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ZÖLDY RÓBERT

KLUBDÉLUTÁN
Az Újpesti Kultúra Sportegyesület Sakkszakosztálya

Az Újpesti Kultúra Sportegyesület és
annak sakkszakosztálya 2006. nyarán
alakult a Tungsram SC sakkszakosztályának jogutódjaként. Fő támogatónk
az Ady Endre Művelődési Központ,
amelynek igazgatója, dr. Oláh Zsigmond egyesületünk elnökhelyettese és
csapatunk játékosa.
Csapataink budapesti bajnokságokban játszanak. Első csapatunk
2006/2007-ben I. lett az I/B osztályban,
azóta az I/A osztályban szereplünk középcsapatként. Elsőtáblásunk Lengyel
Béla nemzetközi mester. Minden évben
indítunk csapatot az V. kerületi sakkszövetség által rendezett hétköznapi
bajnokságokban is, itt az élmezőnyben
szoktunk végezni.
Évről évre gyarapodó számú ifjúsági
sakkozóink a budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság Amatőr-osztályában mérik
össze erejüket a többi egyesület ifjú játékosaival. A 2008/2009-es idényben
két csapatot is kiállítottunk és az Amatőr I. osztályban bronzérmet szereztünk.
Két ifjúsági játékosunk, Tóth Tamás és
Medve Márk tábladíjas lett. Hetente két
alkalommal edzést tartunk ifjúsági játékosainknak, az edzéseket Zöldy Róbert
sakkedző-jelölt tartja (jelenleg végzi a
TF sakkedző-képzését.)
2006. novemberében rendeztük első
villámversenyünket, azóta öt villám- és

ÚKSE I–Fabulon SC, 2008. november 16.
négy rapidversenyt szerveztünk. Augusztus 19-27. között rendezzük meg az
első FIDE értékszámszerző versenyünket, igazán méltó körülmények között,
az Újpest Színház légkondicionált színháztermében. Különös véletlen, hogy
éppen 75 éve, 1934-ben nemzetközi
verseny zajlott Újpesten világhírű sakkozók (Tartakower, Vidmar, Flohr,
Grünfeld, Pirc) részvételével, amelyet
Lilienthal Andor, a ma élő legidősebb
nagymester nyert meg. Terveink között
szerepel a villám-, rapid- és értékszám-

szerző versenyek mellett kerületi szenior és ifjúsági tornákat is rendezni.
Minden szeptemberben idénynyitó,
júniusban idényzáró összejövetelt tartunk, ahol megbeszéljük az egyesületi
ügyeket, és klubtársaink házi villámversenyen összemérik erejüket. Hétfőnként klubnapot tartunk, ahol tagjaink
elemezhetnek, illetve játszmákat válthatnak egymással.

ÚKSE
Sakkszakosztály
Tagdíj (havi)
300 Ft
ifiknek, 60 év felettieknek: 150 Ft
Klubhelyiség
Ady Endre Művelődési Központ,
Újpest, Tavasz u. 4., a metró Újpest
Központi végállomásától 1 percre
Honlap
www.uksesakk.uw.hu
Az egyesület villámpostacíme
uksesakk@citromail.hu

Tóth Tamás, Medve Márk, Bödő Marianna és
Vida Viktória a csapatbajnokságon

Információ
Zöldy Róbert szakosztályvezető
30/572-7416
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