Rövid beszámoló a Szilveszteri Góversenyről
Idén december 29-30.-án negyedik alkalommal került sor a Szilveszteri Góversenyre. A felnőtt
torna három 6 fős csoportban körmérkőzéssel 29–30-án, a gyerek versenyen 12 fővel svájci
rendszerben 30-án került lebonyolításra.
A verseny egyben évadzáró rendezvény is volt az SDSE, BudaiXISE játékosok számára. Sajnos
több játékos akik rendszeres résztvevői a versenynek utazás, betegség, stb miatt nem tudtak eljönni.
Még 29.-én is történt három betegség miatti lemondás. Jobbulást kívánok Nekik!
A legerősebb felnőtt csoportotban ismét Bővíz Domink nyert Renátó és Fogi előtt. Nagyon örültem
Kelemen Zoltán részvételének aki nem ében tökéletes fizikai állapotban is vállalta a számára
megterhelő versenyt. Kende Mátyás 2 pontja reális, Dávidnak meg a cél a pontszerzés volt, ami
sikerült is.
A második csoportban a játékosok „hagyták” Matolcsi Mátét nyerni. A második Bővíz László, a
harmadik rosszabb segédponttal Katona Csaba lett. A csoport kiegyensújozottságára jellemző, hogy
a második forduló után Mindenki 1ponttal állt. Először játszott most Vízvári Béla, akinél a
játékrutin még hiányzik.Varga Péter 2 pontja lehetett volna több is. Egyedül tudta Mátét legyőzni.
Fila Jánostól a 2 pont itt nagyon jó teljesítmény!
A harmadik csoportban 4 gyerek is kűzdött. Köllner Barnabás 100%-kal nyert, de Bővízné ellen ez
csak 2,5 pont volt és Tóth Viktorral is szoros lehetett volna a vége. Viktor jól játszott legyőzte
Dórát és a több mint egy év után hazalátogató, de kgs-n játszó Tar Zsigmondot is,
így jogosan szerezte meg az ezüstérmet. Zsigmond harmadik helyezése reális volt. Sajnos Aurél és
Dóra mostanában tudása alatt játszik, igaz érthető okok miatt. Judit egyenletesen erősödik.
A gyerekeknél egy felnőtt segítség volt. A mezőnyből 5 ponttal kiemelkedett Goshler Levente. Nem
a gó ismeret döntött feltétlen a javára. Inkább a nyugodt játék, jó idő és erőbeosztás, végig kűzdött,
figyelt, volt olyan parti, amit a vége feléfordított meg. A 100% mindig nehéz és elismerést érdemel.
Leventétől egyre több jó eredmény jön.
4 pontos játékos nem volt!!! Sok volt viszont a 3 pontos játékos. Tóth Szilvi az utolsó két partit
vesztette, miután az első háromban erősebbek ellen nyert. Goschler Áron és Sándor András
szerintem gótudása alapján az első két helyre volt várható, de mindketten láthatóan fáradtan, nem
kellő összpontosítással játszottak. Az iskola már sok erőt visz el tőlük, de még túl fiatalok pl.
Leventéhez képest. Lesz ez jobb is. Sándor Ambrus az első fordulót hihetetlenül elkapkodta (4!
perc). De tanult belőle! A többi partiban figyelmesen jól játszott, a 3 pontot jó játékosok ellen
szerezte, Árontól kapott ki még, de nem vészesen. Ovisként szépen teljesített. Tóth Niki akit kellett
megverte Árontól és Andristól meg jogos, hogy kiakapott.
Uzonyi Petitől is jó a három pont. Erejükhöz mérten teljesített Formay Margit, Uzonyi Ákos.
Margitnak a csatákban kéne sokat fejlődni. Ákosnak meg lehiggadni, lelassítani tempóját. Uzonyi
Bálintnak most nem nagyon ment. Nem tudom miért. Egri Kriszti nagyon fáradtan 3 óra alvás és
hosszú utazás után játszott, de eleve a leggyengébb volt. Remélem sokat tanult a játszmákból.
A fiúkat és leányokat külön-külön értékeltük, díjaztuk és minden gyereknek volt csoki és ajándék
a verseny végén. Az igazi meglepetés viszont a Kőszegi Dia szimultán volt. Köszönet érte. Délután
1/2 5-től este 1/2 9-ig mentek a partik majd 20 táblán. A verseny után, szimultán mellett
"mellékesen" közgyűltünk egyet. De ez már más történet...
Köszönöm Mindenkinek a részvételt játékot!
Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Szeretettel várlak Benneteket januárban ugyanitt a Kondor-Sárkány Kupán!
Köszönettel: Köllner Ödön

