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NB II., kilencedik forduló, 2017. február 26. 

és tizedik forduló, 2017. március 12. 

A kilencedik és tizedik fordulú nem úgy 

sikerült, ahogy reméltük, a KSC 2 sokkal 

erősebben ült le, mint bármikor, pedig enélkül 

is elég biztosak lehettek volna az első helyben. 

A Salgótarján ellen pedig, bár relatíve jól 

ültünk le, egyértelműen nyernünk kellett volna, 

és még azt sem mondhatom, hogy most nem 

jött ki a lépés. 

Aquaréna Kőbánya SC II – Sárkány DSE-

Sinus 9–3 

Négy ifivel ültünk le, mivel máshogy most 

nem ment volna. Alapvetően nem éreztem 

problémának, mert úgy hittem, hogy mivel 

már bajnokesélyes a KSC, úgy fognak leülni, 

mint előző fordulóban – öt ifivel, miközben 

úgy is nyertek 10–2-re. Az akkori első 

táblásuk, Koczó Kristóf az ötösön játszott 

ellenünk, míg a hatodik táblásuk a 12-ik 

táblán játszott ellenünk. Monda László parti 

előtt elmondta Centinek, hogy a nyolcason 

fog játszani, erre kiderült, a kilencesen, 

Korpics Zsolt is beült egy gyors remire az 

elsőre Peredy Feri ellen. 

A mérkőzés elején nem is álltunk olyan 

rosszul, hogy 9-re veszítsünk. Én speciel 

egészen jól éreztem magam a partimban, mint 

kiderült, nyerési esélyeim voltak, csak nem 

vettem észre, mert túl sok időt-energiát 

használtam el a jó állás kihozására; Palla 

Ákos nyerve állt alig 10 lépés után, és Szivák 

András is a 2000 feletti Kovács Gábor Etele 

ellen jobban állt, és egyáltalán nem tűnt úgy, 

hogy a remiiért kéne küzdenie. Tóth Niki 

állása is bőven jobb volt, mint egál, Suhajda 

Attila is lenyomta ellenfelét. Pál Misi is egál 

körül állt. 

Ehhez képest a fenti hat partiból hoztunk 1 

pontot. Ha a nyerő állást nem sikerül 

megnyerni, vagy a remi állást kiremizni, 

akkor az nem feltétlenül tudáshiányt jelent 

(azt is jelenthet, pl. bizonyos végjáték-állások 

nem ismerete), de alapvetően inkább 

rutinhiányból fakadó koncentrációhiányt. Az 

én ellenfelem tíz lépés után kínált döntetlent, 

amit azért utasítottam el, mert nem vagyok 

játékban, és játszani akartam; és azért kaptam 

ki, mert nem vagyok játékban. Palla Ákos 

nem bírta a megállás nélküli játékot (minden 

héten), a sokszor szombat fél 1-ig tartó munka 

mellett; Suhajda Attila nem sáncolt el, és 

amikor az ellenfél áldozott, még akkor is 

voltak esélyei; Pál Misi pedig kimerült 

pszichikailag a végére. Tóth Niki és Szivák 

András esetében még látszik, hogy sokat kell 

tanulni. 

A többi parti papírforma volt: Gara–Tarnóczi 

Péter is remizett sötéttel Urhegyi Marcival, 

Centgráf József Haszon Dáviddal, Horváth 

Csaba3 kikapott dr. Morvaytól, Lakatos 

Tamás remizett Mondával, és Novák Levente 

kikapott Karácsonyi Gellérttől. Így hat 

vereség, hat remi. 

Sárkány DSE-Sinus – Salgótarjáni TSE 6–6 

A Kőbánya elleni vereségre itthoni 

győzelemmel szerettem volna, ha tudunk 

válaszolni; és bár kezdetben erre jó esélyek 

látszottak, a végére meg kellett elégednünk a 

csapatdöntetlen eredménnyel. 

Az ellenfél picit gyengébb volt, mint vártam, 

már csak emiatt is reméltem győzelmet. Az 

első két tábla viszont gyors remi lett, és 

Peredy Ferié érthető sötéttel, Gara–Tarnóczi 

Péter szerintem egyértelműen jobb játékos a 

80 feletti Gallai Jánosnál – de Péternek 

otthoni munkája volt, el kellett mennie. A 

harmadik végző Kocsis Józsi volt, neki is 

gyors remi, majd Horvát Sándor is döntetlent 

játszott. Ők végül maradtak, mert még 
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elnökségit is tartottunk aznap, Józsi pedig 

Felügyelő Bizottság-tag. 

