
A Magyar Sakkszövetség 2018. évi szakmai programja és
beszámoló az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról

Az  elmúlt  közgyűlés  óta  történt  rangosabb  hazai  és  nemzetközi  események
időrendi  felsorolásával,  alkalmanként  rövid  értékelésével  foglalkozik  a  beszámoló,
melynek lezárásaként összegezzük az éves teljesítményt. 

A szokottnál kissé előbb, már április 9-én befejeződtek a csapatbajnoki küzdelmek 2017-
ben.

Az  NB.I-ben  a  DVTK  újoncként  nagyon  erős  kerettel  vágott  neki  első  élvonalbeli
szezonjának, az erősorrendeket látva így nem meglepő, hogy végül megelőzték a lassan
már örök második címet magának kisajátító Paks együttesét.

Az Aquaprofit együttesét különösebben nem zavarták az erőviszonyokban bekövetkező
változások, legyőzve két közvetlen riválisát csak úgy, mint az összes többi ellenfelét, a
kanizsai csapat tizedik alkalommal szerezte meg a bajnoki címet.

Összeállításukat  nézve  ebben  nincs  semmi  meglepő,  huszadik  játékosuk  még
nagymesteri  címmel  rendelkezik  és  11  játékosuknak  van  2600-nál  magasabb  Élő
pontszáma.

A legalább hat alkalommal asztalhoz ülők közül  a legtöbb pontot Aczél  Gergely 9-7,5
Gara Tícia 8-7, Márkus Róbert 9-6,5, Bánusz Tamás, Medvegy Zoltán, Kántor Gergely 8-6
szerezték.

Papp Nándor csapatvezető értékeléséből egy gondolat: „Összességében a bajnokságot
azzal  nyertük  meg,  hogy  a  hátsó  táblákon  nagyon  jelentős  fölény  mutatkozott  a
javunkra.”

A kiesés sorsára két nagy múltú, sokszoros bajnok a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp és a
HASE-Lila Futó jutottak.

Utóbbi  10.  helye  különösen  meglepő,  hiszen  erősorrendjükön  első  helyen  Almási
nagymester állt, de náluk játszott  a női  válogatott. Éltáblása, Hoang, ifjúsági játékosuk
pedig Gledura volt.



A két NB.I/B-s csoportban sem volt különösebb izgalom a bajnoki címet és vele a feljutást
jelentő első helyet illetően.

Az MTK lényegében tíz ponttal utasította maga mögé legközelebbi riválisát, hiszen a 2. és
3.  helyen  NB.I-ben  játszó  csapatok  tartalék  együttesei  végeztek.  Érdekes  és  jól
szemlélteti  a  két  osztály  közti  nagy  különbséget,  hogy  az  élvonalból  csaknem kieső
Szombathely második csapata szerezte meg az ezüstérmet.

A győztes csapat legjobb pontszerzői: Fodor Balázs 9-7,5 Kállai Gábor, Juhász Ármin 9-6,
Terbe Júlia 6-5,5, Szabolcsi János 7-5,5 voltak.

A Maróczy csoportban, bár a 4. helyezett Maróczy SE-t mindketten 9:3-ra verték végül
meggyőző fölénnyel, hat pont előnnyel szerezte meg a bajnoki címet a HÜSI SC csapata.



Valis János csapatvezető a fontosabb mérkőzésekre beerősített Szerbiából, így feljutásuk
egy pillanatig sem volt kérdéses.

Az  aranyérmes  csapat  legjobb  pontszerzői:  Fendrik  Lajos  9-6,5  Böröcz  István  9-6,
Stankovic Milos 4-4.

A hat  NB.II-es csoportból  négy helyen egyértelmű volt  a  győztes személye,  kettőben
viszont csak a célfotó döntött, mindössze fél pont különbség volt az élen álló csapatok
között.

Az Asztalos csoportban nem volt vitás a Balatonfüred győzelme, egy sor egészen kiváló
teljesítményt nyújtó játékossal jutottak egy osztállyal feljebb: Forgács Attila 11-9, Fáncsy
Imre 110-8,5, Glatt Gábor, Vargyas Zoltán, Für Katinka 11-8, Salavecz Gergely 8-7,5.

A Barcza csoportban kereken 10 pontot vert  a szomszédra a Miskolci  Kisbocsok SSE,
92,5-tel nyert a DVTK második csapata előtt.

A nagyrészt ifjúságiak alkotta csapatból is kiemelkedik két fiatal, Papp Levente 11-10,5
és Vanczák Tamás 11-10 teljesítménye.

A  Breyer  csoportban  az  utolsó  pillanatig  kiélezett  küzdelem  folyt  a  dobogós  helyek
sorrendjéért.

A befutó végül az SE Kisbér-Ászár csapata lett, fél ponttal megelőzve a Géniusz Tata-
Naszályt és újabb féllel a Viadukt Biatorbágyot.

