A Magyar Sakkszövetség szakmai beszámolója a 2019-es tisztújítás óta eltelt
időszakról

Bevezető
A Magyar Sakkszövetség 2019-ben tisztújításon esett át, amelynek eredményeképpen új
elnök, elnökség és részben megújult személyi állomány vágott neki a következő időszaknak. A
tisztújító közgyűlésre az új elnök egy, a sakktáblán található mezők számának megfelelő, és a sakk
hagyományaihoz méltó, 64 pontból álló programot készített, mely a magyar sakkozás minden fontos
részletére kiterjed, és a következő éveknek ezen programpontok betartását szem előtt tartva
indultunk neki.
A Magyar Sakkszövetség elnökségébe kiváló tagok kerültek be, közöttük van az olimpiai
bajnok sakkozó, Csom István; az aktív játékkal nemrégiben felhagyott, a magyar és a nemzetközi
sakkéletet jól ismerő női és férfi játékosok: Gyimesi Zoltán, Ács Péter, Lakos Nikoletta; a Morgan
Stanley-nél vezető beosztásban lévő Fogarasi Norbert; a Testnevelési Egyetem rektorhelyettese,
Sterbenz Tamás; az Olajterv volt vezetője, Pap Géza; Polgár Judit férje, a sportdiplomata dr. Font
Gusztáv. Sajnálatunkra 2020 nyarán Csom István és Pap Géza lemondott elnökségi tagságáról.
A Magyar Sakkszövetség Felügyelő Bizottságában gazdasági szakemberek mellett Menczer
Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is szerepet vállalt. Új Ifjúsági Bizottság
alakult Molnár Béla vezetésével, és az elnökség négy évre választott ifjúsági szövetségi kapitányt Ribli
Zoltán olimpiai bajnok sakkozó személyében.
Anyagilag kedvezőtlen helyzetből indult az év, ami által az MSSZ májusig felélte tartalékait, és
az átadás-átvétel után azt tapasztaltuk, hogy ugyan a szövetségnek azonnal felmerülő hivatalos
tartozásai a korábbi évekről nem látszottak, mégis jelentős adósságok kerültek elő a múltból. Ezek a
2013-18-ig tartó időszak hiányos, illetve elrontott EMMI elszámolásaiból, a válogatott játékosok felé
tett betartatlan ígéretekből, és egyéb, az év második felében jelentkező korábbi tartozásokból
összességében 30 millió forint fölötti ledolgozandó hiánnyá álltak össze.
Az MSSZ ennek ellenére működőképes maradt, és bár nagyon komoly anyagi nehézségek
közepette, de a sakktársadalom bizalmát élvezve néhány komoly sikert is elértünk, főleg a diplomácia
területén, ami nem lebecsülendő, hiszen a sakk általános népszerűsítéséhez és anyagi
megerősödésünkhöz is ez az út vezet.
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A FIDE Elnökségének budapesti ülése és a 2024-es budapesti Sakkolimpia pályázata

Az elnöki program meghatározó részét képezte a magyar sakk határozott nemzetközi
képviselete, illetve az, hogy hazánk nagyszabású sakksport-diplomáciai eseményeket illetve
kiemelkedő nemzetközi versenyeket rendezzen. A FIDE elnökségének (Presidental Board) 2019
szeptemberi ülését lehetőségünk nyílt Budapesten megrendezni, ami már önmagában is
sportdiplomáciai siker, mivel a FIDE ezáltal tette nyilvánvalóvá, hogy a nemzetközi sakkélet újra egyik
fontos bázisának tartja Magyarországot. A FIDE elnöke, Arkagyij Dvorkovics úr és az elnökség
tagjainak budapesti tanácskozása egy, a Parlament Vadásztermében tartott fogadás keretében jó
alkalmat kínált a találkozásra a magyar kormányzat és sportirányítás vezetőivel, ezáltal megalapozva
a 2024-es budapesti Sakkolimpiára történő pályázás sikerét. Az esemény hatalmas sikert aratott, a
FIDE PB tagjai és menedzsmentje maradéktalanul elégedett volt a rendezéssel, és nyugodtan
kijelenthetjük: beleszeretett Budapestbe.
Az ülés egyértelműen megalapozta, hogy a 2024-es Sakkolimpiát Magyarországra hozhassuk,
melyhez a pályázatot 2020 májusában beadtuk, és a rendezés jogáról 2020 decemberében dönt a
FIDE közgyűlése.
A Presidental Board Meeting megrendezése azonban jócskán meghaladta a Magyar
Sakkszövetség anyagi lehetőségeit, ezért kértük a Miniszterelnökséget, hogy támogassa e
sportdiplomáciailag kiemelkedően fontos rendezvényt, és a megvalósításhoz meg is kaptuk a
szükséges támogatást, a sakkolimpiai pályázat elkészítésében pedig partnerünk volt a Budapesti
Fejlesztési Központ.

