménynek
számít. A hölgyversenyzőink közül Gaál Zsóka végzett a legelőkelőbb helyen, hiszen
nagyon sokáig úgy állt a 8 éves lányok között, hogy világbajnok lesz, de az utolsó utáni
pillanatban a mongol kislány nyert állását elvesztette a vietnámi ellen, a holtverseny
pedig nem nekünk kedvezett, "meg kellett elégednünk az ezüstéremmel". Zsóka nagyon
komoly  sakktudással  rendelkezik,  és  a  megalkuvást  nem  ismerő  játékstílusának  és



küzdőszellemének köszönheti ezt a kiemelkedő eredményt. Szerintem legjobban a 10.
fordulóban  megnyert  játszmája  tükrözi  Zsóka  kitartásának  és  a  győzelem
megszerzéséért  folytatott  heroikus  küzdelmének  az  eredményét,  hiszen  az  indiai
vetélytársa ellen több mint 5 órát játszva és közel 100 lépés megtétele után állt fel az
asztaltól győztesen, így ezen a napon ő fejezte be legutoljára partiját a magyar játékosok
közül  8  évesen(!).  Márkus  Molli  Amina  élete  nagy  formáját  hozta  az  Európa-
bajnokságon,  hiszen  újoncként  megszerzett  ezüstérme  kellemes  meglepetés  volt
Porecsben.  Molli  szintén  hihetetlen  küzdeni  tudásról  tett  tanúbizonyságot,  többször
sikerült hátrányosabb állását megfordítania esélyesebb vetélytársai ellen, és az utolsó
fordulóban  sem  ijedt  meg  saját  árnyékától,  fordulatokban  bővelkedő  izgalmas
játszmában  nyert  orosz  riválisa  ellen.  Kiváló  teljesítménnyel  szerzett  7,5  pontot  9
játszmából, de a szerencse többször Molli mellé szegődött, amellyel ifjú reménységünk
élni  tudott.  Kántor  Gergely  élete  talán  legjobb  formáját  hozta  a  16  évesek
világbajnokságán, ahol veretlenül szerzett 8,5 pontot 11 partiból. Magabiztosan haladt a
8. fordulóig, kiválóan osztotta be idejét, ami sikerének egyik titka volt ezen a versenyen.
Ezután  két  riválisát  játszotta  túl  a  9-10.  játéknapon,  de  időzavarban  mindkettőt
döntetlenre  rontotta,  így  az  utolsó  fordulóban  nyernie  kellett  az  előkelő  hely
megszerzéséhez. Sikerült a bravúrt végrehajtania, sötéttel nyert meg egy közel egyenlő
végjátékot, és reménykedhetett, hogy sikerül érmet szereznie. Az eredmények úgy tűnt
jól alakulnak, pontszám alapján a forduló végén hárman álltak 8,5 ponttal, és Gergőnek
2 illetve 3 ponttal volt jobb a javított Buchholzza két vetélytársával szemben a forduló
előtt, ami legtöbbször elég az előny megtartásához, de most kevésnek bizonyult. Sajnos
Gergő addigi ellenfelei fekete napot fogtak ki, és majdnem mindenki vesztett, így 1,5
pontos  hátránnyal  végzett  mindkét  játékos  mögött  a  4.  helyen.  Ifjú  nemzetközi
mesterünk kiválóan játszott  ezen a  világbajnokságon,  megérdemelte  volna az  érmet.
Krstulovic Alex előtt nyílt még lehetőség akár az első hely megszerzésére is az Európa-
bajnokságon  a  12  évesek  között,  hiszen  ha  az  utolsó  fordulóban  nyerni  tud,  vagy
döntetlent ér el, a legjobb élő átlagával első vagy második helyen végezhetett volna. Az
utolsó  pozíciós  mederben  zajló  játszmában  sokáig  jól  játszott,  de  sajnos  egyenlő
állásban  a  44.  lépésben  hibázott,  amit  orosz  ellenfele  könyörtelenül  kihasznált,  így
Shubin szerezte meg az aranyérmet. A nyílt versenyekre jellemző módon pedig ketten is
beelőzték  Alexet,  akik  külső  körön  jöttek  fel,  és  szinte  senkivel  nem  játszottak  az
élmezőnyből. Alex végig az élbolyban haladt, és nagyon jól felkészült erre a versenyre.
Élvezetes játszmákban múlta felül ellenfeleit, világossal az összes partiját megnyerte,
sötéttel 50 százalékot teljesített. Alex 12 évesen nagyon komoly játékossá érett, és ismét
megvolt az esélye arra, hogy megismételje 8 évesen szerzett  aranyérmét az Európa-
bajnokságon. 

