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 2016 decemberében két fővel vettünk részt a Rapid és Snell Korcsoportos Európa Bajnokságon 

Szerbiában Novi Sadon. Négy nap alatt 3 versenyszámban rapid csapat, rapid egyéni és snell egyéni 

versenyszámokban. December 26-án 10 órakor indultunk Debrecenből a Huszár Gál Gimnázium parkolójából. 

Hosszú fárasztó utazás után a késő esti órákban érkeztünk Novi Sadra. 

Már megnyitó ünnepségen szembesültünk azzal, hogy a benevezett több mint 15 nemzet játékosai 

szinte hiánytalanul megérkeztek, illetve nagyon erős mezőny gyűlt össze. A délelőtt folyamán 10-20 között 

az egyéni rapid verseny első hat fordulója zajlott. Gál Hanna Krisztina a verseny elején találkozott az esélyes 

rivális sakkozókkal, a 6. forduló után még éremért küzdhetett. Hajdó Hanna végig az élmezőnyben játszva a 

6. forduló után 2. helyről vágott neki a következő napi küzdelmeknek. Sajnos másnap délelőtt december 28-

án  Gál Hannának nem sikerült jól a verseny, nem tudott bekerülni a legjobbak közé. Hajdó Hanna viszont 

végig versenyben volt az első helyért, de sajnos az utolsó két fordulóban elszenvedett veresége után, csak a 

10. helyet tudta megszerezni.  December 29-én került sor a csapatversenyek lebonyolítására, sajnos 18 éves 

kategóriában nem indult magyar válogatott, így Gál Hanna átmeneti pihenőre kényszerült. U14-es 

kategóriában Hajdó Hanna a magyar válogatott tagjaként 11. helyezést szerezte meg jó játékkal, az Európa 

Bajnok lengyel lány elleni döntetlennel kiválóan helyt állt.  

 December 30-án 09:30-12:30 között a Blitz Európa Bajnokság versenyére került sor. A korcsoportok 

összevonása miatt elsősorban Gál Hannában reménykedhettünk, hiszen ő a 15-18 éves korosztállyal játszott. 

Hajdó Hannának a 12-14 évesek között, mivel még csak 12 éves nem lehettek érmes reményei. A verseny a 

várt koreográfia szerint alakult Gál Hanna a 8 helyezést szerezte meg, Hajdó Hanna 17 helyezést érte el. Bár 

titkon reménykedtünk, hogy valamelyik versenyzőknek sikerül érmes helyezést elérnie, az elért 

eredményekkel elégedettek lehetünk. Nagyon erős mezőnyben kivívott 4. és 10. helyezés szép eredmény, sok 

nemzetet sikerült megelőzni.  

 

 
 

 

 


