Segítség, leszakad a polc!
Egy hatszoros bajnok kisfiú győzelmeinek krónikája következik.
   2014 januárjában alacsony,
óbudai kis legényke csöngetett
fel apukájával a Magyar Sakkvilág Falk Miksa utcai szerkesztőségébe. A főszerkesztőt, Németh
Zoltánt keresték, hogy nézze már
meg a lurkót, a sakk lesz-e a
sport, amibe bele kell vágniuk,
mert majd megeszi őket a kíváncsiság. Merthogy az affinitás an�nyi máshoz is meglenne, például
a focihoz vagy a küzdősportokhoz.
  A tapasztalt nemzetközi mester egykettőre megállapította, hogy kifejezetten jók az
észbeli képességek, ez alapján
egyértelmű igent mond a szülői kíváncsiskodásra. Edzőnek
pedig Peredy Ferenc nemzetközi mestert, a Sárkány Diáksport
Egyesület első táblását ajánlotta.
Nam a mesterében olyan oktatót
kap, aki vevő a nagy kihívásokra, tudja, mi a dörgés, és beszéli azt a „különös” nyelvet, amelyiktől élményszámba mennek
a foglalkozások. Februárban találkoznak először, és már az első alkalomnak is nehezen akart
végeszakadni, ami mindig kedvező előjel. Érezvén a rendkívüli tehetséget és kitartó lelkesedést a gyermekben, nem volt mit
tenni, emelni kellett a lécet: egyszer csak azon kapták magukat, hogy már heti három alkalommal dübörög a sakkműhely,
persze az időhosszon is nyújtani kellett. Kezdeti gyümölcseként
az együttműködésnek a kisfiú az
erősnek mondható őszi Lauder
Fesztiválon élete első megmérettetésén máris éremmel indít.

   Innentől kezdve egyre többet
tanult és versenyzett Giang Tran
Nam, hiszen ő történetünk főszereplője. Jöttek a Sakksuli kupák és
a különböző rapidtornák. Nagycsoportosként a Sárkányba igazol, mellyel néhány játszmát elvállalt az országos gyermek csapatbajnokságon, a Mogyoródi úton.
Aztán ahogy belelendül a versenyzésbe, egyre inkább játékához szegődik a bátorság, és ahogy
az várható, szállingózni kezdtek
az eredmények, valamint egyre látványosabbak a győzelmek.
2015-ben az országos óvodásbajnokságon még „csak” az ezüstéremig jut, de 2016-ban ennek
a vetélkedésnek a megnyerése
már majdhogynem papírformának számít – ez Nam első országos bajnoki címe. Szűk egy év elteltével további öt ilyet szerez! Az
országos U8-as rapidbajnokságon 7. kiemeltként, 1094-es élővel, amit egy márciusi Art Pubon
szerzett – ott azért indult el, hogy
ne legyen teljesen felkészületlen a játszmaírásból és a hosszú
partikból az országoson –, „még
csak” harmadikként végez, 4/4es bombastartja ellenére. Hiába,
kevés még a rutin ahhoz, hogy
végig megtartsa a magas táblát.
Közben a budapesti ifjúsági csapatbajnokság amatőr osztályában szállít egy ezüstöt, és helytáll
még egy esztergomi értékszámszerzőn, valamint egy Hóbagoly
Kupán.
   Majd jött az U8-as bajnokság Balatonlellén.
   7/5,5 ponttal, veretlenül a
korosztálya alatt egy évvel versenyző Nam a bajnok! Ez már a

