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A 2017-ben Dabkin (Lengyel) megrendezett Nemzetközi Dáma Ifjúsági vb-n az
Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával vehetett részt a Magyar Ifi
Válogatott. Az NTP-NTMV-17-A jelű pályázaton nyertünk forrást a versenyre.
A csapattagok kiválasztása során figyelembe vettük az edzésmunkát, egyéni
felkészülést, versenyek számát, elért eredményeket és az élőpont változását.
Pénteken a Gazdagréti Közösségi Házban, vasárnaponként pedig a XVIII.
kerületi Kondor Béla Közösségi Házban bárki számára látogatható
foglalkozásokat is tartottunk, segítve ezzel a felkészülést. Kállósemjénben is
nyílt foglalkozások voltak. Egri Ica online bajnokságokat is szervezett a
fiataloknak, ahol heti 2 partit játszottak hónapokon keresztül. A felkészülést
segítették a nyári táborok is. Szeptemberben pedig Karpaczban a felnőtt
világkupán játszhatott a csapat nagyobb része a gyakorlás érdekében. Itt nem
csak versenyeztünk, de elemeztünk, gyakoroltunk, túráztunk is minden nap több
mint egy héten át.
Az utazással kapcsolatos ügyintézésben (szálláskeresés és foglalás, utazás
szervezése, illetve ezekkel kapcsolatos beszerzések) Egri Ica és Köllner Ödön
vett részt.
A versenyre 2017.10.27-én indultunk. 2 autóval és egy kisbusszal utaztunk ki.
Odafelé Prágában, hazafelé Drezdában töltöttünk el 1-1 éjszakát, és volt idő
mindkét helyen egy kis városnézésre is. Dabkiban az első nap október 28-án
megismerkedtünk a verseny helyszínével, megtörténtek a regisztrációk, illetve
volt lehetőség városnézésre is. A versenyek 2017. október 29-től november 04ig, zajlottak. Ötödikén indultunk hazafelé (Drezdába). Hatodikán este
szerencsésen megérkeztünk Budapestre, Kállósemjénbe.
A szállásunk (hivatalos) penészes, dohos volt, a környék is szép, rendezett
benyomást keltett. A versenytermekkel sem volt miden rendben. Eltérő
helyszíneken, emeleteken voltak a termek, ahová bemenni sem nagyon lehetett.
Ez nagyon megnehezítette a gyerekek felügyeletét. A szellőztetésért is küzdeni
kellett. Az étkezés helyszíne megfelelő volt, az étel elfogadható, de nem jó.
Sokszor nem ették meg főleg a kisebbek.
A csapattagok részt vettek a megnyitón és a záró ünnepségen is.

Magunkról:
Összességében a csapat jól teljesített. Bár több billegő, sőt előnyös partit
vesztettünk, és ez lényegesen befolyásolta is a végeredményt. Az elért
pontszámok az ellenfelek és a körülmények ismeretében reálisnak tekinthetők.
Minden játékos végigjátszotta az összes versenyszámot. A küzdőszellemmel
legtöbbször nem volt gond, a többségnél a felkészülés is kamatozott. A
csapatszellem kimondottan jó volt.
Egyéni értékelés:
U19
Köllner Dóra közel 50%-ot hozott, csak az élmezőnytől kapott ki. Értékes jó
partikat játszott, mesteri címet teljesített (először). Klasszikus partikban a
legjobb pontszerző lett. Ő játszotta a legtöbb hosszú partit. Volt olyan nap,
amikor 13 órát harcolt a tábla mellett. Kicsit több szerencsével, kevésbé
fáradtan, még plusz 1-2 pont is összejöhetett volna.
Egri Krisztina 7 pontja elfogadható, lehetett volna picit több is. Még meg kell
tanulnia, mikor kell harcolni és mikor takarékoskodni az erővel és pihenni.
Küzdésből jeles, taktika jó-közepes. A stratégia tervezés viszont még nagyon
döcög. Az igazán erősek ellen nem volt így esélye.
Ambrózy Bálint mezőnye nagyon erős volt. A megszerzett 6 pont teljesen
reális, max 1 pont maradt benne. Nehéz lesz fejlődnie. Itthon csak gyakorolni
tud, tanulni alig, mert az egyik legerősebb a hazai mezőnyben.