A többi mérkőzés sokáig tartott. Több táblán 

is jól álltunk, vagy nagyon jól, ám érdekes 

meccseink is voltak. Én egyértelműen jobban, 

talán már nyerve is álltam, Lakatos Tamásnak 

gyalogelőnye volt, Köllner Ödön esélyes 

áldozatot hozott, Palla Ákos is nyomta az 

ellenfelét, bár az kevésbé tetszett, Centgráf 

Józsi nyitásból majdnem-nyerve jött ki, ahogy 

Gáspár Laci is és Tóth Niki is (ők hárman 

nyertek végül csak), csak Horváth Csaba állt 

nem annyira jól, és egyre rosszabbul. 

Nekem végül sok volt, hogy egyszerre voltam 

minden, két lépésben néztem el, hagytam ott 

gyalogot, pedig az első blikkre megteendő 

lépésem védett is volna mindent; végül a 

gyalogvesztést nem tudtam nyugodt fejjel 

kompenzálni, egyre rosszabb állásba 

kerültem, végül az ellenfél harmadik 

remiajánlatát elfogadtam, amikorra szerintem 

ő már teljesen nyerve állt. Köllner Ödönön 

meglátszott, hogy nincs játékban (mint 

Orgován Sanyin legutóbb, de akár rajtam is), 

és a jobb állását elrontotta és kikapott. Palla 

Ákos minőséget hagyott ott egyben – azért 

játszik kevésbé jól, mint kéne, mert így is 

mindig kérnie kell, hogy vasárnapra ne osszák 

be, és szombatokon gyakran érkezik haza 

hajnali egy körül, nem tudja magát kipihenni. 

Végül bukta a meccsét, pedig ha elején remit 

kínál (amit nem akart, mert élőben ő volt 

jobb), biztos megkapta volna. Lakatos Tamás 

a nyerőesélyes állásából előbb teljesen és 

tökéletesen vesztő állást ért el, majd onnét 

hozta ki a döntetlent. 

Szabó Ervin- Gáspár László 

NB II 2016/17 Erkel (10.9) [D00] 

 

1.d4 d5 2.e3 Hf6 3.Fd3 Fg4 4.f3 Fh5 5.Hh3 

Fg6 6.Hf4 e6 7.Ve2 Hc6 8.Fb5 Fd6 9.Hd3 0–0 

10.Fxc6 bxc6 11.Hd2 Hd7 12.f4 c5 13.c3 

cxd4 14.cxd4 Fxd3 15.Vxd3 Vh4+ 16.g3 Vh3 

17.Vf1 Vf5 18.Ve2 c5 19.0–0 cxd4 20.exd4 

Bfc8 21.Hf3 Bc2 22.Ve3 Hf6 23.He1 Hg4 

24.Hxc2 Hxe3 25.Hxe3 Ve4 26.Bd1 Bc8 

27.a3 Bxc1 28.Baxc1 Vxe3+ 0–1 

Nyert: dr. Centgráf József, Gásprá László, 

Tóth Nikoletta 

A bajnokság állása a chess.hu-n 

Budapesti Felnőtt Sakk Csapatbajnokság, 

nyolcadik és kilencedik forduló, 2017. 

március 5. és 2017. március 19. 

A 8. és 9. forduló a harmadosztályban már a 

rájátszás első és második meccse volt. A két 

forduló olyan jól sikerült, hogy amennyiben 

az MLTC ellen a reális eredményt játszottuk 

volna, akkor már 2-ik helyen állnánk... A 

mérkőzés a Kastély középső kisebb termeiben 

volt, mivel a nagytermet éppen felújították. 

Sárkány DSE-Sinus II – Pestszentlőrinc 7,5-

4,5 

A Lőrinc elleni eredmény számszerűleg 

nagyon is jó, élők alapján minimálisan elvárt. 

Varga Vili nem tudott jönni, Mariann játszott 

az elsőn, Szekeres Tibivel örökremiben van, 

nem is vártunk más eredményt; Palla Ákos 

veresége ellenben a ki-nem-pihentségből 

fakad ismét (na meg abból, hogy nem tudta, 

mit kéne játszania az O’Kelley-változatra, 

csak azt tudta, hogy normális lépéseket nem 

szabad). Szemők és Bólyai István probléma 

nélkül remiztek, Horvát Sándor tábláján a 

komoly, 150 pontos élőfórt relatíve könnyen 

sikerült egész pontra váltani. 

Simonyi Gergő bejátszotta lovát c6-ra, és 

onnantól kezdve várható volt, hogy megnyeri 

a partit: győzött is. Kicsit fura volt, hogy az 

ellenfél bástyahátrányban játszik, de 

mindannyian másmilyenek vagyunk, máskor 

eszmélünk rá az állás tarthatatlanságára. 

Kocsis Józsi ellenben egészen biztos nyerve 

állt az élőben is jóval alatta lévő Makai Gábor 

ellen. Valószínűleg a királyok előtti gyalogok 

megindításában, további leszorításban lett 

volna az előny. 

