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plăcut să răsfoiești o revistă primită prin mail, sau să
parcurgi din scroll bogăția unui site bine făcut. Bucuria
este încă și mai mare cînd poți oferi un asemenea produs.
Iar pentru asta mulțumesc fondatorului revistei Pro Go, Dorin
Chiș, care a decis că munca lui preț de 14 numere poate fi
continuată în celălalt capăt al țării, de către subsemnatul și
de către Costel Pintilie. Bucuriile sunt roditoare dacă oferă
ceva în schimb, ca mărturie a dorinței de a deveni mai bun.
Este miza noastră: să stimulăm efortul fiecăruia de a deveni
mai bun ca practicant al Go-ului, iar în cele din urmă ca
om. Nu altceva și-a dorit Kiru, care, poate tocmai din acest
motiv, ne-a propus ca numitor comun al numerelor Pro Go
de pînă acum pe Radu Baciu. La preluarea ștafetei către
ceea ce dorim să fie revista română de Go, mă întreb ce
ar trebui reținut din evocările atîtor prieteni despre Radu
Baciu? Dincolo de poveste, rămîne, cred eu, opera sa
de apostolat, prin țară, pentru a-i îndruma pe noii veniți
în lumea Go-ului. Chiar dacă, între timp, au fost create
concursuri care mai de care, unde nu te împiedică nimeni,
sau cel puțin aproape nimic să ajungi, cred totuși că acest
model de acțiune ar trebui reluat. Să luăm, de pildă, listele
turneelor din circuitul intern: în ultimii ani, ne arată cam
aceleași nume. Prin urmare, Federația Română de Go nu
se bazează pe forța unor cluburi, cum ar trebui, ci pe aceea
a unor practicanți ai acestei discipline marțiale – că nu-mi
place să zic ”jucători” și nici ”joc”. Iar în jurul multora dintre
acești competitori, în orașele lor, e liniște – o liniște pe care
perna mare și pufoasă a Internetului o întreține, sufocînd
viața trezită odinioară, pe ici, pe colo. Prin urmare, această
revistă dorește să suplinească, măcar parțial, lumea mai
bună deocamdată doar făgăduită de o Federatie aflată în
plin efort de reconstrucție si la care va trebui să cotizăm
consecvent cel puțin o vreme de-acum încolo, ca și modelul
unor întîlniri gen Radu Baciu, care au dus odinioară la
crearea comunității de Go: modelul cuvîntului viu, în stare
să reaprindă și să întrețină pasiuni, să adune prieteni în
jurul gobanului, în atmosfera fecundă a unui club.
Colegul Costel Pintilie are îndoieli că acest editorial ar trebui
să abordeze, chiar acum, problematica Go-ului românesc.
”În loc să-ți vezi de corabie – spune el – te plîngi că n-a uns
nimeni morile de vînt și surzesc berzele de-atîta scîrțîit!”
Dar eu nu fac decît să arăt rostul pentru care ne hotărîrăm
în corabie: să scurtăm drumul de la o ”moară” la alta, să
ducem într-acolo meșteri pricepuți, ca să le ungă, și mai
ales grîul, pe care să-l macine.
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HAI SĂ PUNEM DE-UN PRO GO!

de Codrin V. Smirnoff
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de Costel PINTILIE

P

ro-Go este ceea ce se vede, dar, în acelaşi timp, mai
mult decît atît. Pro-Go este dorinţă, idee, flacără, crez,
pasiune. Mi-am dorit la noi o astfel de revistă încă de pe cînd
aflam de British Go Journal, pe care, ani de-a rîndul, am dat
bani grei. Ideea este şi ea veche, probabil de pe vremea lui
Gutemberg. Iar BGJ, cu siguranță, tot de la o idee a pornit.
La noi, ideea asta a avut-o şi Iulian Năstăsache în Brăila,
şi Viorel Boboc în Slobozia, care au pus-o vremelnic în
practică – cu siguranță, au mai avut-o şi alţii. Din nefericire,
flacăra, odată aprinsă, a durat prea puţin, chiar dacă ei au
vrut altfel.
În viziunea mea, revista Pro Go este menită a fi un mijloc
de stimulare a comunicării, de dezvăluire a unor detalii
inevitabil trecute cu vederea în interviurile ”la botul calului”
de pe site-urile de informare în materie de Go. Umila mea
părere este că această revistă trebuie să se aplece către
partea artistică şi analitică a fenomenului Go. Apoi, o văd
ca pe o arhivă, unde să se adune parte din istoria noastră,
aceea care merită scrisă. În sfîrșit, poate cel mai important
aspect, o văd ca pe un factor de motivare. Cu toţii avem
colecţii impresionante de partide, de cărţi ... – iar unii le mai
şi frecventează. Însă apariţia constantă a acestei reviste
cred că ar contribui la revitalizarea interesului general
pentru studiul Go-ului, ca și dorința întîlnirilor nemijlocite
în jurul gobanului. Ce ar trebui să conţină revista, pentru a
satisface aceste exigențe? Sondajul deja publicat o spune
clar. Şi, desigur, conţinutul îl decideți, în cele din urmă,
voi, cei care aveți cu adevărat ceva de spus. Așa încît,
vouă vă transmit acum o informație deosebit de prețioasă:
office.progo@gmail.com ! Pentru un număr 16, 17, 18, ...
mereu în sente!