Legjobbjaik: Sorok Péter 8-6,5 Pesti Máté 9-6,5 és Szegi Tamás 7-6 voltak.

Az Erkel csoportban egyáltalán nem volt ilyen nagy tülekedés, az Aquaréna Kőbánya II.
sima győzelmét elsősorban Égető Lehel-Jánosnak 7-7 és Kiss Péter, Kovács Gábor Etele
10-8, valamint Sánchez Repullo Daniel-nek köszönhette.

A Széchenyi csoportot ki más nyerte volna, mint a Széchenyi ESE, de a mindössze fél
pont különbség az Ajkai Bányásszal szemben azért elárulja, hogy ez egyáltalán nem volt
sima győzelem. Jr.  Erdei  Lajos 100%-os teljesítményével  7-7 sokat tett  a sikerért,  de



tiszteletet  érdemel  a  két  ifjúsági  játékos,  Nagy  István  Miklós  11-8,5  és  Csuta  Ákos
Koppány 9-7 teljesítménye is.

A Tóth László csoportot az Újszászi VV-SE nagy fölénnyel nyerte, legjobbjai Váradi László
11-9,5 és két ifjúsági játékos, Inges Zénó 9-7 és Peredi Olivér 7-6 voltak.

Az  osztályozók  és  a  Decs  visszalépése  után  a  Balatonfüred,  Aquaréna,  Paks  II.,
Kisújszállás és a Miskolci Kisbocsok csapatai biztosítottak maguknak NB.I/B-s tagságot a
2017/2018-as szezonra.

Zürichben  a  Chess  Challenge  versenyen  a  dupla  fordulós  8  résztvevős
nagymesterversenyen Nakamura és Nepomnyascsij végeztek az első helyen, itt sajnos
nem volt magyar induló. A párhuzamosan zajló Korcsnoj Openen viszont jól szerepelt két
nagymesterünk,  Berkes  a  holtversenyes  1-5.,  míg  Héra  a  6-12.  helyen  fejezte  be  a
versenyt.

A XXXVI.  Zalakarosi Sakkfesztivál  három csoportban, mintegy 300 versenyzővel került
megrendezésre.

A  29  országból  érkező  játékos  közül  épp  ennyien  rendelkeztek  a  legmagasabb
nagymesteri  minősítéssel,  összesen  108  címviselő  ült  asztalhoz  a  Sax  és  Bárczay
csoportban.

A hagyományokhoz híven a verseny egyúttal női-férfi és fiú U20-as bajnokság is volt,
ezekben a kategóriákban a következő eredmények születtek:

Női Bajnokság: 1. Gara Anita 2. Lázárné Vajda Szidónia 3. Havanecz Bianka 4,5-4,5 pont

Férfi Bajnokság: 1. Rapport Richárd 7,0  2. Bánusz Tamás 6,0 3. Papp Gábor 6,0 pont

U20 Bajnokság 1 Kántor Gergely 5,5 pont

Sax Gyula Emlékverseny: 1. Zubov (Ukrajna) 7,0 2. Rapport 7,0 3. Mikhalevski (Izrael) 6,5
4. Kovalenko (Lettország)  

5. Nabaty (Izrael) 6,5 6. Márkus (Szerbia) 6,5 7. Bánusz 6,0 8. Papp 6,0

Bárczay László Emlékverseny: 1. Radovanovic Jovica  (Szerbia) 7,5  2. Fáncsy Imre 7,5 3.
Sredojevic Iván 7,0

„C” csoport: 1. Borsfai Attila 7,0 2. Gazik Jakub (Szlovákia) 6,5 3. Lukács László 6,0

Az indiai  versenyzők nagy számára való tekintettel  is  elfogadta meghívásomat Rahul
Chhabra úr, India magyarországi nagykövete, aki két napot töltött a fürdővárosban.

Az Arab Emirátusokban, Sharjahban rendezett 230 résztvevős openen Gledura Benjamin
a három 7-7 pontot elért győztes - Wang Hao,

Adhiban, Kravcsiv - mögött 6,0 ponttal a 25. helyet szerezte meg.

A májusi Első Szombat versenyeken az indiai sakkozók domináltak. A GM-csoport első
helyezettje Roy Saptarshi, míg az IM-csoport győztese honfitársa, Sarkar Rajdeep lett.

A harmadik, Feltörekvő- csoportot viszont nagy fölénnyel nyerte Zilahi Gábor.

Európa Bajnokság Minszk május 29-június 11.



A 397 résztvevős  versenyen hét nagymesterünk is az indulók között volt.

Lékó P.          2703  2607 11/6.5    -13.5               8     90

Berkes F.       2654  2673 11/7.5   + 3.5              35    37

Bánusz T.       2616  2489 11/5.5  - 18.4             69   183

Erdős V.         2614  2693 11/7.5   +12.3            71     26

Gledura B.     2602  2476 11/6     -18.2               85   146

Prohászka P. 2596  2666 11/6.5   +11.7              94    74      

Ruck R.          2557  2389 11/5     -22.8              128  252

Erdős  Viktornak  sikerült  az,  amiért  mind  a  heten  Fehéroroszországba  utaztak,
továbbjutott a Világkupára!