Horváth Csaba3 partija korrekt és kijátszott 

remi volt, Rajcsányi Péter egészen biztos 

jobban állt, a kérdés csak, hogy nyerve-e. Az 

biztos, hogy kockáztatott a győzelemért, de az 

ellenfél megmenekült. Dienes Péter az 

utolsón nagyon elrontotta a nyitást, és 400 

pont előnyből remizett. A 10-es és 11-es 

táblákon Sáfár István és Tóth Niki viszont 

hozták a kötelező győzelmet. 

Nyert: Horvát Sándor, Simonyi Gergő, 

Sáfár István, Tóth Nikoletta 

A forduló eredményei és a bajnokság állása a 

bssz.hu-n 

http://chess.hu/hu/bajnoksagok.php?bajnoksag_id=171
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o2f8.pdf
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o2f8.pdf
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Simonyi Gergő – Kun Sándor László 

Bp Csb 2016/17 II Bilek (8.6) [B33] 

 

1.e4 c5 2.Hf3 Hc6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 

5.Hc3 e5 6.Hdb5 d6 7.f3? Mondjuk azt, hogy 

nem szokásos a Szvesnyikovban, de a 

partiban bejött. 7...a6 8.Ha3 b5 9.Hd5 Fg5 

nélkül ez nem jó. Sötét simán leüthet. 9...Fe6 

9...Hxd5 10.Vxd5 Vc7 11.Fe3 Fe6 12.Vd2 

Fe7³ 0–1 Duran Albareda,X-Rivas Pastor,M 

(2515)/Oviedo 1993/CBM 038 Extra (43) 

10.c4 Fxd5 11.cxd5² Így már világosnak jó. 

11...Hb8? [11...Hd4] 12.Fe3± Sötét, bár 1800 

élője van, amatőr módon játszik. 12...Fe7 

13.Fe2 0–0 14.0–0 Hh5 15.Vd2 Hd7 

16.Bac1 Világosnak egyértelmű célja van. 

16...Hf4 17.Hc2 A futó megőrzése, 17.Fd1 

sokkal jobb lett volna. 17...Hxe2+ 18.Vxe2 

Va5? 18...f5² ellenjátékkal. 19.a3 Bfc8 

20.Hb4 Fd8 21.Hc6+– Sötét játéka itt lett 

reménytelenné. 21...Va4 21...Vc7 22.He7+ 

Fxe7 23.Bxc7 Bxc7 24.Vd2+– is vezért nyer. 

22.Kh1 Kf8 23.Vd3 Fb6 

XABCDEFGHY 
8r+r+-mk-+( 
7+-+n+pzpp' 
6pvlNzp-+-+& 
5+p+Pzp-+-% 
4q+-+P+-+$ 
3zP-+QvLP+-# 
2-zP-+-+PzP" 
1+-tR-+R+K! 
xabcdefghy 

23...b4 lett volna az utolsó esély megmenteni 

a vezért. 24.Bc4 a5 25.Bfc1+– is világos 

előny természetesen. 24.b3 Vxa3 25.Ba1 Vb2 

26.Bfb1 Vxb1+ 27.Bxb1 Érdekes, hogy az 

ellenfél nem vette észre, hogy vezérhát-

rányban van. Igaz, van egy bástyaelőnye! 

27...Fxe3 28.Vxe3 f6 29.f4 Kf7 30.b4 Bc7 

31.Kg1 Bb7 32.Vh3 Hf8 33.fxe5 dxe5 

34.Vf3 Kg8 35.Bc1 Kh8 36.Vf5 Bc7 37.g4 

h6 38.h4 Bac8 39.g5 hxg5 40.hxg5 Hh7 

41.g6 Hg5 42.Bc2 42...Kg8 43.Ba2 43.d6 

sima matt lett volna. 43...Bxc6 44.Vxc8+ 

Bxc8 45.Bxc8# vagy 43...Kf8 Bh2 sötét csak 

halasztani tudja a mattot, kivédeni nem. 

43...Ba8 44.Kf2 Kf8 45.Ke3 Ke8 46.Bh2 1–0 

Sárkány DSE-Sinus III – Újpesti KSE II 8,5-

3,5 

A rájátszás első fordulójában mint negyedik 

helyezett csapat, a másik osztály negyedik 

helyezettjével játszottunk, az Újpest II-vel, 

akik viszont éppenhogy csak bekerültek a 

rájátszásba. Ráadásul relatíve jól ültünk le (a 

legjobb csapatból Bedecs Márton, Bálint 

Bence, Kurkó Bence hiányoztak csak), így 

hatalmas élőelőnyünk volt, amit meg is 

nyertünk. 

Érseki Tamara ugyan nagyon megküzdött 

Rinyu János ellen (aki minden lépésével csak 

remit akart, de Tamara meg WFM címet), 

ahogy Mezei Szilárd is 4,5 órás meccsben 

verte le egykori játékos-csapatvezetőnket, 

Pirityi Andrást. 