Az időszak világversenyei
Sakkcsapat Európa-bajnokság
A 22. Sakkcsapat Európa-bajnokság a grúziai Batumiban zajlott 2019. október 23-tól
november 3-ig. Magyarország női csapata a hetedik, a férfi pedig a tizedik kiemelt volt a rajtlistán.
Végül a férfiaknál és a nőknél is orosz siker született. A magyar női válogatott a 10. helyen zárt, míg a
férfiak a 26. helyen fejezték be a sorozatot.
A nőknél Hoang Thanh Trang, Gara Anita, Lázárné Vajda Szidónia, Gara Tícia és Terbe Julianna,
a férfiaknál Gledura Benjámin, Erdős Viktor, Berkes Ferenc, Bánusz Tamás és Prohászka Péter alkották
a keretet. A legerősebb játékosaink közül többen nem vállalták a játékot, melynek részben anyagi,
részben szakmai okai voltak.
Papp Gábor női szövetségi kapitány értékelése: „A csapatunk a tizedik helyen végzett.
Elégedettek semmiképpen nem vagyunk, egy nagyon kemény verseny van a hátunk mögött. Nagyon
küzdöttek a lányok, sajnos a csodálatos kezdés után nem tudtuk a top csapatokkal felvenni a
versenyt.”
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Márkus Róbert férfi szövetségi kapitány, akárcsak a teljes magyar sakktársadalom, a végső
helyezést csalódásként élte meg, és később lemondott a kapitányi posztról.
A verseny egyetlen említendő sikere a férfiakat illetően Berkes Ferenc tábladíja a 2. táblán.

Szenior Sakkcsapat Világbajnokság
A Szenior Sakkcsapat Világbajnokságot Prágában rendezték 2020. március 5-15. között.
Magyarország egyetlen csapatot indított, a férfi 65+ kategóriában: Faragó Iván, Horváth Tamás,
Hardicsay Péter, Döry Jenő, Boguszlavszkij Jevgenyij összeállításban vettünk részt a versenyen. A
csapatkapitány az e téren már nagy rutint szerzett Horváth Tamás – korábbi MSSZ alelnök és
szövetségi kapitány – volt, de a játékosok sem „pályakezdők”. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes
Faragó nagymester mellett öt nemzetközi mester szerepelt a csapatban. Hosszú ideje nem vettünk
részt hasonló versenyen, csodálatos lett volna egy szép visszatérés. A mieink 8. kiemeltek voltak az 54
csapatot felvonultató mezőnyben, melynek – nem meglepő módon – Oroszország volt az 1. kiemeltje,
keretében olyan játékosokkal, mint a megnyitáselméleti újításairól ismert Jevgenyij Szvesnyikov, vagy
Jurij Balasov, aki annak idején Karpov nagy riválisa, valamint Szpasszkij szekundánsa volt.
A verseny jól indult a magyar csapat számára, majd kissé visszaestünk a mezőnyben. A
koronavírus járvány hírei közbeszóltak, ezért a 9 fordulóra tervezett versenyt a 7. forduló után
lefújták, amikor Magyarország a 16. helyen állt 4 győzelemmel és 3 vereséggel a hátunk mögött. Bár a
résztvevők kora miatt érthető volt a szervezők döntése, csalódásként éltük meg a verseny lezárását,
mivel reménykedhettünk egy külső körös visszatérésben az utolsó két fordulóban.