Nem sokkal maradt el ettől Berkes sem, de Buchholz-a kevés volt a folytatáshoz.

Lékó Péternek nem igazán fekszik a svájci rendszer, ő jobbára körversenyeken játszik.
Nem véletlen, hogy itt a fiatalok és a kiszámíthatatlan Zsobova végeztek az élen.

A  végeredmény:  1.  Matlakov  (Oroszország)  2.  Zsobova  (Grúzia)  3.  Fedoszejev
(Oroszország) 8,5-8,5 pont.

A  11.  csapat  világbajnokságot  Hanti-Manszijszkban  rendezték,  sajnos  ezúttal  magyar
csapatok nélkül.

A férfiaknál a Ding Liren, Jü Jangyi, Wei Ji, Li Csao, Wen Jang összetételű kínai csapat
végzett az élen 16 ponttal, megelőzve a 15 pontos oroszokat és a 12 pontot szerzett
lengyel válogatottat.

A nőknél Oroszország nyert 16 pontot szerezve, Kína 13 és Grúzia 12 előtt.

Kettős magyar sikert hozott a Benasque Open. A tradicionális spanyol versenyt Bánusz
Tamás nyerte Prohászka Péter előtt.

A Grand Prix sorozat genfi állomásán Rapportnak nem ment a játék, egy negatív irányú
hosszúsánc után már nem tudott magához térni és 2,5 ponttal a 16. helyen végzett. A
győzelmet 6,0 ponttal Radzsabov szerezte meg.

St. Luisban Vachier 6,0 ponttal nyert az egyaránt 5,5-5,5 pontot szerző Carlsen és Anand
előtt,  de a sakkvilág figyelme azért fordult elsősorban az amerikai  város felé, mert a
verseny után rendezett rapid és villámversenyre 12 évi kihagyás után beszállt Kaszparov
is.

Az  évek  persze  nála  sem  múltak  el  nyomtalanul,  sok  jó  állást  rontott  el  az  idő
szorításában.

Az összesített pontversenyt meggyőző fölénnyel nyerte Aronjan.

Az U10-es korosztályos VB-n Gaál  Zsóka fél  ponttal  elmaradva a kínai  Wei  Jaging-tól
ezüstérmet nyert Brazíliában. A győztes 9,0, míg Zsóka 8,5 pontot szerzett. A tapolcai
kislány  nyert  már  VB  ezüstöt  U08-ban,  valamint  európabajnok  normál  és  rapid
időbeosztású versenyben.



Bielben  a  tíz  fős  nagymesterversenyen  Lékó  Péter  egyebek  mellett  Morozevics
társaságában egy plusszal a 4-7. helyen végzett, a versenyt Hou Jifan nyerte 6,5 ponttal.

A párhuzamosan futó 109 fős openen Bartel  és Baklan végeztek az élen 7-7 ponttal,
Erdős, Héra és Bánusz 6-6 pont szereztek.

Szegeden rendezték a Dél-alföldi Regionális Sakkiskola szervezésében a 2017. évi Régiós
Kupát.   A  győzelmet  5.  alkalommal  szerezte  meg  a  Közép-dunántúli  Regionális
Sakkiskola.

A sikert a következő játékosokkal érték el: Kovács Gábor Etele 7-2, Ifj. Gombócz Ferenc 7-
5, Dibusz Domonkos 7-6,5.

Pásztor Balázs 7-5,5, Juhász Judit 7-6, Kun Bálint 7-6, Kovács Réka 7-4, Kossela Péter 7-
5,5.

A Tbilisziben megrendezett világkupán 128 versenyző ült asztalhoz, közöttük két magyar:
Rapport Richárd és Erdős Viktor.

Ilyen mezőnyben természetesen csak jó és még jobb játékosok vannak, így Ricsi a 2629-
es perui Cordova ellen sem mehetett biztosra. A játszmák szerencsére rácáfoltak erre,
nagymesterünk könnyedén jutott túl az első körön 2:0-val.

Erdős a magasabb Élővel rendelkező Amin Bassem 2680 ellen nagy küzdelemben, a rapid
játszmákban jutott a 64 közé, ahol Svidler már túl nagy falatnak bizonyult. Két remi a
rendes játékidőben, majd a rapidban továbbjutott a világklasszis ellenfél.

Eközben Rapport elindította hosszú menetelését, az áldozatok sorrendben Wei Ji, Li Csao
és a Caruanát búcsúztató Najer voltak.

A  későbbi  döntős  Ding  Liren  ellen  a  legjobb  nyolc  között  szakadt  csak  meg  a  szép
sorozat.