Lakatos Tamás gyorsan kiremizte Vinnay 

Istvánt (mondjuk közel 150 élő és 60 év 

fórból nem biztos, hogy ezt az eredményt 

akarta előre), ahogy Novák Levente meg 

számomra nem túl érthető módon szintén 

gyorsan remizett világossal. Csajbók Levente 

is remizett sötéttel, ám ott kimaradt egy sima, 

xh3-as típuskombináció. Érseki Áron pedig 

világossal kínált remit élőelőnyből, de 

pozícióhátrányból ellenfelének (13 lépéses), 

amit dr. Urbán Péter elfogadott. Szivák 

András megküzdött a győzelemért, Tóth 

Viktor már a nyitást elrontotta, és csak remire 

volt jó, Szabó Martin, Makrai Bence és Giang 

Tran Nam mind nyertek cserébe. Az utolsón 

Makay Márknak jutott az ellenfél 

legmagasabb élőjű, valószínűleg legerősebb 

játékosa: kezdetben nem volt élője, de 

januárban közel 1900-at szerzett. Tőle 

kikapott. 

A forduló eredményei és a bajnokság állása a 

bssz.hu-n 

Barcza GSC II – Sárkány DSE-Sinus II 7,5-

4,5 

Igazi „vérfürdő” volt a március 19-i 

mérkőzés, mindössze három mérkőzés lett 

remi, 9 parti eldőlt. Ebből sajnos 6 az ellenfél 

javára, és mi csak hármat nyertünk. 

Nem voltunk nagyon gyengék, de azért 

Bólyai István, Simonyi Gergő és Rajcsányi 

Péter hiánya meglátszott. Élőben viszont még 

így is aratunk kellett volna. 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o3f7.pdf
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o3f7.pdf
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Varga Vili az egyesen meg is nyerte meccsét, 

esélyes áldozatot hozott egy térelőnyös 

partiban, és nyert. Mariann most is csak 

remizni jött (eleve örülünk, ha el tud jönni, de 

300 élőfórja volt azért), Palla Ákosnál pedig 

felfokozódott a fáradtság, itt nem minőséget 

nézett el a közepén, mint az NB-s meccsen, 

hanem tisztet a kb. 5-ik lépésben. Ez azért 

már túl van azon, ami elfogadható, láthatóan 

teljesen kicsinálta őt a munkahelye. Normális 

esetben világossal nyernie kéne 360-nal 

gyengébb élős ellenfél ellen... nem kikapnia. 

Szemők Istvánt megverte Kozsik Bende, és 

bár ott is élőelőnyünk volt, a parti nagyobbik 

részében Bende állt jobban. A végén, a 39-ik 

lépésnél a kitartó védekezésnek köszönhetően 

lehetett volna ellentámadó lépést tenni, de 

pont ott vesztő lépés történt, és a meccs 

menthetetlen lett. 

Horvát Sanyi esetében még a remi is jó 

eredmény abból a partiból, mert nagyon 

rosszul állt. Kocsis Józsi remije indokolt és 

kijátszott volt, Gáspár Laci viszont teljesen 

megérdemelten nyert a hetes táblán. Horváth 

Csaba3 fejfájással játszott, ellenfél elutasította 

a meccs eleji remijét, kikapott. Sáfár István 

győzött, a három alacsonyabb élős játékos az 

utolsó három táblán viszont mind kikaptak – 

ezek azok a táblák, ahol az ellenfél volt 

esélyesebb. Vagyis, a vereség talán még meg 

is érdemelt, de az aránya túlzó. 

Nyert: Varga Vilmos, Gáspár László, Sáfár 

István 

A forduló eredményei és a bajnokság állása a 

bssz.hu-n 

Pestszentimre – Sárkány DSE-Sinus III 4,5-

7,5 

Nagy győzelem a másik csoport harmadik 

helyezettje ellen; de igazság szerint nekik 

hízelgő. 10–2 is lehetett volna akár, kis 

szerencsével. Lakatos Tamás és Giang Tarn 

Nam nem jöttek a Tavaszin való játéka miatt, 

Mezei Szilárd nem akart jönni, mert 

szombaton már játszott megyeit (a 

dunaújvárosi Királysakk kapott ki 1–7-re a 

dunaújvárosi Bástya ellen, Király Feriéket 

Klimkó Csabáék agyonverték; 6,5-es 

Királysakk győzelem esetén ők lettek volna az 

elsők; Szilárd volt a két remiző egyike), és 

valamikor tanulni is kell. Ezen kívül nem volt 

szokás szerint Bálint Bence és Bedecs 

Márton. Így a végére Polgár Botond és Tóth 

Tímea is befértek – mindketten nyerésre 

álltak, de végül csak Timi hozott fél pontot, a 

legtovább tartó mérkőzésen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előtérben Érseki Tamara és Novák Levente Péter 

Az ellenféltől nem mindenki volt meg időben, 

mi teljes látszámmal. Pár parti gyorsan a mi 

javunkra dőlt el, így Tóth Viktor győzelme, az 

ellenfél tisztet nézett el, majd feladta azonnal. 

