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H I R D E T É S

ELŐKELŐ HELYEN VÉGZETT A KOROSZTÁLYOS SAKK-EURÓPA-BAJNOKSÁGON A KONTINENS LEGJOBBJAI KÖZÉ TARTOZÓ 7 ÉVES KISFIÚ

Sakklépések kismestere a szatmári Kovács Balázs
Mesterien „csalizza be” 
ellenfeleit a sakktáblán 
a hétéves Kovács Balázs. 
A szatmárnémeti kisfi ú a 
korosztályos sakk-Euró-
pa-bajnokságon bizonyította 
rátermettségét, és a román 
válogatott tagjaként az U8-
asok kategóriájában előkelő 
helyen szerepelt. A kisfi ú a 
hatvannégy mezős játék vilá-
gában szerzett élményeiről, 
gyakorlásról, versenyekről  
beszélt a Krónikának.

» DEÁK SZIDÓNIA

M ég csak hétéves Kovács 
Balázs, neve mégis is-
merős a sakk világában. 

A szatmárnémeti kisfi ú Európa 
legjobbjai közé tartozik korosz-
tályában, sakktudását nemrég 
bizonyította az utánpótlás-Euró-
pa-bajnokság keretében, ahol a 
harminckét fős román válogatott 
tagjaként az U8-asok korosztá-
lyában a 81 induló közül az elő-
kelő 12. helyen végzett.

Kovács Balázs – akinek a 
sakkjátékosok erejét mutató 
nemzetközi Élő-pontrendszer-
ben 1363 pontja van – most 
első osztályos a szatmárnémeti 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában, és a Szatmárnémeti VSK 
klubban sakkozik. A kisdiák 

lapunknak elmondta, három 
éve, körülbelül négyévesen 
kezdett el sakkozni a bátyjával, 
Ábellel. Együtt jártak a partiu-
mi városban gyerekek számára 
szervezett sakk-klubba, ahol 
az oktatók felfi gyeltek Balázs 
tehetségére, és biztatták, hogy 
folytassa a hatvannégy mezős 
játékot. Hozzátette, igazi kihívá-
sok számára a sakkjátszmák, és 
reméli, hogy sok versenyen részt 
vehet majd, ugyanis a sakk vilá-
gában új barátokra is szert tett. 
„Azért szeretem a sakkot, mert 
minden parti más, és örülök, 
amikor sikerül becsaliznom az 
ellenfelet, ha legyőzök nagyob-
bakat. Ezenkívül sok helyre el-

megyünk a csapattal, sok bará-
tom lett a sakk által” – jegyezte 
meg az első osztályos kisdiák.

Versenyszerűen vívni 
a sakkbábuk harcát
A szép eredmények mögött renge-
teg gyakorlás áll. Mint elmondta, 
naponta gyakorol, van úgy hogy 
tanárral, edzővel, máskor a test-
vérével vagy édesapjával játsszák 
a sakkbábuk harcát, néha pedig 
logikai feladatokat old, vagy on-
line sakkozik.

Balázst a szülei is támogat-
ják a sakkozásban, ugyanis úgy 
gondolják, a szellemi sport ha-
tása megmutatkozik a hétközna-
pokban is, hozzájárul a gyermek 

fejlődéséhez. „Véleményünk sze-
rint egy sakkozó gyermek köny-
nyebben, gyorsabban tanul, a 
szellemi sport fejleszti gondol-
kodásmódját, segíti a probléma-
megoldásban, továbbá türelemre 
is nevel. Ha valaki versenyszerű-
en sakkozik, nagyon sok élményt 
szerezhet, megtanulja elviselni 
a kudarcot, kezelni a sikert, és a 
számítógépes játékok, tévénézés 
helyett hasznosan tölti az idejét” 
– mondta el lapunknak a kisfi ú 
édesanyja. Hozzátette, felmenő-
ik közül versenyszerűen senki 
nem sakkozott, de a szabályo-
kat, a sakklépéseket ismerték. 
A családban ma már mindenki 
játszik, de nem olyan magas szin-
ten, mint Balázs. Az édesanya 
azt is elmondta, Balázs számá-
ra kezdetben nem volt egyszerű 
a versenyszerű sakkozás. Mivel 
románul még nem tud, nehezen 
értette meg az edzői utasításokat, 
valamint gondot okozott, hogy 
a játékbíróval is az ország nyel-
vén kellett szót érteni. Ezenkívül 
ebben a sportban betűkkel és 
számokkal jelölik sakklépéseket, 
ami elmulasztása időlevonással 
jár. Balázs az óvónők segítségével 
megtanulta a sakkban haszná-
latos betűk és számok írását, és 
székre felállva játszott, hogy lássa 
a táblát, és írni is tudjon.

Megnyitások, közép- és 
végjátékok stratégiája
Rendkívül büszke tanítványa 
Európa-bajnokságon elért ered-

ményére edzője, a szatmárné-
meti Ciprian Sorin Muntean is. 
Mint lapunknak elmondta, Ba-
lázs kilenc forduló után az ösz-
szetett táblázatának 12. helyén 
végzett, az előtte lévő helyezet-
tek 8 évesek, így ő hétévesen 
korcsoportja legjobbjának szá-
mít. Megjegyezte továbbá, hogy 
a kategóriájában a kisfi ú helye-
zése volt a romániai küldöttség 
legelőkelőbb eredménye ezen a 
versenyen.

Mint elmondta, Szatmáron 
nagy népszerűségnek örvend a 
sakkozás, szervezett formában 
jelenleg több mint száz gyerek 
tanulja a módszerek, kombiná-
ciók, megnyitások, közép- és 
végjátékok stratégiáit a partiu-
mi város különböző klubjaiban, 
iskolákban vagy óvodákban. 
Ezenkívül évente megszervezik 
a szatmárnémeti nemzetközi 
sakkfesztivált, valamint a tasná-
di kupát.

A korosztályos sakk-Euró-
pa-bajnokságot október közepén 
rendezték. A koronavírus-járvány 
miatt a bajnokságot a kontinentá-
lis szövetség döntése értelmében 
a honi föderációk hibrid rend-
szerben, azaz több helyszínen 
és a virtuális térben tartották. A 
megmérettetésen harminckét eu-
rópai országból 871 versenyző vett 
részt, a román válogatott tagjai 
Tordán, Bukarestben és Jászvásá-
ron ültek sakktábla elé. Balázs a 
Kolozs megyei városban játszott a 
8 éven aluliak korosztályában.

Kovács Balázs Európa legjobb sakkozói közé tartozik a korosztályában
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