A  döntőt  végül  Aronjan  nyerte,  így  ő  és  kínai  ellenfele  jutottak  be  a  nyolc  fős
világbajnokjelölti viadalra.

A vetésforgó alapján 2017-ben újra a mi tisztünk és egyben kötelességünk volt a Mitropa
Kupa  megrendezése.  Alapos  helyszínkeresés  után  döntöttünk  a  balatonszárszói  Két
Korona Wellnes Szálló mellett, ami a visszajelzések és személyes tapasztalatok alapján
helyes döntésnek bizonyult. A Balaton part ilyenkor szeptember második felében már
csendes, ideális helyszín egy ilyen rendezvényre. Szállás, étkezés és verseny egy helyen,
jó színvonalon, ez minden sakkozó és versenyszervező álma.

Álmaink között azért a minél jobb szereplés is ott volt, annak ellenére, hogy a versenyt
és különösen a férfi csapat összeállítását azért az EB-re történő felkészülésnek rendeltük
alá.

A Bánusz, Hoang, Kántor, Kozák négyeshez két forduló után csatlakozott Erdős.

A 4. hellyel sem a csapattagok, sem én, mint alkalmi kapitány nem voltunk elégedettek,
sajnos  Hoangnak  ezúttal  nagyon  nem ment  a  játék.  Bánusz  ezzel  szemben  2678-as
teljesítményt  nyújtott  és  ezzel  az  egész  mezőny  legjobb  teljesítményét  mondhatta
magáénak.



A lányok Lázárné Vajda Szidónia, Gara Tícia,  Havanecz Bianka, Terbe Júlianna, Kovács
Judit  összeállításban a hajrában legyőzték és így meg is  előzték a versenyben addig
vezető franciákat, megszerezve ezzel a végső győzelmet.

Giang  Tran  Nam  a  romániai  Mamaiában  rendezett  Európa  Bajnokságon  az  U8-as
korosztályban aranyérmet szerzett.

A ma már ebben a korban is elengedhetetlen lexikális tudás mellett jó a koncentráció
képessége és egyéb sportbeli adottsága.

A Man szigetén megrendezett 159 fős opent talán nem túlzás minden idők legerősebb,
ilyen  rendszerben lebonyolított  versenyének  nevezni,  hiszen  a  mezőny  csaknem fele
nemzetközi nagymesteri minősítéssel rendelkezett. A 9. fordulós versenyt Carlsen nyerte
7,5 ponttal, megelőzve a féllel kevesebbet szerző Nakamurát és Anandot.

A  legjobb  magyar  Rapport  a  4-12.  helyen  végzett  6,5  ponttal.  Lékó  Péter  6,0-val  a
következő holtversenyes bolyban a 13-24., ezen belül a 14 lett.

Almásinak nem ment a játék, ezt 17,6 Élője bánta, nyertek viszont Rudolf Anna 38,8 és
Bálint Vilmos 18,8.

A Klubcsapatok Európa kupáján nem volt magyar csapat, de a különböző együttesekben
azért találkozhattunk versenyzőinkkel.

A  győzelmet  a  Kramnyik,  Mamegyjarov,  Griscsuk,  Karjakin,Giri,  Nepomnyascsij
összetételű Globus szerezte meg, ami nem csoda, hiszen ez a csapat az olimpiai aranyért
is sikerrel szállna harcba, ha ezt a szabályok lehetővé tennék.

A  Világsakkfesztiválnak  óriási  a  sakkot  népszerűsítő  szerepe,  idén  olyan  országok  is
csatlakoztak a rendezvényhez, mint Nepál vagy Dél-Afrika. Demeter Dorina, mint a 15
fiatal tehetség bajnoka, elnyerte a Polgár Judit Sakk Alapítvány által felajánlott díjat, az
alapítvány költségén vehet rész kísérőjével a 2018-as Isle of Man openen.

A  2017-es  év  kétségtelenül  legfontosabb  versenye  az  ősszel  Krétán  megrendezésre
került Csapat EB volt. Mindkét együttesünk a 7. helyre volt rangsorolva, de a sakkszerető
közvélemény csak úgy, mint a két kapitány bíztak az ennél jobb szereplésben.

A férfiak Izland és Románia ellen két meggyőző - 3:1 és 3,5:0,5 - arányú győzelemmel
kezdtek,  így  a  Lékó,  Erdős,  Rapport,  Almási,  Berkes  együttes  sikeresen  túl  volt  a
bemelegítésen és a harmadik fordulóban a  Girivel az éltáblán felálló Hollandia elleni 2:2
sem nevezhető rossz eredménynek.

A negyedik fordulóban az első helyen kiemelt Oroszország volt az ellenfél. A mérkőzés
hőse  Erdős  volt,  aki  egységes,  jól  vezetett  játszmában  győzte  le  a  nálánál  sokkal
magasabb  Élő  pontszámmal  rendelkező  Nepomnyascsijt.  A  másik  három  játszma
Griscsuk-Lékó,

Vitjugov Rapport és Dubov-Almási párosításban döntetlenül végződött.