Érseki Áron ellenfele teljesen nyerve állt, ám 

vezért nézett el, és rögtön fel is adta. Érseki 

Tamara nem egyenes vonalvezetésű, de 

relatíve sima partiban nyert Mezei Csaba 

ellen. Szivák András is, bár a nyitásban volt 

egy hibája, gyorsan nyert Pollák András ellen, 

Kurkó Bence meg nem nagy nehézségek áron 

verte meg Láng Krisztiánt. Tóth Niki 

Szoukup István ellen nyert, Szabó Martin is 

győzött. Eddig egész jól álltunk, és még 

nyerve állt Tóth Timi is bástyaelőnyben, igaz, 

Polgár Botond, miután bástyaelőnybe került 

az elején, előbb csak visszadott egy tisztet 

indokolatlanul, majd utána egy lépéssel 

három tisztjét nézte el, és kikapott, viszont 

nem állt veszve, csak érdekesen (tisztelőny, 

négy-öt gyalognyi hátrány) Csajbók Levente. 

Novák Levente a 10 lépés után veszve állt, de 

küzdött még, hátha az ellenfél nem nyer (de, 

nyert). Csajbók Levente végül nem bírta 

idegekkel, és nem bírta kivédekezni az állást, 

Magyar Erik pedig, bár az elején jól játszott, a 

közepén csak a tiszt nélküli végjátékra 

törekedve cserélt, kétszer hagyva ki 

gyalognyerést; majd, amikor kijött a nyerő 

állás, vesztőt húzott. Timi, miután nyugodt, jó 

játékkal bástyaelőnybe került, a bástyáját 

ingyen odaadta, mert azt hitte, arra beviszi a 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o2f9.pdf
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o2f9.pdf
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gyalogot; utána már legjobb esetben is csak 

döntetlene volt. 

Így menekült meg több vereségtől is a 

Pestszentimre. Igazából csak Novák Levente 

veresége volt megérdemelt, minden más 

partiban lett volna lehetőség vagy fél pontnál 

többre, vagy vereség helyett remire vagy 

győzelemre. 

Nyert: Érseki Tamara, Érseki Áron, Tóth 

Nikoletta, Szivák András, Tóth Viktor, 

Szabó A. Martin, Kurkó Bence 

A forduló eredményei és a bajnokság állása a 

bssz.hu-n 

szerdán: IM Pálkövi József és Nádasi Balázs 

A XVII. Szabadság u. 24. szám alatti klubban, 

16,45-től 19-ig. A klubban sakk-könyvtár is 

üzemel, könyvtári tagságot bárki kiválthat. 

Következő sakkversenyek: 

2017. április 22. X. Podmaniczky Kupa, 

XVII. Podmaniczky iskola 

2017. április 23. Bp. csb. 11. forduló, Láng – 

Sárkány DSE-Sinus II és Sirály II – Sárkány 

DSE-Sinus III 

2017. április 28–május 1. Országos 

korcsoportos rapid egyéni és csapat 

sakkbajnokság, Hajdúböszörmény 

2017. május 7. Bp. csébé 10. forduló, Sárkány 

DSE-Sinus II – HÜSI II és Sárkány DSE-

Sinus III – Honvéd ASE III 

2017. május 12–14. XII. Art Pub Kupa 

2017. május 19–21. XV. Rákosmente Open, 

Klubhelyiség 

2017. május 26–28. II. Titán Kupa 

2017. június 2–5. XIII. Art Pub Kupa 

2017. június 4. Budapesti Óvodás 

Sakkbajnokság, Törekvés 

2017. június 11. XXXIV. Lauder 

Sakkfesztivál, XII. Budakesti út 48. 

2017. június 23–30. Országos Korcsoportos 

Egyéni sakkbajnokság, Balatonlelle 

Folyamatosan frissülő versenynaptár a 

www.sarkanydse.hu oldalon 

 

Budapesti Ifjúsági Sakk Csapatbajnokság, 6. 

és 7. játéknap, 2017. március 4. és 

2017. március 11. 

Eredetileg március 4-én nem, de április 1-én 

lett volna forduló; ám jellemző módon a 

budapesti ifjúsági csapatbajnokságot előbb 

írták ki, mint az országos diákolimpiai csapat 

döntőt, ami ugyanarra az időpontra esett. Így 

a BSSZ vezetése úgy döntött, hogy az április 

1-2-i fordulókat előrehozza illetve halasztja 

(ami következtében a 11. fordulót hamarabb 

rendezik madj meg, mint a 10. fordulót). 