Online Sakkolimpia
Mivel a 2020-ra tervezett oroszországi Sakkolimpia elmaradt, a FIDE július 22-től augusztus 30ig rendezte az Online Sakkolimpiát. A több divízióból álló, továbbjutásos online rapid versenyen a
világ közvetlen élmezőnyéből is sokan részt vettek. A válogatottak csoportküzdelmekkel kezdtek,
majd újabb csoportkörök után végül egyenes kieséses rendszerbe mentek át a küzdelmek.
A csapatokat az olimpián megszokott négy helyett hat játékos, három-három férfi és nő
alkotta. A magyar csapat a következő kerettel ült le (zárójelben a rapid pontszámok):
Nők: Hoang Thanh Trang (2338), Papp Petra (2297), Gara Tícia (2274), Gara Anita (2279);
Férfiak: Gledura Benjamin (2619), Erdős Viktor (2580), Bánusz Tamás (2614), Balog Imre (2626); U20
lányok: Gaál Zsóka (1816), Demeter Dorina (1885); U20 fiúk: Kozák Ádám (2438), Persányi Barnabás
(2019); szövetségi kapitány: Papp Gábor.
Az eredmény felülmúlta a várakozásokat. A magyar csapat az öt divízió közül a másodikban
kapcsolódott be, onnan csoportgyőztesként jutott az első divízióba, ahol harmadik helyen zárt. Az
egyenes kieséses szakaszban a németeket legyőzve bejutottunk a negyeddöntőbe, ahol végül szoros
mérkőzésen búcsúztunk a végső győztes Oroszország ellen.
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A versenyen igazán kiemelkedőt alkotott ifjúsági játékosunk, Kozák Ádám, aki az egész
versenyen brillírozott, szinte minden játszmáját megnyerve a csapat messze legjobb pontszerzője lett,
sőt a verseny szépségdíjas játszmájáért folyó küzdelemben Alexei Shirov mögött 2. helyet ért el.

Hazai versenyek és a Nemzeti Csapatbajnokság

2019. évi női és férfi KO Magyar Bajnokság – III. Hetényi Géza Emlékverseny
2019. december 4-22. között a Magyar Sakkszövetség versenytermei adtak otthont a 2019. évi
női és férfi KO Magyar Bajnokságnak, mely egyben a III. Hetényi Géza Emlékverseny is volt.
A verseny speciális szabályai szerint a játékosok oda-visszavágót játszottak egymással, normál
időbeosztással. 1-1-es eredmény esetén rájátszás következett két rapidmérkőzéssel. Ha ez sem
döntötte el a mérkőzést, két villámparti következett, újabb döntetlen esetén egy armageddon
mérkőzést játszottak, ahol világosnak volt 5 perce, sötétnek 4, de sötétnek döntetlen is elég volt a
továbbjutáshoz/győzelemhez.
A bajnokságot megelőzően egy selejtezőre is sor került, melyen a férfiaknál 16, a nőknél 8
játékos kapott lehetőséget főtáblára kerülni. Így alakult ki a bajnoki résztvevők 24-es illetve 12-es
listája, ahol a ranglista szerinti 8 illetve 4 legerősebb játékos kiemeltként csak a második körben
csatlakozott a versenybe.
A férfi bajnokság nettó díjalapja 6 800 000 Ft, a női bajnokságé 2 450 000 Ft volt.
A verseny végén Almási Zoltán kilencedik, Gara Tícia harmadik magyar bajnoki címét ünnepelhette a
döntőben Bánusz Tamás, illetve Lázárné Vajda Szidónia felett aratott győzelme után.
A versenyek végeredménye:
Nők:
1. Gara Tícia
2. Lázárné Vajda Szidónia
3. Papp Petra
4. Gara Anita
Férfiak:
1. Almási Zoltán
2. Bánusz Tamás
3. Erdős Viktor
4. Ács Péter
Magyar Rapid Sakkbajnokság 2019.
A 2019. évi Magyar Rapid Sakkbajnokságot 2019. július 19-21. között rendezte meg a Magyar
Sakkszövetség az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központban.
A verseny 13 fordulós svájci rendszerben lett lebonyolítva, 2x20 perc plusz lépésenkénti 5
másodperc bónusz gondolkodási idővel. A díjalap 2 375 000 Ft volt. A verseny egyben a IV. Csaba
Árpád Emlékverseny, valamint Ajka Rapid Nyílt Bajnoksága is volt.
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148 játékos küzdött a helyezésekért. Nívós mezőny alakult ki, közülük ugyanis 16 fő volt
nemzetközi nagymester és 13 nemzetközi mester.
A versenyt fiatal nagymesterünk, Gledura Benjámin nyerte mesterhármas hajrát követően 10,5
ponttal. A rajtlistát, és sokáig a versenyt is vezető Almási Zoltán 10 pontja a második helyre volt elég.
A bronzérmet 9,5 egységgel, jobb Buchholz mezőnyértékének köszönhetően Czebe Attila szerezte
meg.
Az első 10 helyezett sorrendje:

Rk. SNo
1
6
GM
2
1
GM
3
10
GM
4
2
GM
5
3
GM
6
4
GM
7
12
GM
8
5
GM
9
11
IM
10
14
GM
(148 résztvevő)

Name
Gledura Benjamin
Almasi Zoltan
Czebe Attila
Balog Imre
Banusz Tamas
Papp Gabor
Aczel Gergely
Hera Imre Jr.
Vertetics Attila
Mihok Oliver

FED
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN

Rtg
2577
2668
2505
2620
2620
2589
2492
2583
2496
2463

TB1
10,5
10,0
9,5
9,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

TB2
109,5
114,5
108,0
106,0
112,5
112,0
109,5
108,0
108,0
106,5

TB3
74,5
77,0
69,5
68,0
70,5
71,0
70,0
68,5
68,0
68,5

Magyar Rapid Sakkbajnokság 2020.
Az elmúlt évhez hasonlóan 2020 nyarán is Ajkán került megrendezésre az V. Csaba Árpád
emlékverseny – Rapid Magyar Bajnokság. A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos korlátozások
miatt sokáig kérdéses volt, hogy a versenyt meg lehet-e rendezni, és ha igen, a játékosok vállalják-e
az egészségügyi kockázatot. Utóbbi kérdésre határozott igen lett a válasz: a július 17-19. között
megtartott verseny az elsők között volt a korlátozások feloldását követően, így a tábla melletti sakkra
kiéhezett játékosok óriási létszámban neveztek a bajnokságra, 171 fős létszámot elérve – köztük 20
nemzetközi nagymester és 22 nemzetközi mester.
A 13 fordulós svájci rendszer maradt, mint lebonyolítási forma, azonban a gondolkodási idő
2x15 percre módosult, lépésenkénti 10 másodperc bónusszal. A díjalap 3 150 000 Ft volt.
A bajnokságot 10 pontot szerezve Bánusz Tamás nyerte meg. A 9,5 pontot gyűjtők csapatából
legjobb Buchholz mezőnyértékének köszönhetően Berkes Ferenc lett a második, a bronzérmet pedig
jobb progresszív pontszámítással Kántor Gergely kaphatta meg. A női bajnoki címet Papp Petra
szerezte meg.
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Az első 10 helyezett sorrendje:
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SNo
5
1
23
17
20
7
11
3
6
28

GM
GM
GM
IM
GM
GM
GM
GM
GM
IM

Name
Banusz Tamas
Berkes Ferenc
Kantor Gergely
Kaczur Florian
Kozak Adam
Erdos Viktor
Mihok Oliver
Balogh Csaba
Papp Gabor
Csonka Balazs