U16 A legtöbb játékosunk itt indult. Sorrendben:
Orosz Réka előre megbeszélten „amatőrként” jött a versenyre, mert iskolai
elfoglaltságai, (sikeres) tanulmányi versenyei mellett idén alig volt lehetősége
készülni. Azt viszont sokszor bizonyította, a versenyen mindent megtesz a
sikerért. Nagyon hiányzott a rutin, gyakorlás. Sokszor hibázott a partik végén. A
mezőny is erős volt. A pontszerzés sikerült, de az utolsó helyet nem tudta
elkerülni. Szemrehányás nem érheti, amit tudott megtett.
Köllner Barnabás élete legjobb versenye volt. Legalábbis Török Dáma
versenyszámban, ahol óriási meglepetésre a világbajnokot is legyőzve vb
bronzot nyert. Az örömöt árnyalja, hogy az utolsó fordulóban a vb címért
játszott, korong előnyből vesztett az időzavarban. De ne legyünk telhetetlenek,
ez is messze erőn felüli teljesítmény volt egy nagyon erős mezőnyben. A
klasszikus 7 pontja elfogadható, de nem jó eredmény. Sok a stratégiai hiba
(mesteri szinten értendő). Itt kell sokat fejlődni még.
Mező Dávid és Uzonyi Péter nem véletlenül kerül egy értékelés alá.
Mindketten egyforma pontszámot teljesítettek (5). Mindketten jól küzdöttek, de
stratégiai, taktika hibákat is vétettek. Mindketten rendesen lebetegedtek a

verseny alatt, ami lázzal, fejfájással, hasmenéssel járt, ami bizony több pontba is
került. Szerencsére gyorsan rendbe jöttek köszönhetően a gyógyszereknek,
erőnlétüknek. Jó csapatemberek, akikkel élmény utazni.
U13
Bölcskei Hanna először szerepelt vb-n. Klasszikusban 3 vereséggel kezdett,
majd belelendült és 6 pontot szerzett. A második fordulós vereségért kár volt, a
többi legyőzője sokkal erősebb volt. Blitzben is 6 pontot szerzett, így
teljesítményével elégetettek lehetünk. Még mindenben fejlődnie kell, de okos, jó
küzdő, kreatív. Nagyon tapasztalatlan, de látszik, mester lehet.
Molnár Józsi blitz 6 pontja elfogadható, de a klasszikus 2 pontja és utolsó helye
viszont elfogadhatatlan. Nagyon tapasztalt versenyző. Komoly versenyeken
most már rendszeresen csődöt mond, messze tudása alatt játszik. Ez lehet
pszichés probléma, de lehet egyszerűen figyelmetlen motiválatlan játék is. Ő
fejezte be rendszeresen legelsőnek a partikat. Magyarán nála a küzdőszellemmel
is gond volt. Egyszerű állásokban is hibát hibára halmozott.
U10
Vécsei Anna Blitz 9 pontja az egész csapat legjobb blitz eredménye, de Tőle
vártuk is a 8-10 pontokat, mert 10 évesen is már nagyon rutinos, erős játékos.
Klasszikus pontszáma viszont agához képest borzasztóan gyenge. Hiányzott a
figyelem, küzdeni tudás, pedig most benne volt egy szép eredmény lehetősége.
Meszesán Noémi újoncként jött játszani. Edzéseken ügyes volt. Nincs rutinja,
egyből a mélyvízbe került. A Klasszikus partikban össze-vissza lépkedett, nem
tudott figyelni, simán utolsó lett. Blitzben viszont 7 pontot szerzett, amivel
bizonyította, nem véletlenül lett vb résztvevő. Még nagyon kezdő, de van benne
fantázia 3-4 év múlva várható Tőle komolyabb eredmény.
Andicsku Bence már nem teljesen kezdő, de még nagyon gyerek. A
Klasszikusban elkerülte az utolsó helyet, blitzben közepes játékkal 6 pontot
szerzett. Többet vártam Tőle, de Nála ez még akárcsak Noéminél idő kérdése.
Még rutint, tapasztalatot kell szereznie, de egyértelműen kimagaslóan okos,
tehetséges. Sokra fogja vinni.
A részletes eredmények (résztvevők, pontszámok, fényképek) elérhetők az
FMJD hivatalos oldalán (http://dabki2017.warcaby.pl/?id=8&).
Budapest, 2018.05.08.
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