Egyed Juditnak,  Gaál  Zsókának és  Korpa Bencének sikerült  még az  első  tízbe
kerülnie  világversenyen,  ami  szintén  kiváló  eredménynek  számít.  Judit  a  16  éves
lányok korosztályában egy évvel fiatalabban érte el ezt a kiváló eredménynek számító 9.
helyezést,  ahol a későbbi Európa-bajnokkal is remizett, viszont két rangadót fehérrel
elvesztett,  ezért  nem  sikerült  még  előrébb  végeznie.  Ifjú  reménységünk  dinamikus



játékstílusa  kiválóan érvényesült,  de  a  pozíciós állásokban is  egyre  jobban feltalálja
magát, ennek köszönhető ez a szép eredmény. Zsóka is 9. helyen zárt ezen az EB-n, de a
holtverseny  ismét  nem neki  kedvezett,  hiszen  a  4.  pozícióban végzett  játékosnak  is
ugyanannyi  pontja  volt,  mint  a  legifjabb  reménységünknek.  Világossal  az  összes
játszmáját  megnyerte,  viszont  sötéttel  voltak  problémái  nemcsak  a  megnyitásban,  a
végjátékban is, emiatt nem tudott előrébb végezni. Természetesen Zsóka is dicséretet
érdemel,  hiszen  az  első  tízben  végzett,  az  itt  elkövetett  hibákat  a  világbajnokságra
sikerült  kijavítani,  és  szinte  tökéletes  felkészülést  produkálni.  Korpa  Bence  10.
helyezésével elégedettek lehetünk, hiszen nem a legjobb formában versenyzett ezen a
világbajnokságon,  de  küzdött  és  mindent  megpróbált,  amit  lehetett.  Úgy  gondolom
ennél jobb eredmény most nem volt benne Bence játékában, de mivel ő is fiatal volt a
korosztályában,  ezért  a  következő  évben  bizakodhatunk  a  még  előkelőbb  eredmény
elérésében. Bence is nagyon komoly sakkozóvá vált, komoly értéke sakkozásunknak,
válogatottjainknak.  Kaczúr Flórián 12. helyezése volt még kiváló teljesítmény, aki
végig  az  élmezőnyben  küzdött,  jóval  esélyesebb  ellenfelek  ellen  okozott
meglepetéseket, hiszen az első helyen kiemelt indiai nagymestert Vaibhavot is legyőzte,
de az utolsó fordulóban sötéttel vesztett, így nem sikerült az első tízben végeznie. Ettől
az utolsó fordulótól  eltekintve büszke lehet  eredményére,  hiszen nemzetközi  mesteri
normát teljesített 7 ponttal. 
Bohus Ádám a 16 évesek Európa-bajnokságán végzett a 19. helyen, Terbe Julianna a
18 éves lányok és Kozák Ádám a 14 éves fiúk világbajnokságán végzett a 20 és 22.
pozícióban. Mindhárom játékosunknak volt esélye az első hatba kerülni, de a verseny
hajrája nem sikerült, több hiba csúszott játékukba.  