FED
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN

Rtg
2614
2688
2424
2454
2438
2580
2508
2653
2603
2324

Pts.
10,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,0
9,0
9,0
9,0

TB1
107,0
115,0
109,0
109,0
108,5
107,5
108,5
106,5
105,0
105,0

TB2 TB3
72,5 0,0
70,0 0,0
71,5 0,0
70,5 0,0
75,0 0,0
72,0 0,0
68,0 0,0
66,0 0,0
65,5 0,0
65,0 0,0

(171 résztvevő)
2018/19. évi Nemzeti Csapatbajnokság
Izgalmas küzdelmet hozott a 2018/19. évi NB I-es csapatbajnokság. A bajnoki címvédő
Aquaprofit Nagykanizsa rögtön az első fordulóban rangadót vesztett az egyik legnagyobb kihívója, a
DVTK együttese ellen. Mivel a bajnoki helyezésekről még a csapatgyőzelmi pontszámítás döntött,
ezzel lépéselőnybe került a miskolci csapat, saját kezükben volt a sorsuk. A harmadik „nagy” csapat,
az ASE Paks „segítségére” volt szüksége a zalai csapatnak a versenyben maradáshoz, akik az egymás
elleni meccsüket megnyerték a Diósgyőr ellen. Mivel a Nagykanizsa legyőzte a Paksot, a három csapat
minitabellája vesztett pontszámok tekintetében kiegyenlítődött, így a kötelező győzelmek behúzása
mellett a táblapontokra – azaz a minél nagyobb arányú győzelmekre tevődött át a hangsúly. A Paks
egy Pénzügyőr elleni váratlan 6:6-os döntetlennel leszakadt a két éllovastól, a bajnoki versenyfutást
pedig 76-73 arányban a Nagykanizsa nyerte, újabb bajnoki címét ünnepelve. Az atomvárosiak 1
meccspont hátránnyal egy bronzéremmel lettek gazdagabbak. A két kieső helyen a Csuti SK és a
Maróczy SE végzett.
Az NB I/B Charousek csoportjában meggyőző teljesítménnyel, 20 csapatponttal lett bajnok a
Bányász SK Ajka csapata, a 17 pontos Biatorbágyot megelőzve. A Maróczy csoportot hasonló
fölénnyel, 20 ponttal az MTK Budapest nyerte a 16 pontos Szigetszentmiklós előtt. Mivel az ajkaiak
nem vállalták a következő szezonbeli NB I-ben való indulást, a Csuti pedig visszaminősítését kérte, így
a Maróczy végül maradhatott az élvonalban.
Az NB II-es csoportok bajnokai:
Asztalos: Decs 1990
Barcza: MVSI-Miskolci KisBocsok
Breyer: Géniusz Tata-Naszály
Erkel: Energia SC Gyöngyös
Széchenyi: Győri Elektromos
Tóth László: Meritum Egyesület
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2019/20. évi Nemzeti Csapatbajnokság
A Magyar Sakkszövetség új elnökségének döntése nyomán a 2019/20-as csapatbajnoki
évadban visszaállt a helyezési sorrendek régi, táblapont szerinti eldöntése, a csapatgyőzelmi
pontszám csupán másodlagos jelentőséget kapott. Ez az évad azonban nem erről lesz ismert a
sakktörténelemben, hanem arról, hogy a koronavírus világjárvány miatti intézkedések következtében
két fordulóval a bajnokság vége előtt fel kellett függeszteni a küzdelmeket. Az MSSZ vezetése szerette
volna megrendezni a záró két fordulót, és igazságos végeredményt hirdetni az egyes csoportokban,
ennek érdekében az utolsó pillanatig kivárt az ezzel kapcsolatos végső döntéssel.
A csapatvezetői visszajelzések figyelembe vételével végül az a döntés született, hogy az NB IIes csoportok utolsó két fordulóját nem játsszák le a csapatok, ott minden hátralévő mérkőzés 6:6-os
fiktív végeredményt kap, így alakulnak ki a végső sorrendek. Ezzel együtt az évad végén nincs feljutás
és kiesés NB I/B és NB II között, kiesés NB II-ből, illetve feljutás a területi bajnokságokból csak
üresedés esetén lehetséges.
Az NB II-es csoportok dobogós helyezettjei:
Asztalos: ASE II Paks, SE Nagyatád, Decs 1990
Barcza: NYVSC, Szirmabesenyő SE, Hajdúböszörményi SE
Breyer: Magyar Sakkvilág-TSE, BEAC I. Barcza, ESC
Erkel: MTK Budapest II, Dunaharaszti MTK II, HASE
Széchenyi: Széchenyi ESE, HVSE-Infraplan III, Spartacus Sportkör
Tóth László: Maróczy SE II, Újszászi VVSE, TLSE Kecskemét
Az NB I és az NB I/B küzdelmeinek utolsó fordulójára jelen beszámoló megírása után kerül sor.
Utánpótlássport, ifjúsági egyéni és csapateredmények