MATERIALELE PENTRU ”PRO
GO” NR. 16 SE PRIMESC PE
ADRESA MAIL A REDACȚIEI, SAU
PE ADRESELE REDACTORILOR,
PÎNĂ LA DATA DE 20 IUNIE!
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Redactori: Laura Avram (lulurika1992@yahoo.com), Gabriel Vlad (gabooza@yahoo.com)
Foto: Judith van Dam, Constantin Ghioc
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IL RITORNO DELLE GRU
Rivista indipendente di Go
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GO SMILE: o nouă producție Go Vest,
semnată Dorin Chiș&Co.

O revistă electronică dedicată Go-ului din Italia /
recenzie de Costel PINTILIE

Însoțește cu un zîmbet turneele cu cap!

GO SMILE este concepută şi publicată de
ASCS GO VEST Oradea

SMILE GO DEX

N

u ştiu cît de veche este Federaţia de Go Italiană,
dacă e de o seamă cu cea britanică, sau mai tinerică,
precum a noastră, dar revista lor e tînără. Se pare că
apare trimestrial, numărul ce îl am sub ochi fiind din
primăvara lui 2009 – şi este al VII-lea din colecţie: 30 de
pagini, 7 articole, 8 persoane în colectivul de redacţie şi
vreo 12 colaboratori, printre care un român. Subiectele
sunt variate: un interviu cu campionul lor din 2007, David
Minieri, care e condimentat cu o partidă comentată.
Scanez diagramele şi îmi sare în ochi un comentariu:
”eroare gravă” - bun, din astea ştiu şi eu să joc :). Urmează
un articol despre Aikido: eleganţă şi formă, Go-ul şi
filozofia orientală, raportul minte-corp. Două articole sunt
dedicate studiului, unul numit ochi pentru ochi, celălalt fiind
partea a doua din seria ”Stilul Takemiya”, iar în încheiere
o problemă ishinoshita. Totul este pigmentat cu vreo 15
imagini bine alese. Împreună cu mulţimea diagramelor
inevitabile formează o revistă bine închegată, deşi nu
atît de consistentă precum revista britanică pe care o tot
folosesc ca termen de comparație.
Numele revistei pe site pare a fi ”Epoca de piatră”, nume
ales cu subtilitate, dar pe copertă apare ”Il Ritorno delle
Gru”, pe care Google îl traduce ca ”întoarcerea macarelei”,
dar, ştiind ce îi poate mintea lui unchiul Google, aş zice
că e întoarcerea berzei ... sun totuși un prieten ... Ah!
Reîntoarcerea cocorilor!!!
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Vasile BUNEA, Go Vest Oradea

Go = tot pe drum, pe
drum, pe drum/ şi acasă
nicidecum ...
Fuseki = a fost seki, dar
nu mai e
Goban = mărunţiş în
lumea GO-ului
Tesuji = te-a băut
Onegaishimasu = noroc şi
pită unsă
Dan = căpitan de plai
Kikashi = el ia, tu iei, el
ia ...
KO = knockout
Atari = întrebare standard
atunci când doi moldoveni
îşi iau maşini
Watari = o mutare cu
multă energie
Hikaru = îndemnul
birjarului, adresat carului
Nobi = (despre
cumpărături) nu de la Obi!
Byo-yomi = un nou
detergent
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La multi ani Federatiei Române de Go!