Újvidékről  a  Rapid  és  villám Európa-bajnokságról  a  magyar  játékosok  nagyon  sok
éremmel  térhettek haza,  hiszen az egyéni  versenyeken összesen 10 érmet  szereztek,
amelyet  még egy csapat  aranyéremmel  megtoldottak  a  18  évesek  mezőnyében.  Két
arany,  négy ezüst  és  két  bronzérmet  szereztek  játékosaink korcsoportjukban a  rapid
játékidejű  versenyen,  míg  egy  ezüst  és  egy  bronzérem  volt  a  termés  a  villám
játéktempóban. Emellett Gledura Benjámin magabiztosan megnyerte a szuper döntőt,
így ő lett a legeredményesebb magyar Újvidéken 3 aranyéremmel. Gledura Benjámin
és Persányi Barnabás magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet a 16 és 12 évesek
között, négyen végeztek a 2. helyen, Gaál Zsóka  a 8 éves lányok között 5 ponttal,
Barcza  Lora a  10 éves  lányoknál  szerzett  6,5  pontot, Gál  Hanna Krisztina  a  18
évesek között lett holtversenyben első 5,5 ponttal, míg Hegedűs Dominik 6 ponttal, jó
hajrával érte el ezt az eredményt.  Hegedűs Luca 6 ponttal végzett Lora mögött a 3.
helyen, míg Csonka Balázs hasonló eredményt ért el veretlenül 6 ponttal a 18 évesek
között. Csapatban a 18 éves korcsoportban nem volt igazi ellenfelünk, veretlenül, 14
csapatponttal zárt válogatottunk az első helyen,  Gledura Benjámin, Csonka Balázs,
Hegedűs Dominik, Gál Hanna Krisztina és Barcza Lora összeállításban. Benjámin
teljesítménye  kiemelkedett,  hét  győzelem  mellett  egy  döntetlent  engedélyezett
ellenfeleinek.



Benjámin  könnyed  győzelmet  aratott  a  szuper  döntőben  is,  esélyt  sem  adva
vetélytársainak a kieséses rendszerű tornán. Csonka Balázs 4. helyen zárt.
   
A 16 évesek csapat Olimpiáját 2015-ben Ulánbátorban, Mongóliában rendezték. A
versenyen  35  csapat  indult,  20  ország  részvételével,  ami  mind  létszámban,  mind
színvonalban  elmaradt  a  Magyar  Sakkszövetség  által  2014-ben  Győrben  rendezett
eseménytől.  Az biztos,  hogy Ulánbátor  igen gyorsan fejlődő világvárossá  vált,  de a
Mongol Sakkszövetség vezetői, szervezői nem nőttek fel egy ilyen volumenű verseny
szervezéséhez.  Ha  mi  ilyen  szervezést  biztosítottunk  volna  Győrben,  nagyon  sok
nemzet fejezte volna ki felháborodását, és különféle beadványokkal zaklatták volna a
FIDE vezetőit. Természetesen a szervezők megpróbáltak minden segítséget megadni a
csapatoknak,  próbáltak változtatni  azon,  ami nem működött,  de ez nagyon esetleges
volt. Az egyedüli pozitívum a kiváló szállás volt, amit a szervezők biztosítottak. Az első
és  legfontosabb  változás  az  eredeti  versenykiíráshoz  képest  a  versenyterem
helyszínének megváltoztatása, amely így nem a hotelben, hanem 12 kilométerre volt
szálláshelyünktől, ezért csak busszal lehetett megközelíteni (valószínűleg azért változott
meg a  helyszín,  mert  két  esküvőt  rendeztek  a  verseny  ideje  alatt).  Az étkezés  nem
büférendszerben volt megoldva, és minimális adagokat adtak, amely nem volt elegendő
a játékosoknak. Négy nap után már új helyen étkeztünk, de ez még korábbi indulást
eredményezett. A versenyterem egy hatalmas bevásárló központban volt kialakítva, ami
igazából  megfelelt  a  játékosoknak,  de  internet  nagyon  szakadozva  volt,  és  a
közvetítéssel is meggyűlt a bajuk a szervezőknek. Ilyen extrém körülmények között is
kiválóan  játszottak  válogatott  játékosaink,  és  végig  harcban  voltunk  az  éremért
folytatott küzdelemben. Válogatottunk a 3. helyen volt rangsorolva az Élő pontszámok
alapján,  de  négy  csapat  kiemelkedett  a  mezőnyből,  Irán,  Oroszország,  India  és
Magyarország, akik egyenlő eséllyel pályáztak a bajnoki címre.  
A verseny előtti  esélyeket  figyelembe véve első csapatunk reális célkitűzése az első
négybe  kerülés  volt,  amelyet  végül  teljesítettek  ifjú  reménységeink,  hiszen
csapatpontokat  nézve  a  holtversenyes  1-4.  helyen  végeztünk.  A  közepesen  erős
mezőnyben  a  4.  hely  nagyon  jó  eredménynek  számít,  főleg  úgy,  hogy  veretlenek
maradtunk,  és  ismét  megvertük az  első  helyen végzett  Iránt.  Nagyon erős  egységes
csapatunk  volt,  amely  egyértelműen  harcolt  az  érmes  helyezésekért,  és  megvolt  az
esélyünk,  hogy legyőzzük Indiát  és  Oroszországot  is,  de a  gyengébb csapatok ellen
elhullajtott csapatpontok megbosszulták magukat. 
A tavalyi évhez képest mindenképp előrelépés, hogy veretlenek maradtunk, hatszor
nyertünk és  négyszer játszottunk döntetlent. Egy ideig  jól  sikerült  megoldani  az
időzavart játékosainknak, de ahogy fáradtak, egyre többször kerültek időzavarba, ezért
több állást rontottunk vesztésre, vagy döntetlenre, emiatt nem sikerült előrébb végezni.
Szenzációs játékkal vertük meg a legerősebb válogatottat Iránt, és sokáig nagyon
jól álltunk India és Oroszország ellen is, hiszen mindkét rangadón volt esélyünk
nyerni, de sajnos hibáztunk a kritikus pillanatokban a mérkőzések legvégén, így
"meg  kellett  elégednünk  két  döntetlennel",  amit  természetesen  sikerként  kell
elkönyvelnünk, hiszen az előző évben mindkét csapattól vesztettünk. A Szingapúr