Ezután döntetlen Örményország ellen, majd 3,5:0,5 arányú siker a horvátokkal szemben
az első helyre repítette csapatunkat.

Itt kellett volna abbahagyni, de természetesen még hátra volt három nehéz ellenfél.



A 3:1-es vereség Azerbajdzsán ellen egyáltalán nem volt törvényszerű, annak ellenére,
hogy az értékszámok alapján egyértelműen az ellenfél volt esélyesebb. Rapport hibája és
veresége  után  Berkes  a  kiegyenlítés  reményében  túlerőltette  egyenlő  állását  és
veszített.

Nem volt szerencsénk a párosítással, vereségünk után megkaptuk a 3. helyen kiemelt
ukránokat.

Három döntetlen mellett  -   Lékó-Eljanov,  Erdős-Kryvorucskó,  Rapport-Ponomarjov  az
Almási-Kravtsiv   játszmában  nagymesterünk  hibázott,  amit  az  ellenfél  kihasznált,
kialakítva így  2,5:1,5-es győzelmüket.

A  9.  záró  fordulóban  az  esélyesség  terhétől  -  tegyük  hozzá,  sajnos  -  megszabadult
együttesünk 3,5:0,5 arányban verte az angolokat és az ötödik helyen zárta a versenyt.

Ebben az  EB-ben kétségtelenül  több  volt,  ezt  egyebek  mellett  bizonyítja  az  is,  hogy
minden játékosunk Élő pluszban zárta a versenyt:

Lékó 8-4,5 pont +11,0 Erdős 7-4,5 pont  + 13,7 Rapport 8-5,0 pont + 7,0  Almási 7-4,5
pont  +1,5  Berkes 6-4 pont +4,6
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N

Hungary 9 5 2 2 12
233,

0
22,5

184,
0

116,
5

6 5 ISR Israel 9 5 2 2 12
172,

0
20,0

173,
5

114,
5

7 20
RO
U

Romania 9 5 2 2 12
166,

5
20,5

175,
5

110,
5

8 9 GER Germany 9 4 3 2 11
208,

5
21,0

171,
0

102,
0

9 10 NED Netherlands 9 5 1 3 11
180,

5
20,0

179,
5

109,
3

10 8 POL Poland 9 4 3 2 11
180,

0
20,5

173,
5

102,
5

11 18 TUR Turkey 9 5 1 3 11
170,

0
19,5

168,
5

101,
0

12 6
AR
M

Armenia 9 3 4 2 10
179,

0
19,0

186,
0

99,0

13 15 ESP Spain 9 3 4 2 10
162,

5
19,5

175,
0

94,0

14 11 CZE
Czech 
Republic

9 4 2 3 10
152,

0
19,0

174,
5

89,0

15 22 ITA Italy 9 4 2 3 10
150,

5
16,5

181,
0

99,5



A start  a  nőknél  is  jól  alakult,  győzelem Anglia  és Azerbajdzsán ellen 3:1 és 2,5:1,5
arányban.

A harmadik fordulóban a második kiemelt grúzok ellen nem volt  esély,  a 3:1 arányú
vereség még ránk nézve volt hízelgő.

A negyedikben ugyancsak 3:1 az ukránok ellen, el kell ismerni, ők is jobbak.

Előző két ellenfelünkhöz képest jutalomjátéknak volt tekinthető a Litván együttes elleni
összecsapás.  Versenyzőink éltek is az alkalommal, a végeredmény 3,5:0,5 ide.

Hatodik  ellenfelünk  profi  módon  megnyerte  a  két  fehér  partit,  így  Örményország-
Magyarország 3:1.

A  hetedikben  elszenvedett,  nem  várt  nagyarányú  vereség  Hollandia  ellen  végleg
megpecsételte válogatottunk sorsát:

Hollandia—Magyarország 3,5:0,5.

Ezek után a női mezőnyben nem túl erősnek számító horvátokat és cseheket egyaránt
legyőztük, így a 12. helyen fejeztük be a versenyt.