Scurt memento aniversar
întreținut de Dr.Iulian TOMA,
fost președinte al FRGo

C

e
datorăm
Federației
Române de Go? A fost
un centru de coagulare pentru
Go-ul românesc, a transformat
o
mișcare
frumoasă,
dar
dispersată, în ceva închegat. A
adus recunoașterea Go-ului ca
sport în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, ceea ce,
printre alte avantaje, l-a implicat și pe acela al recunoașterii
acestui sport în teritoriu, devenind posibilă angajarea de
activități educative și competiționale pe lîngă instituția
Palatului Copiilor: în Turnu Severin, de către Marcel Dăescu,
în Bistrița, de către Teodor Vîrtic, în Brăila, de către Liliana
Iacob. A permis organizarea de campionate naționale de
Go, la seniori și juniori, laureații bucurîndu-se de dreptul
Caricatură de Kiru
de a reprezenta România la campionatele mondiale,
devenind un partener credibil de dialog al celorlalte federații
în structura European Go Federation și în alte
P U N C T U L
I N F O europene,
organizații internaționale. România este singura țară
care a primit organizarea a trei campionate europene de
juniori: la Băile Felix, în 1996, la Sinaia, în 1998, la Sibiu,
în 2010, EGF-ul recunoscîndu-i astfel realizările la capitolul
ȘTIAȚI CĂ?....
juniorat și promovare a Go-ului. Ca structură în cadrul MTS,
Federația a permis cluburilor accesul la facilitățile oferite
omânia a devenit o şcoală de Go, cel puţin online? Se prin Direcțiile Județene de Sport. Problema este că destule
ştie de şcolile de Go din Japonia, sau din Corea. Cine cluburi au considerat simpla lor înființare drept un mare
vrea să devină tare şi are şansă, se duce insei acolo. Dar, succes și... cam asta a fost tot.
pînă să ajungi la nivelul de a fi primit ca insei, trebuie să
înveţi. De la cine? British Go Association recomandă: http:
e ar trebui să mai facă Federația pentru jucătorul
//www.britgo.org/teachingservices. Aici sunt prezentaţi 20
român de Go? Să-și crescă nivelul de credibilitate și de
de profesori, care pot oferi lecţii pe net. Trei în UK, zece prestanță în cadrul comunității de Go. Este drept, recentele
în Europa, șapte în restul lumii. Cinci dintre cei din Europa măsuri de intrare în normalitate, prin încercarea de legitimare
sunt români. Deci, conform acestei recomandări, jumătate a tuturor jucătorilor de GO, nu au fost foarte populare, dar
din profesorii europeni, sau un sfert din totalul profesorilor eu consider asta o necesitate absolută, cu toate problemele
din întreaga lume, sunt români! Cred că asta înseamnă implicate. Apoi, să contribuie la amplificarea efortului de
a crește reprezentarea numerică și geografică a Go-ului
ceva!
românesc (prin workshopuri, sprijinirea instructorilor de
GO de pretutindeni și alte activități de acest gen). Cred că
A 65-A EDIȚIE HONINBO!
eforturile depuse de cîteva persoane, mai mult ca demers
Cornel Burzo va comenta live, pentru IGS
personal, ar trebui susținute măcar de acum înainte de
Federație.
n fiecare an, din 1992 încoace, Pandanet Internet Go Deocamdată, avem numai 20 și ceva de cluburi în mai puțin
Server ( http://www.pandanet .co.jp/English), transmite de un sfert din județele țării, deși jucători de GO sunt cam
în direct partidele de titlu disputate în Japonia. Anul acesta, peste tot. Ca o opinie personală, cînd vom avea măcar 50
a 65-a ediție Honinbo, disputată între Hane Naoki 9p și de cluburi măcar în jumătate din județele țării (preferabil ar
Yamashita Keigo 9p, va începe în data de 11 mai. Cornel fi în toate, evident) și peste 1000 de jucători de GO, cred
Burzo va comenta aceste partide, la solicitarea IGS, că „avalanșa” nu va mai putea fi oprită. În sfîrșit, Federația
concomitent, atît pe IGS, cît și pe Twitter (www.twitter.com), ar trebui să contribuie la creșterea vizibilității Go-ului în
intenția organizatorilor fiind – conform lui Cornel Burzo – de România prin canalele massmedia. Din păcate, aici suntem
a promova server-ul IGS printre userii din afara Asiei. Iată departe de ideal și chiar de normalitate; nici chiar pagina de
programul competiției: Runda 1: Mai 11-12, Runda 2: Mai internet a Federației nu este ce ar trebui sĂ fie.
26- 27, Runda 3: Iunie 8-9, Runda 4: Iunie 17-18, Runda Nu aș vrea sa fiu perceput ca un cîrcotaș de profesie (sunt
5: Iunie 28-29, Runda 6: Iulie 14-15, Runda 7: Iulie 28-29. alții și se știu ei), dar evoluția prea lentă a lucrurilor nu mă
Toate rundele vor începe la 9AM (ora Japoniei). Așadar, nu poate mulțumi. Am fost martorul periodicelor accese de
ratați postările semnate Cornel Burzo (http://twitter.com/ entuziasm terminate prea repede în inerție, așa că nu cred
cornelburzo) pe marginea acestui eveniment!
decît ceea ce văd. Și încă sper să văd multe ...
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ANDROID NO GO
sau ce se întîmplă cînd doi prieteni sunt
nevoiți să joace Go prin internet!