második országos bajnoki címe,
innentől szó szerint megállíthatatlan, és még csak nem is iskolás. Győzelmének köszönhetően
részt vehetett az Európa-bajnokságon, ahová igazából még csak
ismerkedni ment a nemzetközi poronddal: a 105 fős mezőnyben 1256 élőjével 42. rangsoroltként 44. lett, nyerések kihagyása jellemzi játékát, de azért így is
pluszban marad. Az újabb egyéni
versenyek után a 2016. évi országos gyermek csapatbajnokságon a Sárkány csapatával 8. helyet szerez (az első partikra nem
tud elmenni; a csapata mindös�sze 3 fordulóban ült le teljes erővel), majd az I. Ádám György emlékversenyen játszik Kispesten.
Mindezek eredménye, hogy 2017
januárjában már majdnem 1400as élője van, amivel közel 300
ponttal játszik a saját korosztálya
felett a hazai mezőnyben, viszont
ezzel már a nemzetközi porondon is megállja helyét. A júliusi
FIDE 2009-es fiú ranglistán csupán egyetlen orosz gyereknek
van 1700-as élője, Nam pedig ott
van már utána a legjobbak bolyában. Sosem szabad az élőpontok
bűvkörébe esni, mert a játékerő
számít, de azért ez már jelent valamit. Az edzésmunkába bekapcsolódtak Izsák Gyula, majd Fáncsy Imre mesterek is.
   Nam 2017 áprilisában szerzi
harmadik országos bajnoki címét,
a legfőbb iskolai versenyen (diákolimpia) győzedelmeskedik a nála egy évvel idősebbek mezőnyében. Ez már előrevetíti, hogy a vele egykorúak és nála fiatalabbak
között az országos rapidon a tavalyi bronzérem után idén egyértelműen már aranyérem a cél.
Ezt bő két héttel később Hajdúböszörményben hozza is 9/9-es
hibátlan teljesítménnyel. Rá egy
napra pedig országos csapatbajnok a Sárkánnyal (csapattagok
még: Szadai Dávid, Makay Márk
János és Deák-Sala Emília táblasorrendben, ahol csapata minden meccsét megnyeri), ebben a
10 évesek mezőnyében klubja első tábláján 6-ból 5,5 pontot tesz
hozzá a csapateredményhez,
egyúttal az új U10-es egyéni bajnokot is megverve, ami tábladíj is
egyben.
   Nam számára az év nem
lenne teljes, ha nem védené meg
bajnoki címét Balatonlellén. A hét

ellenfelének mindössze fél pontot engedélyezve, ismét veretlenül diadalmaskodik, így az év
egyértelműen Namé: az újabb
bajnoki cím ezúttal már a hatodikat jelenti neki. És kérem, még
csak most szeptemberben megy
másodikba!
   Nam így újabb Európa-bajnokságra készül. Ezúttal már
korcsoportja élmezőnyéhez tartozik, és elmondható róla, hogy
immár versenytapasztalata is
van. Támogatókra ennek ellenére szüksége lenne, minél többre:
az állandó versenyzés, az edzések, egy komoly sakkozó esetében évente már milliós összegekre rúgnak még a Központi
Sakkiskola és a saját egyesület
támogatása mellett is. Nam családja kéri, hogy aki tudja magánvagy vállalati szponzorációval támogatni a kisfiú fejlődését, segítsen! Nem lehetetlen, hogy valami
nagy van itt kialakulóban, és Ön is
részese lehet! Aki pedig szeretne
egy olyan csapat tagja lenni, ahol
komolyan és sokat tanulhat, keresse a cikk szerzőjét, a Sárkány
DSE vezetőjét, vagy rajta keresztül Peredy Ferencet.
Nádasi Balázs
sdse17@gmail.com, 70/378-5328
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Giang Tran Nam–Rabovszky
Art Pub, 2017
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 e5 5.¤b5 a6 6.¤d6+
¥xd6 7.£xd6 £f6 8.£d1 £g6
9.¤c3 d5 10.¤xd5 £xe4+
11.¥e3 ¤d4 12.¤c7+ ¢e7
13.¦c1 ¥f5 14.¤xa8 ¤f6 15.c3
¤c2+ 16.£xc2 £xc2 17.¦xc2
¥xc2 18.¤b6 ¦d8 19.¥e2
¢e6 20.0–0 ¤e4 21.¦c1 ¥d3
22.¦d1 ¤xc3 23.bxc3 e4
24.¥xd3 1–0
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