Öt forduló után holtversenyben voltunk az 

első helyen az MTK-val, ám, mivel ők 

megvertek minket, a mezőnyérték-számítás 

nekik kedvezett. Másfél pont előnyünk volt a 

harmadik helyezettel szemben, előre úgy 

hittem, hogy a hátra lévő két forduló nem az 

első, hanem a második-harmadik helyről fog 

szólni; a két meccsen több pontot kellett volna 

hoznunk, mint az MTK-nak. 

Mi a KSC II-vel játszottunk, az MTK a 

Csepellel. A KSC II nem sokkal gyengébb, 

mint a KSC I, és bár őket megvertük 3–1-re, 

azzal a 3–1-gyel most is kiegyeztem volna; 

azzal együtt, hogy reméltem, a Csepel elég 

szívós lesz. Nem lettek; az MTK majdnem a 

legjobb csapatával állt ki, a csepelieknek 

esélyük sem volt. 4–0 az MTK-nak. Itt már 

látszott, hogy ők lesznek a bajnokok, ám az 

nem, hogy mi végül „csak” 2,5–1,5-ra 

nyerünk majd. 

Tóth Viktor bár előnyt hozott ki a nyitásból, 

de nem volt egyszerű lépés, hogy mivel tudta 

volna azt fokozni (ott helyben én sem jöttem 

rá), utána meg még veszve is állhatott volna, 

így a remi indokolt volt. Kertész Borsa 

relatíve könnyen nyert, Szabó Martin meg 

nagyon könnyen. Szivák András Sándor Anna 

ellen sötéttel végig egálban volt, tartotta az 

egyensúlyt, bízva abban, hogy Anna elrontja 

valahol (ahogy ezt egyszer korábban megtette 

már András ellen). Sajnos, Anna nem csak 

nem akart rontott, hanem még a remiajánlatot 

is visszautasította, aztán András rossz 

lépésére meg már nyerve is állt, és nyert is. 

Így lett 2,5–1,5-es győzelem. 

 

 

http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o3f9.pdf
http://www.bssz.hu/versenyek/bssz/1617/csberedmenyek/o3f9.pdf
http://sarkanydse.hu/index.php/cimlap/455-2016-09-01-20-42-01
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Tóth Viktor – Koller József Dénes 

Bp Ifi Csb Hivatalos/B (6.2) [C56] 

 

1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fc4 Hf6 4.d4 exd4 

5.0–0 d6? 6.Hg5?! 6.Hxd4² 6...He5 7.Vxd4 

Hxc4? 7...h6 8.Hf3 Hxf3+ 9.gxf3= 8.Vxc4˛ 

Ve7 9.Hc3 h6 

XABCDEFGHY 
8r+l+kvl-tr( 
7zppzp-wqpzp-' 
6-+-zp-sn-zp& 
5+-+-+-sN-% 
4-+Q+P+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

10.Hf3? 10.Hb5! c6 11.Hxd6+ Vxd6 

12.Hxf7+– 10...Fe6 11.Vd4 g6? 12.Ff4? 

12.Hd5 még most is jó lett volna: 12...Fxd5 

13.exd5 Kd7 14.Fd2 Fg7 15.Bfe1 Vd8 16.c4± 

12...Fg7? 13.Bfe1 Hh5 14.e5 Hxf4 15.Vxf4 

dxe5 16.Hxe5 0–0 17.Bad1 Bad8³ Itt sötét 

még jobban is áll. 18.Hb5?? Vc5?? 18...Bxd1 

19.Bxd1 Vc5–+ 19.Hd4 Fxe5 ½–½ 

A hetedik fordulóban nem a Csepelt kaptuk, 

hanem a hatodik meccsen erőnyerő HÜSI-t 

(ennyire kevés csapat van...), és őket simán 

levertük 3,5–0,5-re. (Az MTK 2–2-re állt, de 

végül Varga Boldi fordítani tudott Krasznai 

Csaba ellen, így végül egy teljes pont 

előnnyel lettek bajnokok.) A Csepel ellen a 

Barcza I nyert 3,5-re, így velük szemben 1 

pont előnnyel lettünk ezüstérmesek, míg az ő 

előnyük három teljes pont volt a Kőbánya (és 

az MTK II...) előtt. Szivák Andrásnak nem 

ment Zakar Ádám ellen, Andrásnak a 

nyitásból vesztőgyanús állás jött ki, még ő 

tartott remit örökös sakkal. A többiek mind 

könnyedén nyertek. 

Így az ezüstérmes csapat tagjai: Szivák 

András 7/3,5, Tóth Viktor 7/4,5, Kertész Áron 

Borsa 7/6, Szabó A. Martin 6/4,5 és Magyar 

Erik 1/1 (az első fordulóban nyert Ördög 

Patrik ellen). Fényképek erről a két fordulóról 

sajnos nem készültek. 