Hoang Trang 9-4,5 pont - 3,9 Lázárné vajda Szidónia 8-4,5 pont +5,4  Papp Petra 6-2,5
pont –8,0

Gara Anita 7--3,5 pont –27,4  Gara Tícia 6-4 pont +6,0
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Gam
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 TB
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 TB
2 

 TB
3 

 TB
4 

 TB
5 

1 1 RUS Russia 9 8 1 0 17
258,

0
25,5

182,
0

171,
8

2 2 GEO Georgia 9 7 0 2 14
251,

0
25,5

181,
5

135,
5

3 3 UKR Ukraine 9 6 1 2 13
223,

5
23,0

179,
5

118,
3

4 4 POL Poland 9 4 4 1 12
216,

0
20,5

196,
0

130,
5

5 9
RO
U

Romania 9 5 2 2 12
175,

5
21,0

169,
0

110,
3

6 12 ESP Spain 9 5 1 3 11
197,

5
21,0

179,
5

95,3

7 13 ISR Israel 9 5 1 3 11
169,

0
22,0

155,
0

89,8

8 8 AZE Azerbaijan 9 4 3 2 11
163,

5
19,5

169,
0

102,
8

9 11
AR
M

Armenia 9 5 1 3 11
147,

5
18,0

184,
0

99,5

10 15 ITA Italy 9 4 2 3 10
162,

5
19,5

174,
0

80,3

11 17 GRE Greece 1 9 5 0 4 10
155,

0
19,0

165,
5

85,5

12 7
HU
N

Hungary 9 5 0 4 10
150,

0
19,0

176,
5

91,5

13 10 TUR Turkey 9 5 0 4 10
113,

0
15,5

179,
0

90,0



14 14 NED
Netherlan
ds

9 4 1 4 9
145,

0
18,5

166,
0

81,5

15 19 SRB Serbia 9 4 1 4 9
145,

0
18,0

161,
0

72,3

A csapatnak ezúttal sajnos nem volt húzó embere, két rossz formában lévő versenyzőt
pedig nem bír el egy négy táblán játszó együttes.

Mallorcán a Grand Prix sorozat utolsó állomásán Rapport  9-5 pontot  ért  el,  ezzel  Élő
pontjainak száma újra 2700 fölé emelkedett.

A győzelmet Aronján és Jakovenkó szerezték meg 9-5,5 ponttal.

Kialakult így a Világbajnokjelölti mezőny, amely verseny e sorok írásakor zajlik és a hajrá
előtt Caruana vezet Mamegyjarov előtt.

Barcelonában a tíz résztvevős nagymesterversenyt Gledura Benjamin nyerte 6,0 ponttal,
holtversenyben Fresinettel.

Dr. Hetényi Géza emlékére két nagymester versenyt rendeztek decemberben.

Az „A” csoportban Bánusz Tamás végzett az élen 9-6,0 ponttal megelőzve az ugyancsak
ennyit szerzett és ezzel nagymesternormát teljesítő  Aczél Gergelyt.

A  „B”  csoportot  is  magyar  versenyző,  Galyas  Miklós  nyerte  ugyancsak  teljesítve  a
nagymesternormát.

Szaúd-Arábia  fővárosában,  Riadban  rendezték   a  rapid-és  villám-világbajnokságot
kétmillió dolláros díjalappal, így nem csoda, hogy rendkívül erős mezőny jött össze úgy a
férfiaknál,  mint a nőknél.

A magyar delegáció tagjai Lékó Péter, Rapport Richárd, Almási Zoltán, Hoang Trang, Gara
Anita és Papp Petra voltak.

A 15 fordulós férfi rapid VB-n 134-en indultak. A győzelmet szétvívás után 10,5 ponttal
Anand szerezte meg az ugyancsak ennyit elért Fedoszejev és Nepomnyascsij előtt.

A magyarok helyezése és pontszámai: 39. Rapport 8,5 50. Lékó 8,0 53. Almási 8,0 pont.

A  nők  100  résztvevős,  szintén  15  fordulós  versenyét  Jü  Wenjün  nyerte  11,0  ponttal
honfitársa Lei Tingije 11,0 előtt.

50. Hoang Trang 7,5 54. Papp Petra 7,5 84. Gara Anita 6,5 pont.

Villám VB férfiak 21 forduló, 138 résztvevő: 1. Carlsen 16,0 2-3. Karjakin és Anand 14,5-
14,5 pont.

24. Lékó 12,5 31. Rapport 12,0 101. Almási 9,5 pont.

Villám VB nők 21 forduló: 1. Dzagnidze 16,5 2. Gunyina 16,0  3-4. Jü Wenjün , Lagno 14-
14 pont.

 19. Hoang Trang 12,5 66. Papp Petra 10,0  84. Gara Anita 9,5 pont.

Gibraltáron népes delegáció képviselte színeinket,  versenyzőink többsége Élő plusszal
fejezte be a versenyt.



A hetes holtversenyben élen végzettek között volt Rapport is 9-7,5 ponttal, aki a legjobb
négy rájátszása után a 3. helyet szerezte meg.

A végső győztes Aronjan 25 000 fonttal lett gazdagabb.

Kitűnően szerepelt Kozák Ádám, aki 19,2 Élőt nyert 6,0 ponttal és Gledura is nyert 12,3
Élőt 6,5 szerzett pontjával.

A nőknél Pia Cramling nyert, Gara Tícia 5,5 Papp Petra 5,0 Lázárné Vajda Szidónia és
Gara Anita 4,5-4,5 pont.

