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Sakk eredmények 1-2. forduló

Administrator, 2015-11-23

November második hétvégéjén dupla fordulóval kezdQdött el az elsQ osztályú országos sakkcsapat bajnokság. A
dupla fordulót közös helyszínen a budapesti Aquincum Hotelben rendezte meg a Magyar Sakkszövetség.

November második hétvégéjén dupla fordulóval kezdQdött el az elsQ osztályú országos sakkcsapat bajnokság. A
dupla fordulót közös helyszínen a budapesti Aquincum Hotelben rendezte meg a Magyar Sakkszövetség. Csapatunk rajtja
felemásra sikeredett. Szombaton délután az elsQ fordulóban az újonc KQbánya SC csapatával játszottunk.
Az összeállítások alapján hoznunk kellett volna a biztos gyQzelmet, hiszen a 12 tábla közül az ÉlQ-pontok alapján 10
táblán a mi játékosunk volt az erQsebb. Ennek ellenére váratlan vereséget szenvedtünk, az ellenfelünk 6,5-5,5
arányban megnyerte a mérkQzést. Részben balszerencsének is betudható a vereségünk, mivel Balog Imre
nagymesterünk a második táblán egy óvatlan lépéssel elzárt bástyája útvonalát, így a középjátékot valójában
egy tiszt hátránnyal játszotta, s mire a bástyája kiszabadult, addigra az ellenfele anyagi elQnyhöz jutott. Seres Lajos
nagymesterünk a középjátékban elnézett egy kombinációt, az anyagi hátrány elkerülhetetlen volt, fel is adta a
partiját. Horváth Csaba nagymester az elsQ táblán hosszú pozíciós küzdelmet követQen szép gyQzelmet aratott.
Sajnos ez nem sikerült Antal Gergely nagymesterünknek, aki két gyalog elQnyös végjátékra bonyolított le. Sajnos a
végjátékban rosszul értékelte az álláselQnyét, engedte, hogy ellenfele lecserélje a legveszélyesebb gyalogot, azt
követQen pontos védekezéssel Izsák mester éppen elérte a döntetlent. GergQhöz hasonlóan Schneider Veronika sem
tudta megnyerni sokkal elQnyösebb állását, pedig legalább három alkalommal nyerve volt Vera állása. Sajnos Vera rossz
lépéssorrendet választott a döntQ lebonyolításnál, így ellenfele megmenekült a vereségtQl.

Másnap a többszörös volt bajnok Csuti SK Zalaegerszeg csapatával játszottunk. Ellenfelünk négy nagymesterrel ült le
játszani ellenünk, továbbá soraiban tudhatta Mádl Ildikó olimpiai bajnokot is. Az elQzQ napi kudarcot gyQzelemmel
feledtettük, szoros csatában 6,5-5,5 arányban legyQztük az zalaegerszegi csapatot. Horváth Csaba éltáblásunk sötét
színnel értékes döntetlent játszott Vajda Levente nagymesterrel, aki korábban már szerepelt a román olimpiai csapatban is.
Csaba a megnyitásban hamar kiegyenlített, a középjátékban ellenfelének kellett végig arra vigyáznia, hogy hátrányba
ne kerüljön. A második táblán Balog Imre nagymesterünk a megnyitást követQen kisebb elQnybe került, melyet
szépen megQrzött, majd a végjátékban érvényesített. Ez különösen értékes gyQzelem volt az elQzQ napi
kihagyás után, különösen azért, mert ellenfele a szívós védekezésérQl közismert a sakkberkekben. Sajnos Hujbert
Flórián fiatal mesterünk a középjátékban nem talált hatásos tervet és váratlan vereséget szenvedett Czebe Attila
nagymestertQl, de idQközben Gara Anita begyqjtötte a teljes pontot ifjú ellenfele ellen, így ismét nekünk állt a
mérkQzés. Több döntetlen után újabb vesztes partink volt, Bakos Balázs nem tudta tartani az egyensúlyt Horváth Tamás
nemzetközi mester (volt szövetségi kapitány) ellen. A csapatgyQzelmet Papp Tamás ifjú reménységünk biztosította
be, aki meggyQzQ játékkal túljátszotta ellenfelét. Ekkor már látható volt, hogy Seres Lajos biztos kézzel hozza a remit
ellenfele ellen. A mérkQzést követQen az ellenfél csapatvezetQje sportszerqen gratulált a gyQzelmünkhöz, amely
szoros csatában született meg.

Az elsQ két fordulót kívülrQl nagy élmény volt szemlélni, hiszen a magyar élgárda jelentQs része játszott rajta. Az
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élményt csak fokozta volna, ha három vezetQ nagymesterünk Lékó Péter, Rapport Richárd és Almási Zoltán is
részt venne a csapatbajnokság küzdelmeiben. Reméljük, a közeljövQben erre is sor kerülhet.

ElsQ csapatunk két forduló után 12 ponttal a 6. helyen áll a 10 csapatos mezQnyben. Az igazán nagy megmérettetések
csak most következnek, elQbb november 29-én Nagykanizsán a címvédQ ellen játszunk, majd rá egy héttel otthon
fogadjuk a tavalyi ezüstérmes AtomerQmq csapatát.

Második csapatunk két forduló után 12,5 ponttal a hetedik helyen áll az NB I/B. keleti csoportjában. Ugyanakkor a rajtról azt
mondhatjuk, hogy várakozásainknál jobban sikerült, mert a három legerQsebbnek tqnQ ellenfél közül kettQn már túl
vagyunk. A második fordulóban a toronymagas favorit DVTK-EMSE csapata ellen sikerült elérni bravúros döntetlent, igaz
ehhez némi szerencse is kellett. Reméljük, idén nem ismétlQdik meg a tavalyi szezon, s csapatunknak nem kell végig a
kiesés ellen küzdenie!

Lovas Zsolt szakosztályvezetQ