Az amatőr bajnokságban végül az 5. helyen 

végeztünk – azért vagyunk a chess-

results.com oldalon 6-ok, mert a program nem 

tud mit kezdeni azokkal a büntetőpontokkal, 

amit a Pestszentlőrinc csapata kapott Geresdi–

Horváth Ágoston szerepeltetése miatt. 

Történt ugyanis, hogy mivel a tavaszi idény 

februárban kezdődött, ezért a februári 

értékszámokkal kellett játszani, azaz, ha 

valaki közben 1400 fölé került (mint nálunk 

Kurkó Bence), akkor le kellett húzni az 

erőlistáról. Gyömbér Tamás le is húzta 

Geresdit a lőrinciek listájáról, ám a fiú játszott 

a februári fordulókban kettőt (mindkettőt 

megnyerte), amikor a bírók rájöttek, hogy 

szabálytalanul van jelen. (Elég utólagos 

kontrtoll a szabályok szerint az amatőr 

bajnokságokban.) Ekkor felállították és 

hazaküldték, és elvették pontjait, sőt, még 

büntetőpontot is kapott a nyilvánvaló 

szabálysértésért. (Korbacska Dani anyukája 

hiába értetlenkedett, ő csak megbízott 

csapatvezető volt, tehát eleve nem is volt joga 

panaszosnak lenni.) Bertók Béla az egészet 

megóvta, hogy milyen disznóság már az, 

hogy ők a legnagyobb jóhiszemben 

szabálytalanok, a szabálytalanságukra fény 

derül, és még büntetőpontot is kapnak... dr. 

Nagy Sándor által vezetett ifjúsági 

versenybíróság helyben hagyta az ítéletet, ám 

kiemelte, hogy mivel Geresdi–Horváth 

Ágoston márciusi fordulóra 1400 alá 

visszakerült, így fel lehet őt venni az 

erőlistára szabályosan, mint új játékost. Ez 

elég furcsa, de szabályos. 

Amatőr egyes csapatunkban a 4–6-ik 

fordulókban Makay Márk János, Tóth Balázs, 

Zheng Roland és Polgár Botond játszottak, 

1,5, 2, 1, és megint 2 pontot elérve a Lázár 

Ervin iskola (2–2), a Barcza II (3–1) és az 

Kőbánya ellen (1,5–2,5). Lehetett volna 

egyértelműen jobb is, de ez sem volt rossz. A 

záró játéknapon Szadai Dávid volt az első, 

Makay Márk János a második, Pákozdi Artúr 

a harmadik és Tóth Timi a negyedik táblás, 3–

3–1–2 pontot értek el, és a két élős 

teljesítményével a csapat feljött végül az 5. 

helyre az MTK 3–1-es, a Palota II 4–0-ás 

legyőzésével és az utolsó fordulóban a végül 

Újpest elleni 2–2-vel. 
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Az amatőr kettes csapatban Nagy Patrik, 

Balogh Gerda, Kóczián Hanna, Kóczián 

Benedek és Zheng Dániel voltak a március 4-i 

4–6-ik fordulókban, és Magyar Erik Ferenc, 

Nagy Patrik, Kóczián Hanna, Kóczián 

Benedek volt az összeállításunk a március 11-

i 7–9-ik fordulókban. 

A negyedik fordulóban a Lauder III-ik csapata 

ellen 3,5-re győztünk, ráadásul jól is 

játszottak a gyerekek. az ötödik meccsen 

kikaptunk 1–3-ra az Újpest II ellen, bár 

Kóczián Benedek jobban állt, és Nagy 

Patriknak sem kellett volna mattot kapnia a 

parti elején már. A hatodikban az egykor 

szebb napokat látott, még ifjúsági 

bajnokcsapattal is rendelkező Csepel második 

csapata ellen értünk el 2–2-t, Gerda és Hanna 

győzelmeivel. Így aznap Patrik 2/0,5, Gerda 

2/2, Hanna 3/3, Benedek 3/1, Dani 2/0 pontot 

értek el. 

Az utolsó napon a Siketek csapatát 3–1-re 

vertük, az Óbuda III-at 4–0-ra, de az Óbuda I 

ellen kikaptunk 0,5–3,5-re. 

Erik 3/2,5 pontot ért el, egyik meccsét 

vesztésből hozva vissza. Nagy Patrik eggyel 

gyengébb táblát kapott előző héthez képest, 

de most sem nyert partiban,a győzelmét játék 

nélkül szerezte, így lett 3/1. Kóczián Hanna 

úgy lett 3/2, hogy a második partijában vezért 

és bástyát áldozott védhetetlen matt 

érdekében, ami nagyon tetszetős is volt, ám a 

harmadikban már erősebb ellenfelet kapott, 

akivel nem bírt, és lehet, ki is fáradt. Benő is 

3/2, mai napon nem volt tartalékunk, mivel 

Polgár Boti rosszul lett péntek este, nem 

tudott jönni, és így lettünk pont annyian. 