Iulian: În general, contribuția fiecăruia dintre noi este
egală ca pondere. Și eu și Tibi am stat multe ore în
fața calculatoarelor, sau cu telefonul în mînă, încercînd
să realizăm o aplicație care să fie și utilă și plăcută, în
egală măsură. Eu cred că am adus un plus pe partea de
Interviu acordat de Tiberiu Gociu și Iulian Lungu, fondatori programare, iar Tibi a adus un aport sporit în viziune și
promovare. Cred că ne completăm foarte bine în privința
ai Iqoid
asta. Sunt foarte bucuros de această colaborare cu Tibi.
Din punctul meu de vedere, și sunt sigur că și el gîndește
la fel, AndroidNoGo este un succes. Această aplicație ne-a
* În 14 martie 2010, pe www.iqoid.com, a fost
dat încredere pentru planurile viitoare. Este doar începutul
lansată aplicația ”Android No Go” * Numărul total
unei colaborări, sper, cît mai îndelungate.
al accesărilor a depășit cifra de 1200, iar 350 de
Pro Go: Noul soft are și funcția de inițiere în Go, pentru cei
utilizatori ai celor mai noi și performante telefoane
care abia descoperă Go-ul?
mobile, bazate pe sistemul de operare Android, șiTibi: AndroidNoGo va avea și această opțiune, cît de
au instalat deja ”Android No Go” * ”Tot mai mulți
curînd. Pentru moment, începătorii se pot mulțumi cu o
producători de telefoane încep să instaleze Android- partidă rapidă, cu cei de nivelul lor.
ul pe telefoanele lor – spune Iulian Lungu – pentru
Pro Go: Prezentați-vă într-o frază: profesie, pasiuni,
multitudinea aplicațiilor permise. Iar aplicațiile le
preocupări, temeri și speranțe.
Tibi: Momentan ocup poziția de Business Analyst,
facem noi, programatorii din toată lumea: ori pentru
am ca pasiuni programarea, jocul de Go, fotografia și
faimă, ori pentru bani, ori pentru amîndouă!”
motocicletele. Trăiesc cu speranța că într-o zi o să fiu 5d,
iar fiică-mea insei, dar cu temerea că nu voi apuca ziua
Pro Go: Ce contribuție are fiecare dintre voi la dezvoltarea aia.
Iulian: Sunt Senior Java Developer la o firmă din
softului?
București, programator într-un cuvînt. Printre pasiuni:
Tibi: IQoid este o echipă: Iulian s-a ocupat de partea de
programare și testing, iar eu de design, testing și traduceri. jocul de Go și plimbările pe munte. Preocupări ... abia am
timp de pasiuni :). Asta e și temerea mea: că timpul liber
Iulian LUNGU / foto: Margareta CHERESTES
se subțiază pe zi ce trece. Speranța: sper tot
timpul să găsesc drumul drept. Cred totuși că
trebuia să pun printre pasiuni și programarea.
La început, sigur a fost așa, însă, după atîția
ani de muncă, pasiunea s-a mai estompat.
Pro Go: Propuneți o reclamă, un slogan, pentru
produsul la care lucrați.
Tibi: AndroidNoGo, 100% pure GO!
Iulian: M-ai prins aici. Marketing-ul nu se
numără printre lucrurile la care mă pricep. Mie
îmi plac mult prezentările pe care le face Tibi.
Următoarea descriere e una dintre preferatele
mele: AndroidNoGo wants to be your GO game
on the Go!
Pro Go: Tibi, ce înseamnă pentru tine că ”Goul este aikido-ul minții”, după cum te-am auzit
adeseori spunînd?
Tibi: Adică încă mai caut strategia prin care sămi bat adversarul cu propriile-i arme!
Pro Go: Care va fi strategia de implementare a
produsului pe piață? La ce impact vă așteptați?
Tibi: Totul a pornit ca un hobby ... vrem doar ca
produsul să înlesnească accesul la tehnologia
nouă. Cu timpul, vom încerca să facem un
produs cît mai bun, care să satisfacă cît mai
multe gusturi.
Iulian: Strategia de promovare e simplă:
urmărim să fim cît mai vizibili, pentru ca iubitorii
jocului de Go să poată vedea avantajele
aplicației noastre. Deocamdată, consider că
AndroidNoGo e cea mai completă aplicație
pentru Go de pe piață. Și mai e și gratuită!
Pro Go: Iulian, care sunt diferențele față de
softul propus de KGS?
Iulian: Mai întîi, precizez că vorbim doar despre
aplicații pe mobile și cu sistem de operare
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Android. Cea mai importantă diferență e serverul căruia îi
este adresată aplicația client: proprietarul KGS a produs
un client pentru serverul lui, al nostru e pentru IGS.
Asemănarea e că ambele produse îți oferă posibilitatea
să joci Go cu alți jucători aflați online în acel moment pe
server. În afară de asta, noi am încercat să integrăm în
Android NoGo ce am crezut că și-ar dori cineva să aibă la
îndemînă, cînd are timp și chef de Go. Aplicația poate fi
folosită ca viewer de fișiere sgf, avînd în plus posibilitatea
de a accesa colecția de partide pe care Constantin Ghioc
a făcut-o disponibilă pe Facebook. E vorba de o colectie
de peste 44.000 de partide pro. Îi mulțumim și pe această
cale lui Titi pentru ajutorul oferit.
Pro Go: Cum se instalează? Pe ce telefoane? Personal,
nu am reușit sa găsesc downlodul softului pe
http://www.iqoid.com/. Unde trebuie să caut? Poate fi
instalat și pe computer?
IQoid: Cine vrea să testeze aplicația poate instala
versiunea lite, gratuită, pe un smartphone cu sistem de
operare Android. Pe computer nu va merge, pentru că e
vorba de sisteme de operare total diferite, pe platforme
diferite. Deocamdată, nu suntem interesați de o versiune
care să poată rula pe un computer obișnuit. Este plină
lumea de clienți pentru serverele de Go și de view-ere
pentru sgf-uri. Pe mobile, se simte lipsa lor și acesta
e și unul din motivele pentru care neam propus să dezvoltam acest client. Pe
site-ul www.iqoid.com apare QRCode-ul,
care conține adresa codificată a aplicației.
Este acea imagine, de cele mai multe ori
pătrată, care conține urme negre pe un
fond alb. Tot ce trebuie să facă posesorul
unui telefon Android e să îndrepte telefonul
spre acea imagine și să o scaneze. Poate
părea pretențios, dar acum chiar așa se
întîmplă lucrurile! Multe sunt posibile doar
prin apasarea unei taste pe telefonul mobil.
Într-o secundă, aplicația este identificată
pe baza acelui QRCode și instalarea poate
deja să înceapă. În asta constă tot procesul
de instalare. Același lucru se poate face
de pe site-ul www.androlib.com, unde
există o secțiune de search. Introduceți
”AndroidNoGo” în căsuță, apăsați butonul
”search” și veți vedea același QRCode,
procedura urmînd a se desfășura ca în
cazul de mai înainte. Am lăsat la urmă a
treia posibilitate de instalare, care e cea
mai comună, dar mai puțin spectaculoasă.
Fiecare telefon cu Android vine cu o aplicație
pre-instalată: Android Market. Intrînd în
aplicație, se poate vedea tot ce s-a publicat în
materie de jocuri sau de aplicații din diverse
domenii. Căutarea se face după nume, sau
după cuvinte cheie, urmînd ca, din rezultatele
căutării, să se treacă mai departe la procesul
de instalare, prin simpla selecție.
Pro Go: Care sunt facilitățile oferite de
varianta ”free”? Ce va aduce în plus varianta
contra-cost? Și ... de ce este totuși așa
grozav ”AndroidNoGo”?
IQoid: Încă nu ne-am hotărît exact care vor
fi diferențele. E posibil ca ambele să fie la
fel de complete, cea ”free” avînd încorporate
An