elleni döntetlen még belefért volna az elvesztett csapatpontokat tekintve, mert ezen a
mérkőzésen volt a legkevesebb esélyünk a győzelemre, de a jóval gyengébb játékerőt
képviselő Törökök elleni  döntetlen  már  fájdalmasan érintett  bennünket.  Ezután még
mindig  kaptunk  esélyt  az  oroszoktól,  ha  csak  fél  pontot  vesztünk  az  utolsó  két
fordulóban a francia és kanadai csapat ellen, de a fáradtság miatt már nem tudtunk élni a
lehetőséggel, és 1,5 pontot vesztettünk és 4. helyen végeztünk. 

Gledura Benjámin szenzációs teljesítményt nyújtott, 10 játszmából szerzett 8 pontjával
a legjobb eredményt érte el veretlenül az első táblások között. Benjámin jól osztotta be
az idejét, és szenzációs játékkal segítette válogatottunkat, és még a két sokkal rosszabb
állását  is  magabiztosan  mentette  döntetlenre  az  indiaiak  és  az  oroszok  ellen.
Kiemelkedő  teljesítményével  ismét  bebizonyította,  hogy  méltó  éltáblása  volt
válogatottunknak.  A második  táblán  Kántor Gergely 10  partiból  megszerzett  6,5
pontjával válogatottunk erőssége volt, hiszen két rangadón is nyerni tudott az oroszok és
indiaiak  ellen.  Világossal  minden  játszmáját  megnyerte,  ami  nagy  előnyt  jelentett
válogatottunknak, viszont sötéttel nagyon bizonytalan volt, és az időzavar is rontott az
eredményességén.  Kozák  Ádám volt  a  3.  táblásunk,  aki  6  pontot  gyűjtve  nagy
magabiztossággal játszott végig a versenyen, talán egy kicsit túlságosan is. Ádám volt
válogatottunk legfiatalabb tagja és nagyon fontosnak tartotta, hogy ne veszítsen partit.
Ezt  a  célkitűzést  majdnem  sikerült  elérnie,  hiszen  három  győzelem  és  6  döntetlen
mellett egy játszmát vesztett csak, az oroszok elleni rangadón, ahol nagyon jól játszott,
és többször is kezében volt nemcsak a döntetlen elérése, de akár a nyerés is. Fiatal kora
ellenére 13 évesen Ádám nagyon komoly játékossá érett,  egyre rutinosabb is,  de az
extrém körülményeket még szoknia kell az ilyen világversenyeken. A verseny végére
kicsit elfáradt, ami befolyásolta eredményét. 
Péczely  Sebastian  Zsombor  játszott  a  4.  táblán,  aki  szintén  6  pontot  szerzett,  és
csapatunk  meghatározó  játékosa  volt  ő  is.  Az  irániak  elleni  szépségdíjas  győzelme
nyerést  jelentett  a  rangadón  válogatottunknak,  az  oroszok  ellen  szép  kombinációval
mentett fél pontot rosszabb állásból,  amivel a csapat döntetlent ért el, és az indiaiak
ellen  is  jobban  állt,  de  sajnos  elrontotta  és  vesztett.  Sajnos  már  ebben  a  partiban
jelentkeztek  a  betegség  első  tünetei,  ami  szédüléssel,  orrfolyással  járt,  és  két  napon
keresztül hátráltatta játékát. 
Nagyon kicsin múlt, hogy nem sikerült az első három helyre beverekedni magát
játékosainknak,  hiszen  8-9  olyan  lehetőség  maradt  kihasználatlanul,  amiből  ha
csak egy a mi javunkra dőlt volna el, akkor biztosan még fényesebb lehetett volna
az  érem.  Ettől  függetlenül  sikerként  kell  elkönyvelni  ezt  az  eredményt,  és  a
játékosokat csakis dicséret illeti.     