Összességében nem volt olyan sikeres az 

évünk, mint tavaly, amikor első és második 

helyeket szereztünk; elfogytak az erős amatőr 

játékosaink, sokan szereztek maguknak élőt, 

és a szabály szerint két élős max. 1400 pontig 

lehet, min. másik két gyereknek amatőrnek 

kell lennie teljesen. Kárpótolt minket a 

Hivatalos osztály második helye. Érdekes, 

hogy a Kőbánya, bár duplán bajnok volt 

Hajdúböszörményben, a budapesti verse-

nyeken rendre rosszul vagy nagyon rosszul 

végez, míg a Barcza önerőből mindig jól, az 

MTK pedig sok átigazolt játékossal jól. 

Végeredmény a chess-results.com oldalon 

 

Kérjük, támogassa egyesületünket 

adója 1%-ával! 

Sárkány Diáksport Egyesület 

18192782-1-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertész Borsa a Tavaszi Fesztiválon háttal. Az index.hu fényképe 

http://chess-results.com/tnr264226.aspx?lan=1


BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL 

SAKKVERSENY 

2017. március 18–26. 

Kiváló körülmények között, a ferencvárosi 

Bálnában rendezte meg a Budapesti 

Sakkszövetség az utóbbi idők legerősebb 

budapesti versenyét. Három különböző 

csoportban 345 játékosa játszott, a legerősebb 

csoportban 30 nagymesterrel. 

Az A csoportot Borisz Szavcsenko 

nagymester nyerte meg az egészen elképesztő 

9/8 ponttal, Kirill Stupakot, Can Emrét, 

Vladiszlav Kovalevet, Avital Borucsovszkijt 

és Szergej Grigorjantszot megelőzve. A 

mezőny erejét jól mutatja, hogy a legjobb 

magyar a 10. helyen Berkes Ferenc lett, a 

második legjobb magyar a 20. helyen Mihók 

Olivér. 

Ebben a csoportban tiszteletbeli játékosunk, 

Kozák Ádám játszott, aki a 67-ik 

rajtsorszámmal a 37-ik helyet érte el. Ádám 

április 1-től kezdve hivatalosan is nemzetközi 

mester, gratulálunk! 

A csoport végeredménye 

 

A B csoportban több játékosunk is játszott. 

14-ik lett 33-as rajtszámmal Érseki Tamara 6 

ponttal, 48,4 élőt nyerve. 54-ik lett 80-as 

rajtszámmal Lakatos Tamás, 5 ponttal, 26,6 

élőre végezve. Kertész Áron Borsának 3,5 

pont jött össze, 99-ikként végzett 133-as 

sorszámmal, és 88,4 élőt nyert. Érseki 

Áronnak 3 pont jött össze, ő 114-ik lett 112-es 

számmal, és 6 élőt nyert. Meglepő, de 

Eperjesi doktor nemzetközi mestert ki kellett 

zárni a versenyről, mert vérző fejjel jelent 

meg, és még felszólításra sem volt mentőbe 

ülni, rendőrt kellett hívni rá. 

B csoport végeredménye 

 

59-en indultak el a C csoportban. Legjobban 

tőlünk Giang Tran Nam szerepelt, 14-ik lett 

31-es sorszámmal, 5,5 ponttal, ő is 88,4 élőt 

nyert, mint Borsa. Szabó A. Martin 4,5 pontos 

lett, 22-ik 23-as sorszámmal, 41,2 élőt nyerve. 

Szadai Dávidnak 4 pont sikerült, ő 41-ik lett 

49-es rajtszámmal, 62,8 élőt nyerve. 

C csoport végeredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érseki Tamara, új WFM 

2017. március 25. Tavaszi Fesztivál ifjúsági 

verseny 

Március 25-én kísérő ifjúsági verseny is volt a 

Tavaszi Fesztiválon, 90 gyerek játszott 4 

különböző csoportban. 

Az A csoportban vett részt Kóczián Benedek 

és Tóth Tímea. Benedeknek a hét partiból 4,5 

pontja lett, a 28 gyerek közül 7-ik helyen 

végzett. Timinek 3,5 pontja lett, ő a 12-ik lett, 

lány második. 

A csoport végeredménye 

A B csoportban játékosaink közül csak 

Kóczián Hanna játszott, 4 pontot ért el, 11-ik 

lett 28 gyerek közül, lány második Deák-Sala 

Emília mögött. 

B csoport végeredmény 

A C csoportban végig az élmezőnyben 

játszott Kertész Áron Borsa, aki, mivel 

kikapott a végső első Schwarczenberger 

Csongortól 

C csoport végeredménye 
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