II

Nr.

e

n

t

e

... P

r

o

G

o

reclame, care i-ar putea deranja pe unii utilizatori. E la
fel de posibil ca ele să difere, aplicația contra-cost putînd
avea facilități în plus, cum ar fi: acces direct la site-uri
precum DragonGoServer, sau LittleGolem, dicționar
de joseki, sau probleme de viață și moarte. De ce-i așa
grozav? Să zicem că ești într-un concurs și joci o partidă,
pe care vrei să o notezi: cu AndroidNoGo poți să faci
asta cu viewer-ul de sgf încorporat. Sau: te plictisești în
metrou, în autobuz, în tren, vrei să studiezi Go în timpul
liber, dar nu ai acces la un calculator cu internet: intri cu
”AndroidNoGo” pe Facebook, pe aplicația lui Titi, colecția
aia de 44 de mii de partide pro! Apoi, chiar dacă nu pare la
prima vedere mare chestie să integrăm aplicația noastră
cu Dragon Go Server sau Little Golem, credem că ajuta
destul de mult să fii informat de situația partidelor în
derulare fără să mai fi nevoit să intri într-un browser și să
te loghezi. Dacă ai o aplicație în care joci pe IGS, vezi și
partide pro, vezi și un joseki, mai faci un tsume go și, în
plus, care îți amintește că e rîndul tău pe DGS, e altceva,
nu? E totul la un loc – o aplicație completă pentru Go!
Urmăriți noutățile pe site-ul www.iqoid.com!
Pro Go: Vă mulțumim pentru timpul acordat și succes!
IQoid: Mulțumim și noi pentru întrebări.
Tiberiu Gociu
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ÎNTREBĂRI INCOMODE,
RĂSPUNSURI PE MĂSURĂ

legitimare ... sunt doar excepții, sunt mai mulți? Cînd își vor
primi cardurile?
C.T.: Procesul de legitimare este supervizat de axa
secretar-comisie legitimări. De comisia de legitimări se
Interviu acordat în exclusivitate revistei Pro Go de ocupă Lucian Bobu, care printeaza efectiv cardurile odată
preşedintele FRGo, Cătălin ŢĂRANU (foto - Judith van ce a primit toate informațiile necesare de la secretar.

Dam)

* Pentru a contribui la clarificarea şi sintetizarea
măcar a unei părţi dintre problemele discutate în
ultimii doi ani pe Romanian Go Org cu privire la
activitatea Federaţiei Române de Go, în special
după schimbarea conducerii acesteia, revista Pro Go
a venit în întîmpinarea disponibilităţii preşedintelui
Cătălin Ţăranu de a răspunde unor întrebări incomode
* A rezultat un amplu interviu, prin care sperăm să fi
contribuit la o mai bună percepţie a activităţii FRGo
din partea comunităţii practicanţilor de Go, legitimaţi,
sau nu.

Pro Go: Cătălin Ţăranu, crezi că transparența față de
activitățile și demersurile FrGo ar contribui la consolidarea
relației cu comunitatea practicanților legitimați și la
încurajarea celorlalți către legitimare și implicare? Ce
intenţionează FRGo să facă în acest sens, dat fiind că
un proces verbal post mortem, oricît de detaliat, este
considerat aproape inutil, cîtă vreme nu se oferă membrilor
FRGo posibilitatea unui minim feedback, gen sondaj de
opinie, în legătură cu intențiile pe cale de concretizare ale
conducerii FRGo?
Cătălin Ţăranu: Modul în care este formulată întrebarea
sugerează percepția unei lipse de transparență a FRGO,
lucru cu care nu sunt de acord. Nu cred că vreunul dintre
membrii biroului federal au avut vreodată ceva de ascuns și
nu răspund dacă sunt întrebați. Problema e alta, procesul
de reconstrucție al unei federații aflate într-o stare critică e
anevoios, se lucrează cu voluntari care, datorită dificultăților
întîmpinate, se demotivează și lasă lucrurile baltă. În plus,
am fost foarte ghinioniști cu secretarul FRGO, al cărui
rol este esențial în procesul de comunicare. Cît despre
sondajul de opinie în legatura cu deciziile FRGO, dacă tot
vorbim de legitimații, eu cred că procesul a fost foarte public
și dezbaterile au continuat luni de zile pe rgo. Am primit și
propuneri concrete din partea unor membri ai comunității,
propuneri ce au fost analizate și luate în seamă cînd s-a
stabilit regulamentul final.
Comunicarea rămîne o problemă, în primul rînd datorită
activității extrem de slabe a cluburilor și datorită atitudinii
generale de dezinteres. Apoi, cînd secretarul, care trebuie
să asigure comunicarea deciziilor biroului federal și ale altor
evoluții ale proceselor în curs (legitimare de exemplu), nu
o face, este într-adevăr o problemă! Avem un singur om
angajat să facă treaba la FRGO, salariul e mic și nu foarte
motivant. Din păcate, consecințele acestei stări de fapt se
văd și se resimt în lipsa de eficiență a FRGO la nivel de
organizare internă.