Dr.  Vajda  Árpád  emlékére  rendeztek  nagymesterversenyt  Pesterzsébeten  a  Csili
Művelődési Központban.

A tíz résztvevős, Marti György által jól szervezett versenyt a fiatal Kántor Gergely nyerte,
teljesítve a nagymester normát.

A további sorrend: 2. Sedlak 6,0 3. Bokros 5,5 pont.

Nagyon rövid értékeléssel azt mondhatjuk, hogy közepes évet zárt a magyar sakkozás a
két közgyűlés között eltelt egy évben.

Kicsi bővebben:

A tervezett nagyobb rendezvények rendben lebonyolódtak, pozitív visszhangja volt úgy a
Mitropa Kupának, mint a Zalakaros Opennek vagy a Tavaszi Fesztiválnak. Ezekről kicsit
részletesebben az előzőekben olvashattak az érdeklődők.

A különböző versenyeken  nagymesteri normákat teljesített Korpa Bence, Aczél Gergely
és Kántor Gergely, valamint a már más korosztályhoz tartozó Galyas Miklós.

Előbbieknek  már  megvannak  a  cím  odaítéléséhez  szükséges  normái,  de  semmi
kétségünk  sincs  azt  illetően,  hogy  hamarosan  Kántor  is  belép  a  legmagasabb
minősítéssel rendelkezők klubjába.

Bánusz,  Erdős  és  Gledura  magasan  az  erős  nagymesteri  szintet  jelentő  2600  felett
stabilizálták Élő pontszámukat.

Hoang és Gara Anita bejutottak a KO. VB-re, a női válogatott megnyerte a Mitropa Kupát,
ugyanakkor  az  év  legfontosabb  eseményén  a  Csapat  EB-n  mérsékelt  teljesítményt
nyújtottak.

Amint  arról  az  előzményekben  már  hosszabban  beszámoltunk,  a  férfiak  érmet
érdemeltek volna Grúziában, de a balszerencsés ötödik hely is jónak nevezhető.

Rapport Richárd holtversenyben megnyerte Zalakaroson a Sax emlékversenyt és ugyan
csak holtversenyben a Gibraltár Opent, de legnagyobb sikere a nyolc közé jutás volt a
KO. világbajnokságon.

Az  ifjúsági  sikerekről  -  Gaál  Zsóka  és  Giang  Tran  Nam   -  VB  ezüst  és  EB  arany
részletesebb  beszámolót  az  ifjúsági  Bizottság  vezetője,  Varga  Péter  beszámolójában
olvashatunk.



A Magyar Sakkszövetség 2018. évi szakmai terve

A Sakkszövetség elnöksége 2015-ben történt megválasztásakor három olyan területet
határozott meg, melyek a többiekkel szemben elsőbbséget élveznek:

1.A válogatott keretek működtetése, az aktuális világversenyekre való felkészítése.

2.Az ifjúsági sakkozás szervezeti és szakmai feltételrendszerének megszervezése.

3.Az országos csapatbajnokság működtetése.

A  válogatott  keretek  összeállítása,  edzőtáborok  szervezése,  a  versenyeken  való
irányítása elsősorban a mindenkori kapitányok feladata.

A női válogatott keret: Hoang Trang, Lázárné Vajda Szidónia, Gara Anita, Gara Tícia, Papp
Petra, Havanecz Bianka, Medvegy Nóra, Rudolf Anna.       

kapitány: Papp Gábor

A férfi keret: Rapport Richard, Lékó Péter,  Almási Zoltán, Berkes Ferenc, Erdős Viktor,
Gledura Benjamin, Bánusz Tamás, Prohászka Péter.        

kapitány: Balogh Csaba

A 2018-as év legfontosabb eseménye a grúz fővárosban, Batumiban szeptember 23 -
október 6. között megrendezésre kerülő 43. sakkolimpia lesz.

A FIDE aktuális világranglistáján a férfiak a 7, míg a nők a 10. helyet foglalják el, így
mindkét nem esetében reménykedhetünk a jó helyezés elérésében a férfiaknál általában
180, a nőknél 140 országot felvonultató mezőnyben.

Erre a kiemelten fontos versenyre természetesen már most el kell kezdeni a felkészülést,
egy  pontos  menetrend  kialakítását  pillanatnyilag  akadályozza  a  Szövetség  anyagi
lehetőségeinek bizonytalansága.

Az olimpiai felkészülés egyik állomása lehet az Olaszországban megrendezésre kerülő
Mitropa Kupa. Ezen a versenyen tíz ország férfi és női csapata vesz részt, a verseny az
olimpiával megegyezően 4 táblán zajlik.

Az előző évi versenyt Balatonszárszón Magyarország rendezte, a visszajelzések szerint a
résztvevők teljes megelégedésére, a nőknél magyar győzelemmel.