A 18 évesek csapat Európa-bajnokságáról, Karpaczból, sajnos nem sikerült éremmel
hazatérni válogatottjainknak, pedig nagyon jó esélyünk volt főként a fiúknál. Idén igen
erős mezőny gyűlt össze ezen a rangos tornán, a leány és a fiú csoportban is nagyon
erős válogatottak játszottak,  ami egyértelműen pozitív irányt mutat a 18 éves csapat



Európa-bajnokság  létjogosultságának  megtartásához,  amely  versenyformát  anno
Magyarország  találta  ki,  és  indította  útjára.  Két  fiú  és  egy  lány  csapatunk  indult  a
versenyen. Válogatottunk első számú négyese a 4. pozícióban végzett, a második csapat
a 6. helyen zárt, a lányok pedig az 5. helyre futottak be.  Végig izgalmas, fordulatokban
és meglepetésekben gazdag EB-n vagyunk túl, ahol az első számú válogatottunk nagy
esélyt szalasztott el a bronzérem megszerzésében. Két rangadót elvesztettünk Izrael és
Németország ellen, egyet megnyertünk a tavalyi bajnok Törökország ellen, és mégis
volt  esélyünk  akár  még  az  első  hely  megszerzésére  is  az  utolsó  fordulóban,  ha  az
eredmények szerencsésen alakultak volna. Sajnos, a lengyelek 2. számú csapata elleni
döntetlennel még a csehek is megelőztek bennünket fél Berger-Sonneborn ponttal. Első
számú  válogatottunk  két  arcát  mutatta  végig  a  versenyen,  hiszen  a  gyengébb
válogatottakat magabiztosan győzte le, a törököknek pedig szenzációs játékkal vágtak
vissza az előző évi vereségért 3,5-0,5 arányban, viszont két rangadót is 3-1 arányban
vesztettünk,  pedig megvoltak az esélyeink,  az izraeliek és a németek ellen is.  Izrael
válogatottja ellen 2-2 reálisabb lett  volna,  hiszen az elsőn vesztettünk,  a  másodikon
teljesen nyert végjátékot buktunk el, a harmadikon teljesen vesztett állást remiztünk ki,
a negyediken pedig szintén totális nyerést rontottunk döntetlenre. A németek ellen egy
fél  pontot  ajándékozott  Benjámin Bluebaumnak,  ami szintén  megváltoztatta  volna  a
végeredményt. A második csapatunk 9. kiemeltként vágott neki a sorozatnak, és sokáig
az élmezőnyben álltak, hiszen Izraellel és a Törökökkel is döntetlent játszottak a mieink,
ami kiváló eredmény volt.  Egyedül az első számú válogatottunk ellen és a németek
ellen vesztettek 3-1 arányban. A lányok 5.  helye reálisnak mondható,  habár egy kis
szerencsével  végezhettek  volna  előrébb  is,  de  a  rangadókat  elvesztették  az  5-6.
fordulóban.  A  lányoknak  is  volt  kiemelkedő  eredménye,  hiszen  az  első  helyen
rangsorolt német válogatottat 2-0 arányban megverték, de igazán jól csak Terbe Julianna
játszott.  A válogatott  tagjai  Gledura  Benjámin  7/4,5,  Csonka  Balázs  7/2,5,  Kántor
Gergely 7/4 és Korpa Bence 7/5, 2. csapat: Antal Tibor Kende 7/2, Kaczúr Flórián 7/3,5,
Juhász Ármin 7/3,5, Péczely Sebastian Zsombor 7/5, Terbe Julianna 7/5, Gál Hanna
Krisztina 4/1,5 és Terbe Zsuzsanna 3/0,5 voltak.  