Secretarul este singura persoana avizată să încaseze
bani în numele FRGO. De aceea, problemele avute cu
fosta secretară Camelia Basta și demisia ei bruscă în
luna ianuarie, fără a ne acorda nici măcar o perioadă de
preaviz și fără o descărcare de gestiune clară, au paralizat
din păcate procesul de legitimare și au creeat nemulțumiri
firești de altfel în rîndul membrilor comunității. Acum, avem
o nouă secretară în persoana doamnei Gabriela Bocsan.
S-a demarat de urgență revizuirea legitimărilor. Lista va fi
făcută publică cît de curînd. Sper să ajungem repede la o
stare de normalitate și toți cei care au plătit să își primească
legitimațiile.
Pe de altă parte, cred că ar fi mai normal să ținem cont de
confidențialitatea datelor și să facem un sistem de login pe
membru, pe site-ul FRGO. Acest gen de informatii e firesc
să fie accesibile jucătorilor care au viza anuală plătită.
Odată ce legitimarea intră pe un făgaș normal, intenționez
să implementăm această măsură.

Pro Go: Este posibilă o aplicare diferenţiată a taxei de
Pro Go: Există oameni rămași neligitimați, deși, încă de legitimare, în funcţie de posibilităţile fiecărui practicant al
anul trecut, au achitat banii necesari pentru cardul de
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Go-ului? Unii copii provin din familii sărace, care nu îşi
permit o taxă de 150 lei (balcaniadă și legitimare la zi,
de pildă), deşi îşi doresc să joace Go şi să participe la
competiţii naţionale.
C.T.: Acest gen de abordare este dezastruos la nivel de
organizație. Nu este corect să percepem taxa diferențiată,
deci singura soluție ar fi să scădem cuantumul pînă la
nivelul celei mai sărace familii din comunitatea de Go. O
organizație are nevoie de fonduri ca să funcționeze. Cel
puțin la nivel de contabilitate și management, trebuie să
ai oameni plătiți pentru a avea o activitate eficientă. Prin
perceperea unor taxe „altruiste”, FRGO nu ar face decît
să se slăbeasca și să intre într-un cerc vicios. Pentru a
organiza acele competiții, la care copiii săraci să participe,
e nevoie de bani, pe care nu îi vom avea dacă taxele sunt
simbolice. În paranteză fie spus, taxa actuală, de 40 ron pe
an, adică aprox. 3,4 ron pe lună, mi se pare simbolică.
Cred că ar fi timpul să înțelegem că nu este tocmai normal
ca statul să dea bani federațiilor. Acest lucru se întîmpla
doar în țările comuniste sau post comuniste. La nivel de
Europa, marea majoritate a asociațiilor naționale de Go
se autosusțin. Firește, ele nu ar mai exista dacă cotizațiile
membrilor ar fi simbolice, decît poate în acte și cu o activitate
minimalistă susținută prin eforturi de voluntariat. În România,
trendul este clar, primim din ce în ce mai multe sugestii de
la minister să ne bazăm pe fonduri proprii și chiar ni se
sugerează posibilitatea ca, în cîțiva ani, subvenția primită
de la Stat să dispară. În concluzie, prima prioritate a unei
organizații trebuie să fie cea de autosusținere. Este drept că
există multe familii sărace, dar există și foarte mulți copii cu
părinți înstăriți, sau cel puțin de nivel financiar mediu. FRGO
trebuie să învețe să funcționeze cu mentalitate de business
și să se bazeze pe ultimele categorii. Bineînțeles, dacă tot
vorbim de business, trebuie atins echilibrul cerere-ofertă,
trebuie concepută o campanie promoțională de loializare a
membrilor cotizanți ai organizației.
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săracă, deci, pentru a avea concursuri cu premii, singura
soluție este perceperea taxelor de participare. În plus, nu
avem suficiente fonduri în bugetul de salarii pentru a plăti
un organizator de concursuri. Nu este normal ca secretarul
să aibă pe fișa de post și organizarea de concursuri.
O remarcă la cît de substanțială este suma pe care o
alocăm Go-ului: orice hobby în România, în acest moment,
costă foarte mult. O lecție de dans costă minim 20 lei pentru
o oră-două. O lecție de schi la Vatra Dornei a costat pe
copiii de la școala 179 peste 50 lei pentru cîteva ore și
totuși se duceau zilnic pe pîrtie! La Go, vorbim de o taxă
anuală de 40 lei pe an – cred că dezbaterile pe tema asta
alunecă spre patetism. Go-ul poate fi un hobby gratuit dacă
îl jucăm de acasă, pe internet, sau ne vedem cu prietenii
în parc. Dacă ne dorim să participăm la concursuri, sau să
facem parte dintr-o organizație, trebuie să dăm bani. Este
atît de simplu ...
Pro Go: Jucătorul amator care s-a legitimat la FRGo și nu
și-a propus să participe la Cupa României, ce avantaje are
în schimbul taxei achitate către FRGo?