Válogatott  versenyzőink  természetesen  részt  vesznek  különböző  nemzetközi  egyéni
versenyeken is, a nőknél Gara Anita és Hoang Trang egyebek mellett a KO rendszerű
világbajnokságon.

Az ifjúsági sakkozás szervezeti egysége nyolc régióra épül, a legtehetségesebbek pedig a
Maróczy  Géza  Központi  Sakkiskola  keretében,  nagymesterek  irányításával  kapnak
intenzív képzést.

A régiók földrajzi  beosztása és működésük szakmai  színvonala felülvizsgálatra szorul,
támogatásuk mértéke jobban kell, hogy tükrözze eredményességüket.



Az elmúlt  év legnagyobb eredményeit  a  legfiatalabb korosztályokban értük el,  az  U8
Európa Bajnokságot Giang Tran Nam nyerte, míg az U10 leány világbajnokságon Gaál
Zsóka ezüstérmet szerzett.  A rendkívül tehetséges tapolcai kislánynak egyébként már
komoly  szakmai  előélete  van:  U08-as  korosztályban  nyert  már  Európa  Bajnokságot
hagyományos gondolkodási idejű és rapid sakkban egyaránt.

A  Szövetség  Ifjúsági  Bizottságának  szervezésében  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  a
következő versenyek kerülnek lebonyolításra:

1.Diákolimpia 

Ez a versenysorozat több ezer résztvevőt mozgat, az utóbbi években az országos döntőt
ÉLŐ pontszámmal rendelkező és amatőr kategóriában is megrendezzük.

2.Korosztályos bajnokság a nemzetközi versenyekhez igazodóan valamennyi leány és fiú
korcsoportban.

3.Országos ifjúsági és gyermek csapatbajnokság

4.Országos ifjúsági rapid egyéni és csapatbajnokság.

A  versenyek  helyszínei  és  időpontjai  már  ismertek,  a  lebonyolításban  részt  vevő
szakemberek  mindent  elkövetnek  annak  érdekében,  hogy  a  lehető  legjobb
körülményeket biztosítsák a fiataloknak, valamint edzőiknek és kísérőiknek.

A fiatalok természetesen részt vesznek az Európa- és Világbajnokságokon is.

A  csapatbajnoki  rendszer  képezi  évtizedek  óta  a  sakkozás  alapját,  az  országos
versenyrendszer  három kategóriában  több  mint  száz  csapatot  mozgat  szeptembertől
májusig.

Az  ifjúsági  és  női  sakkozás  fejlődésének  elősegítése  végett  a  csapatoknak  osztálytól
függően kötelező női és ifjúsági versenyzőket is szerepeltetni a mérkőzéseken.

A  rendszer  javítása,  a  környező  országokhoz  történő  igazítása  elkerülhetetlen,
valószínűleg szükséges lesz egy, a mainál kevesebb táblán zajló extra liga létrehozása.

A Szövetség vezetésének természetesen nem célja, hogy az érintettek kihagyásával, az
ő fejük felett hozzon meg hosszú távú kihatással rendelkező döntéseket. Ezért várunk, az
eddigi két vélemény mellé újabbakat, hiszen itt is érvényes a több szem többet lát elve.

Nagy hagyományra tekinthet vissza a Tavaszi Fesztivál keretében megrendezésre kerülő
verseny,  mely  2017-ben  már  a  régi  nagy  rendezvényekre  emlékeztetett  úgy
létszámában,  mint  minőségében.  Látva  az  előzetes  nevezéseket  2018-banis  erős
versenyen mérhetik össze tudásukat sakkozóink a külföldiekkel.

A környező országok szövetségeivel jó kapcsolatokat tart fenn a Magyar Sakkszövetség,
közös  programok  szervezését  nem  az  akarat  hiánya,  sokkal  inkább  a  zsúfolt
versenyrendszerbe történő beillesztés lehetősége korlátozza.

Az Osztrák Sakkszövetség készülve száz éves jubileumára felkéréssel fordult a Magyar
Sakkszövetséghez,  hogy rendezzünk  egy harmadik  ország  bevonásával  magas  szintű
versenyeket, évente más-más helyszíneken.

Ennek szakmai hozadéka és anyagi vonzata még mélyebb elemzést tesz szükségessé.



Természetesen lehetőségeinkhez mérten, mint eddig, a jövőben is támogatni kívánjuk a
fogyatékosok sportjának rendezvényeit.

Sportágunk sajátossága, hogy a fogyatékkal élők általában különösebb problémák nélkül
részt tudnak venni az ép játékosok versenyrendszerében. 

Végezetül - de nem utolsó sorban - az edző- és bíróképzés területén is szeretnénk minél
több tanfolyamot szervezni.

Ez  egyrészt  a  Nemzetközi  Sakkszövetség  által  elfogadott  változtatások  követéséhez
szükséges, másrészt egy, sok más sportágban már évek óta meglévő licenc rendszer
bevezetését készíti elő.

Horváth Tamás
szakmai igazgató