Továbbra  is  folytatódott,  sőt  erősödött  az  a  tendencia,  hogy  hihetetlenül
megerősödött  a  világversenyek  színvonala,  és  minden korcsoportban tömegesen
indulnak orosz,  kínai,  indiai,  amerikai,  azeri és volt szovjet utódállamok, ami a
mezőny  erejét  és  kiegyensúlyozottságát  mutatja. Akinek  sikerül  érmes  helyen
végezni a világversenyeken,  vagy végig azért küzd, de épp egy picivel  lemarad,
annak  nem  elég  jól  játszania,  kimagasló  élővel  rendelkeznie,  kiváló  fizikai
állapotban lennie, szerencse is szükségeltetik egy ilyen kiemelkedő teljesítményhez.
Idén nagyon jó helyen és környezetben volt megrendezve a korcsoportos világ- és
Európa-bajnokság (Horvátország és Görögország igen népes mezőnyöket vonzott),
ami  azt  jelentette,  hogy  jóval  népesebb  korcsoportokban  kellett  kiharcolni
játékosainknak ezeket a kiváló eredményeket. 



Továbbra is fontos megbecsülni és díjazni minden érmet, amit világversenyen szerzünk,
hiszen  annyira  felgyorsult  a  játék,  hogy  a  legjobb  játékosok  is  csak  kimagasló
teljesítménnyel tudnak az első három hely valamelyikén végezni. 

A Sport XXI. Program anyagi segítségével működött továbbra is a Maróczy Géza
Központi Sakkiskola Vidéki Sándor nemzetközi mester irányításával, Horváth József
nagymester  szakmai  vezetésével,  akik  új  edzők  bevonásával  és  egy  új  csoport
megalakításával  még  színvonalasabbá,  érdekesebbé  tették  az  oktatásokat.  Kiváló
helyszínnek  bizonyult  Mátraházán  az  edzőközpont,  ahol  ideális  körülmények  között
tudják  pallérozni  elméjüket  legifjabb  tehetségeink.  A  kiemelt  egyéni  tehetségeink
támogatását már nemcsak a Sport XXI. Program segítségével tudjuk megoldani,
hiszen  a  Magyar  Sakkszövetség  a  legeredményesebb  játékosainknak  külön
támogatást  tudott  nyújtani,  így  ebben  az  évben  jóval  több  összegből
gazdálkodhattak a tehetséges gyerekek   (Gledura Benjámin, Kántor Gergely, Korpa
Bence, Havasi Gergő, Kozák Ádám, Krstulovic Alex, Gaál Zsóka, Csonka Balázs, Terbe
Julianna, Antal Tibor Kende, Persányi Barnabás, Karácsonyi Kata, Karácsonyi Gellért,
Demeter Dorina, Borhy Marcell, Pribelszky Bence, Kovács Judit, Juhász Judit, Majoros
Rózsa,  Ollé  Rebeka  Sára,  Lengyel  Andrea,  Ugróczki  Péter,  Bohus  Ádám,  Kökény
Norbert Adrián, Simon Lili, Egyed Judit, Vanczák Tamás, Hegyedűs Luca, Csíki Endre
és Zakar Ádám). 
A Régiós Sakkiskolák és az egyesületi támogatás (a Pontrendszer alapján) is ebből a
programból volt támogatva. Az ifjúsági utánpótlás rendszerünk egyik legsarkalatosabb
pontja a legtehetségesebb 16-18 évesek támogatása (ugyanis ezt a korosztályt nem lehet
támogatni  a  SPORT  XXI.  Programból)  is  megoldódott  a  2014-es  évtől,  egyéni
támogatási rendszerben. 
A Zalakarosi Sakkfesztivál Magyarország legerősebb rendezésű hazai versenye, amely a
20 évesek országos nyílt bajnoksága is egyben, ennek köszönhetően a legjobb ifjúsági
játékosainknak  kiemelt  versenylehetőség.  További  fejlődés  az  ifjúsági
élversenyzőinknek, hogy ezen felül különböző kiemelt nemzetközi versenyeken történő
indulási lehetőséget is biztosított válogatottjainknak a Magyar Sakkszövetség (Mitropa
Kupa férfi (fiú) csapat, Hévíz, Korcsoportos világbajnokság).
Sikerült elérnünk a világ- és Európa-bajnokságon való részvétel legalapvetőbb anyagi
feltételeinek  a  megteremtését  a  hivatalosan  résztvevő  játékosoknak,  a  nevezési  és
regisztrációs díj átvállalásával. 