A 2019 szakmai év az ifjúsági sakkozásban a szakmai programok kidolgozását és a hosszabb
távú folyamatok elindítását jelentette. A 2019-ben megválasztott Ifjúsági Bizottság Molnár Béla
vezetésével kidolgozott szakmai terve három alapvető programból épült fel.
1. Talentum Program
Az alapgondolata, hogy az ország minél nagyobb területét lefedve, célzottan a 8-12 éves
korosztály versenyzőit ösztönözzük a versenysakkozásra, ehhez biztosítsunk versenyrendszert,
oktatást az egyes megyékben létrehozott Sakk Tehetségpontok révén. Konkrét feladatként a
Tehetségpontok vállalták, hogy egy grand-prix rendszerű versenysorozatot működtetnek a megye
területén, valamint feladatuk a megyei válogatott felállítása a 8-10-12 éves korosztályokban. Sajnos a
járványügyi helyzet hosszú időre gátolta a versenyeztetést, de a Tehetségpontok létrejöttek,
működésük megkezdődött.

7

2. Központi Iskola
Kimondott cél a versenysakkozás alapjainak lerakása (szakmai ismeretek és versenyzői
képességek megszerzése), a felnőtt FIDE-versenyeken való szereplés, nemzetközi értékszám növelése
a válogatott szintjének elérése érdekében. Ez a fő feladata a központi képzésnek.
A Központi Iskola a 9-12 éves korosztályban egy fiú és egy lány korcsoportot indít, a szakmai
program edzőtáborokban és a kijelölt versenyeken való részvétel edzői felügyelettel történik. Cél a
válogatott szint elérése.
3. Ifjúsági élsakkozás, válogatott keret
A korosztályos válogatottak munkájának irányítását Ribli Zoltán ifjúsági szövetségi kapitány
vette kézbe. A szövetségi kapitány az egyéni edzésmunka felépítésén túl edzőtábort és online
válogatott mérkőzéseket szervezett.
Az utánpótlás szempontjából, ha nem is kiemelkedően, de sikeresnek mondható a magyar
fiatalok eredménye a nemzetközi mezőnyben, az alábbiakban 2019 legkiemelkedőbb eredményeit
idézhetjük fel. Kozák Ádám és Gaál Zsóka fejlődése töretlen, de a fiatalabbak között is vannak sikeres
versenyzőink, csapatban az U12 válogatottunk révén nemzetközi sikernek örülhettünk.
A 12 éves Gaál Zsóka 2019 év végén második korosztálya világranglistáján. Tizenkét éves,
háromszoros korosztályos Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes. Gaál Zsókát méltán
emlegethetjük a magyar sakk egyik legnagyobb reménységeként. Az ajkai lány számára 2019 nemcsak
mozgalmas, de különleges év is volt, hiszen Ribli Zoltán nagymester, ifjúsági szövetségi kapitány új
koncepciót jelölt ki fejlődése érdekében, így többnyire nem saját korcsoportjában, hanem idősebbek
között versenyzett. Májusban először felnőtt mezőnyben. Ráadásul a szlovéniai Mitropa-kupán a
Havanecz Bianka, Varga Klára, Juhász Barbara, Gaál Zsóka, Kovács Judit összeállítású női válogatott a
harmadik helyen zárt.
A 17 éves Kozák Ádám U18-as rapid és villám EB győzelme a legkiválóbb ifjúsági eredménye a
2019. évnek. A december elején Tallinnban rendezett ifjúsági rapid- és villámsakk Európa-bajnokság
U18-as korosztályában parádézott Magyarország legfiatalabb nagymestere, akinek edzője Gonda
László nagymester. A verseny során előbb a 31 fős rapidmezőny kilencedik kiemeltjeként indulva hét
győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel zárt – így egy teljes pont előnnyel nyerte a versenyt
a szintén remekül teljesítő Papp Levente előtt –, utóbb a 63 főt jegyző villámmezőnyben szerzett
kontinensbajnoki címet.
A Pozsonyi EB-n a legjobb magyar az U10 korcsoportban 8. helyezett Giang Tran Nam.
Bronzérmes lett a magyar U12 csapat az Európa-bajnokságon, melyet Pardubicében rendeztek
2019. július 11-18-ig. A kontinensviadalon Magyarországot táblasorrendben Tancsa Tamás, Tran
Dávid, Könyves Álmos, Gaál Zsóka és Giang Tran Nam képviselte. A csapat vezetője Ruck Róbert
nagymester volt.
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A magyar utánpótlás ismert nehézségekkel küzd, mind a tömegbázis, mind a minőséget
megjelenítő versenysakkozó reménységek létszámában. A nevelő munka hosszútávon mutatkozó
eredményeket jelent, az egyesületek, nevelő klubok helyzete jelentősen romlott az utóbbi
évtizedekben, miközben a társadalmi változások is nehezítik a fiatalok versenyeztetését. A szövetség
vezetése, elnöksége elkötelezett az utánpótlás terület fejlesztése mellett, ez esélyt adhat arra a
szemléletváltásra, ami a jövőt illetően szükséges a hagyományainkhoz méltó eredményekhez. A
szövetség vezetésén túl az egyesületeknek is fel kell ismerniük, hogy a fiatalok képzése,
versenyeztetése a szakosztály jövőjét meghatározó feladat, a folyamatos megújulás és az
eredményesség záloga. Az MSSz Ifjúsági Bizottsága a saját lehetőségei szerint igyekszik jobban
megrendezett eseményekkel, szakmai programokkal segíteni azokat a folyamatokat, amelyek
megfelelő hátteret adnak az utánpótlásban szereplő versenyzők, edzők és egyéb szakemberek
munkájának. Egy hosszú folyamat elején vagyunk, de megtettük azokat a lépéseket, amelyek legjobb
tudásunk szerint szükségesek az utánpótlás terület fejlődéséhez.

