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Idén ismét Miskolc volt a házigazdája az ifjúsági csapatok seregszemléjének. A Rendészeti 

Szakközépiskola, és a szervezők már többször bizonyították, hogy ideális helyszínt sikerült 

találni az ifjúsági csapatok számára. Kiváló rendezés és szervezés mellett idén is sikeresen 

lezajlott az Ifjúsági csapatbajnokság. 

 

Az idén 52 csapat indult az ifjúsági csapatok legrangosabb versenyén, amely öttel kevesebb, 

mint tavaly volt. Idén nagyon kiegyensúlyozott volt az élmezőny, nehéz lett volna megjósolni a 

végső győztest, de a verseny elején úgy tűnt négy egyesület nyerheti az aranyérmet, a Haladás 

VSE az Atomerőmű SE Paks, a Hugaropharma Decs, és az ASS-Makói SVSE. A legesélyesebb 

csapat az első kiemelt Haladás VSE volt, de a verseny előtt lemondta két meghatározó játékosa 

a részvételt, Rapport Richárd és Petényi Tamás, de még így is a legmagasabb Élő átlaguk nekik 

volt. A Decs a Makó és a Paks is nagyon közel állt az első hely megszerzéséhez, de idén nem 

sikerült nekik. A makóiak vezettek az 5. fordulóig 1,5 pont előnnyel, de a Haladás ellen 

betliztek, mindössze fél pontot sikerült szerezniük, amely eredmény nagyban befolyásolta a 

végeredményt. Egy ilyen nagyarányú rangadó megnyerése mutatja a Haladás erejét, amely 

miatt teljesen megérdemelték az aranyérmet játékosai. A decsiek is nagyon egységes csapatot 

alkottak, ami nem meglepő ismerve csapatvezetőjüket dr. Papp Csabát, de idén nem sikerült 

rangadót nyerniük, sőt kettőt el is vesztettek. Ezért úgy gondolom szép eredmény 4. 

kiemeltként a 2. hely megszerzése a decsi fiatalok részéről, de Csabát ismerve (aki állandóan a 

győzelemre buzdítja, tanítja őket) biztosan nem voltak teljesen elégedettek. A harmadik helyet a 

makóiaknak sikerült megszerezniük, nagyarányú utolsó fordulóbeli győzelmüknek 

köszönhetően. Nagyon egységes jó csapatuk volt egy igazi éltáblással Mihók Olivérrel, de a 6. 

fordulóban elszenvedett nagyarányú vereségük miatt, örülhettek játékosaik a bronzéremnek. Az 

Atomerőmű SE Paks fiataljai is kitettek magukért, két rangadót is nyertek, a Haladás és a Decs 

ellen, de az utolsó fordulóban kevés volt a Tóth László ellen megszerzett 3,5 pont, így éppen 

lecsúsztak a dobogóról. Ha egy ponttal többet szereztek volna, akkor második helyezettek 

lehettek volna. Nagyon jó és egységes csapatot láttunk ezen a csapatbajnokságon a Paksiaktól, 

amiből arra következtethetünk, hogy kezd beérni az a fiatal generáció, akik még csak 13 

évesek. Meglepetés a Barcza Gedeon SC első csapatának az 5. helyezése, mivel az első négy 

helyezettel nem játszottak. Ők is annak köszönhették ezt az előkelő helyezésüket, hogy nagy 

arányban nyertek az utolsó fordulóban, aminek köszönhetően olyan csapatokat is megelőztek, 

akik végig előttük voltak az egész versenyen, igaz csak a 7. fordulóig. Hatodik helyen végzett 

az Aquaprofit Tungsram SK Nagykanizsa csapata is, akik végig az élmezőnyben játszottak, 

több rangadón helytálltak, de az utolsó fordulóban vesztettek a Haladás VSE ellen, így a Barcza 

megelőzte őket. Hetedik helyre a Tóth László SE Kecskemét fiataljai futottak be, amely 

eredmény azért is értékes, mert az utolsó fordulóban 2,5 pontot el tudtak venni a jóval 

esélyesebb ASE Paks csapatától. Nagyon látszik a szisztematikusan felépített kecskeméti 

utánpótlás ereje, de ehhez az eredményhez kellett a Szegedről érkező Tésik Csaba kiemelkedő 

eredménye az első táblán. Az MTK-Kőbánya 8. helyezése reális eredménynek számít, de ehhez 

a jó szerepléshez nekik is kellett az utolsó fordulóban megszerzett 4,5 pont. Ebben az 

egyesületben is látszik a tervszerű munka, amely most eredményben is megmutatkozott, de az 

év legnagyobb sikere egyértelműen Krstulovic Alex Európa-bajnoki címe volt, aki ezen a 

versenyen is kiválóan szerepelt 7 játszmából megszerzett 6 pontjával. Meglepetésnek tűnhet a 

Sárkány DSE 9. helyezése 16. kiemeltként (és valószínűleg az is), de fiataljaik kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak ezen a versenyen, és dicséret illeti a csapatvezetőjüket is, aki nagyon 

jól összeállította a táblasorrendet. A Nyíregyházi Sakkiskola SE-nek a tavalyi év után ismét 

sikerült az első tízbe kerülnie, ami nagyon nagy eredménynek számít, egy ilyen kis csapat 



életében. Egy kicsit előrébb végezhetett volna a Maróczy Géza SE és a Géniusz SE Tata 

csapata, viszont ezen a versenyen hadilábon álltak a  szerencsével. 

 

Összességében elmondható a versenyről, hogy a gazdasági nehézségek ellenére 52 csapat 

részvételével ismét egy színvonalas és hihetetlen izgalmas csapatbajnokságon vagyunk túl, 

amelyen minden csapatnak érdemes elindulni, amely egyesület foglalkozik gyerekneveléssel.  

Varga Péter 

 

 

 

Saját megjegyzésem Varga Peti írásához: remélhetőleg a jövőben a Sárkány DSE jó helyezése 

nem fog meglepetésnek számítani, másfelől több fordulón át mi voltunk az első budapesti 

csapat: a Barcza végig középmezőnyben volt, az MTK pedig majdnem végig harmatosan 

szerepelt, saját magukhoz képest persze. Mi a Nagykanizsát majdnem megvertük, kár, hogy 

nem sikerült, közel voltunk hozzá. A siker nem csak a kiemelkedően szereplő játékosok 

(Suhajda Attila, Ruck Róbert, Kozák Ádám, Laza Szabolcs, Palla Ákos, Mikulás Viktória) és a 

csapatvezető érdeme, hanem a felkészítő edző Pálkövi Józsefé is, és dr. Homonnay Gézáé is, 

aki támogatásával ezt lehetővé tette. 

 

Ezen a linken tekinthető meg a részletes végeredmény: 

http://chess-results.com/tnr57567.aspx?lan=1 
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