A hazai  korcsoportos egyéni  versenyeinken a résztvevők létszáma drasztikusan nőtt,
egyedül  az  Ifjúsági  és  Gyermek  csapatbajnokságon  csökkent  kis  mértékben,  ahol
néggyel  kevesebb  csapat  indult  az  előző  évhez  viszonyítva.  Az  idei  évben  történt
létszámnövekedés  a  vonzó  világversenyek  helyszíneiben  keresendő,  plusz  a
korcsoportos  országos  bajnokságok  ideális  időpontválasztásában,  a  költségek
csökkentésében, hiszen a korcsoportos bajnokság két nappal rövidült, és nem mellesleg
az  egyesületeknek  nyújtott  MSSZ  anyagi  támogatásban.  Ezek  a  költség  csökkentő



tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesületek és a szülők is könnyebben tudták
elküldeni  játékosaikat  az  országos  versenyekre.  Játékosaink  jó  körülmények  között
versenyezhettek a legtöbb bajnokságunkon, a regisztráció gyors volt a versenyeken. A
korcsoportos bajnokságon Balatonlellén volt talán egy picit zsúfoltabb a versenyterem a
kisebb csoportoknak, hiszen az előző évi versenyhez képest jóval többen neveztek, és a
Művelődési Ház igazgatója sem tartotta be a szerződésben vállaltakat, de továbbra is
úgy gondolom megfelelő körülményeket biztosítottunk  a játékosoknak. Előrelépésként
kell  értékelni,  hogy  több  mint  60  táblát  közvetítettünk  a  döntőről,  ami  nemcsak  a
szülőknek,  hanem  a  játékosoknak  is  pozitív  élmény  volt.  Az  Ifjúsági
Csapatbajnokságnak  sajnos  nem  volt  megfelelő  helyszín  a  Mogyoródi  úti  csarnok
Budapesten,  hiszen  augusztus  legvégén  a  40  fokos  kánikulában  hihetetlenül
felmelegedett  a  játékterem  délutánra,  a  levegőztetés  nem  volt  megoldható,  így  a
játékosoknak  alkalmazkodni  kellett  az  extrém körülményekhez,  ami  így  alkalmatlan
volt  sakkverseny  lebonyolításához.  Sajnos  az  időjárás  közbeszólt,  és  a  csarnok
paraméterei nem voltak megfelelőek a nyár végi lebonyolításhoz, hiszen a szokásos őszi
szünetben  nem lehetett  megrendezni  ezt  a  bajnokságunkat,  mert  teljesen  ütközött  a
korcsoportos világbajnokság időpontjával.  Úgy tűnik, 2013-ban jó döntés volt külön
szervezni a 10 (12) éves Gyermek csapatbajnokságot, hiszen 22 csapat indult az idén is,
ugyanannyi  mint  az  előző évben Miskolcon,  az  ifjúsági  csoportban viszont  néggyel
kevesebb  csapat  részvételével  zajlott  a  küzdelem.  Továbbra  is  jól  működött  a
Diákolimpia  két  rendszerben  (Amatőr,  FIDE  Értékszámos)  történő  megszervezése,
hiszen  a  döntőn  indult  gyerekek  létszáma  hasonló  volt  az  előző  évihez,  és  az  egy
helyszínen  történő  lebonyolítás  következtében  pedig  nagyon  szép  látványban  volt
részünk,  hiszen  egyszerre  több  mint  500  gyerek  sakkozott  Miskolcon  a  Rendészeti
Szakközépiskola  csarnokában.  Ebben  az  évben  is  bevált  a  20  évesek  országos
bajnokságát  beilleszteni  a  nyílt  bajnokság rendszerébe,  mivel  Zalakaroson a  legjobb
ifjúsági játékosaink mind elindultak.