Egyéb eredmények
MSSZ Sakkoktató Licenc
Oktatóképzés indult 2020-ban az MSSZ-ben, mely a sakkoktatók részére lehetőséget biztosít a
Sakkoktatói Licenc megszerzésére, amellyel az oktatási intézményekben működő szakköri jellegű
oktatást kívánja elősegíteni, bővítve a képzett oktatók körét.
A Fiatal Sakkoktatók Pályázata egy támogatással egybekötött képzés, amely a 30 év alatti
sakkoktatók (pályakezdők) számára jött létre. Az első tanfolyamra jelentős volt a túljelentkezés, de a
járványügyi helyzet miatt 23 főben kellett maximalizálnunk a létszámot.
Online Sakksuli
A Magyar Sakkszövetség és a LearningChess együttműködésének eredményekét 2020.
szeptember 1-től már magyar nyelven is elérhetőek a LearningChess világszerte népszerű online
tananyagai.
A tananyagok és az oktató/menedzsment rendszer ingyenesen hozzáférhető a
sakkegyesületek mellett a magyarországi és határon túli iskolák számára az Online Sakksuli program
keretében.
A program célja a magyar sakkozás utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítése, edzőképzés és
tehetségkutatás. A könnyen kezelhető felületen önállóan is elvégezhető izgalmas leckék
nagymértékben megkönnyítik a sakkjáték tanítását folyamatos tematikát biztosítva az oktatóknak, és
kiválóan kiegészítik a tábla melletti sakkoktatást is.
Hello, Sakk!
2020 márciusában az MSSZ segítségével, és Papp Gábor női szövetségi kapitány és ötletgazda
irányításával elindult a Hello, Sakk! online csatorna, aminek fő célja – a sakk népszerűsítésén túl – az
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ifjúsági versenyzők fejlődésének segítése. A normál esetben kéthetente jelentkező csatorna tartalmát
a magas színvonalú online sakk-anyagok, oktató videók és élő sakk közvetítések alkotják. Utóbbiak
miatt a rendszeresség az indulás óta változott, a csatorna az online válogatott meccsektől az ifjúsági
online Hello, Sakk! Kupán és a Rapid Magyar Bajnokságon át a felnőtt válogatott Online Sakkolimpiáig
számos jelentős eseményt közvetített.
A műsort élőben lehet követni a Twitch oldal „hellosakk” nevű csatornáján, és utólag
visszanézhető a Youtube-on. A műfaj sajátosságának köszönhetően a közönség a közvetítés alatt
élőben, interaktív formában vehet részt és tehet fel kérdéseket a műsorvezetőknek, akik maguk is
sakkozók. A meghívott vendégek női és férfi válogatottak, nagymesterek, elismert edzők, akik
garantálják a műsorok magas színvonalát.

Szabó László elnök
Kapás Róbert főtitkár
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