Az  országban  továbbra  is  nyolc  Regionális  Sakkiskola  működik  sikeresen,  amely
oktatásban több mint 250 ifjú játékos kap magas szintű képzést. Több régió is bevont új
helyszíneket  az  oktatásba,  amivel  tovább  növekedett  a  régiós  oktatáson  résztvevő
gyerekek létszáma. 
Az egyesületi támogatásokra ugyanannyi pénzt tudtunk a Sport XXI. Program keretéből
biztosítani, mint 2014-ben, amit az Egyesületi Pontrendszerünk alapján osztottunk szét
azok között az egyesületek között, akik kiemelkedő eredményeket értek el a hazai és
nemzetközi világversenyeken.  
Sikeresen működik továbbra is az internetes Sakksuli, melynek már több mint 20 000
regisztrált  felhasználója  van,  és  kiváló  segítséget  nyújt  a  sakkal  megismerkedő
játékosoknak. 

Több  ifjúsági  korú  játékosunk  szerzett  nemzetközi  mesteri,  nagymesteri  normát  és
címet, Gledura Benjámin nagymesteri normát, Antal Tibor Kende, Havasi Gergő,



Kozák  Ádám,  Kaczúr  Flórián,  Marjanovics  Annamária  nemzetközi  mesteri
normát teljesített. Görcsi Gábor, Orosz András, Ugróczky Péter, Urhegyi Márton
pedig FIDE mesteri címet szerzett.  

Az  eredményeket  tekintve  nemzetközi  színtéren,  összesen  13  érmet  szereztünk
egyéni- és csapatversenyen, amellyel elégedettek lehetünk, hiszen ismét sikerült a
legrangosabb korcsoportos világ- és Európa-bajnokságon érmet szereznünk, és a
Rapid Európa-bajnokságról is nagyon sok éremmel tértek haza játékosaink. Egy
pici hiányérzetem azért maradt, mivel a csapatversenyeken éppen lemaradtunk a
dobogós  helyezésekről,  és  az  egyéni-  és  csapatversenyeken  is  minket  sújtott  a
holtversenyek  eldöntése,  és  egy  pici  szerencsével  több  és  fényesebb  érmeket
szerezhettünk  volna.  Több  játékos  állt  nagyon  közel  az  éremszerzéshez,  ami
egyértelműen mutatja, hogy játékosaink továbbra is ott vannak az élmezőnyben,
de az a kicsi szerencse hiányzott most a még jobb eredmény elérésében. 
Célunk 2016-ban továbbra is az, hogy minden csapatversenyen részt vegyünk, és
szerezzünk  érmeket,  amiben  nagyon  bízok,  és  hiszek  abban  is,  hogy  ismét
örülhetünk  majd  érmeknek  egyéni  világversenyeken,  amely  eredményesség
elősegítésében a Magyar Sakkszövetség minden segítséget meg fog tudni adni, amit
a lehetőségei engednek.  
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