C.T.: Procesul de legitimare abia de a început, în plus a
și început cu stîngul. Intenția noastră este de a concepe
o contraofertă care să fie mult mai avantajoasă decît taxa
anuală plătită. Dar această ofertă, în lecții video cu jucatorii
de top din țară și altele, cere timp pentru a fi pusă în aplicare
și cere și fonduri. Este nevoie de încasarea primilor bani din
legitimații pentru a putea investi în ofertă. Pentru moment,
poate că percepția este de dezavantaj al plătitorului, dar
cred că în momentul în care se va plăti suma de 60 ron pe
an și va fi posibil accesul la 10 lecții video (care, în mod
normal, costă mult mai mult), iar apoi, în timp, poate la sute
de lecții și la alte avantaje, percepția se va schimba. Mai
apoi, ca să răspund direct la întrebare, cine nu și-a propus
să participe la competițiile din calendarul oficial FRGO nu
are motiv să plătească viza anuală și nu este obligat să
facă asta. Plata vizei anuale este în legatură directă cu
Pro Go: Se va deconta ceva din costul drumului şi al cazării participarea la competiții.
pentru copiii participanţi la concursurile naţionale organizate
de FRGo?
Pro Go: Această politică a FRGo pare orientată totuși către
crearea unui Go elitist – o taxă mai mică, poate chiar sub
C.T.: Dacă va ajunge să aibă suficientă forță financiară, jumătate din valoarea ei actuală, nu ar mări oare baza
va putea să ofere servicii gratuite și copiilor mai săraci. În de colectare, implicit numărul de jucători legitimați, spre
cazul contrar însă, încercînd să ajute la modul altruist pe beneficiul direct al FRGo?
toată lumea, organizația își va pierde complet eficiența și
identitatea, datorită lipsei de fonduri. Deocamdată, se pot C.T.: Din nou o întrebare pe care o găsesc un pic insinuantă.
face deconturi doar pentru copiii din loturile naționale. Statul Lozinca demagogică de ”elitism” a măturat în trecut cu
oferă un buget pentru direcția Sportul de performanță. Banii Federația de pămînt și a creat prăpăstii între jucători, în
pe care îi primim nu pot fi cheltuiți pe orice.
care ne împiedicăm și azi. În mod normal, rangul unui
jucator este în directă legatură cu munca depusă pentru
Pro Go: La orice concurs, și la cele organizate de FRGo, se a-l obține. Mi se pare firesc să avem o oarecare deferență
plătește o taxă de participare. În același timp, trebuie plătită pentru oamenii care au muncit să ajungă la un anumit
o taxă anuală. Nu ar fi mai firesc, la concursurile organizate nivel. Pe de altă parte, respectul pentru munca depusă
de FRGo, să se renunțe la taxa de înscriere în concurs iese din limitările rangurilor: de exemplu, instructori ca dl.
pentru practicanții legitimați?
Vîrtic, sau Gabi Ciora, sunt foarte respectați în comunitate,
deși nu au un rang foarte înalt de joc. Afirmatia că FRGO
C.T.: Nu. Organizarea unui concurs este o muncă dificilă, în are în acest moment o politică elitistă este mai mult decît
special dacă vrem să iasă un concurs de calitate. Nu mi se falsă. Ministerul Sporturilor are o politică orientată spre
pare firesc ca cineva să vină să profite de munca altuia și performanță, de aceea fondurile primite de la ei trebuie
să creadă că e normal ca totul sa fie gratuit. În plus, practica cheltuite în mare parte înspre performanță. Dar să facem o
noastră pînă acum este de a aloca suma obținută din taxe diferență clară între aspirația la performanță și elitism. Noi,
pentru premii. Bugetul de la minister nu permite alocarea în acest moment, acordăm mult mai mare atenție unor copii
de bani pentru premii. FRGO este în acest moment foarte de rang kyu decît unor jucători consacrați ca Cioată, sau
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Costurile participării la o competiție sunt mult mai mari
decît taxa. Micșorarea taxei, după părerea mea, nu ar avea
un efect simțitor asupra participării la turnee. În schimb,
prin micșorarea taxei, se vor micșora automat și premiile.
Deoarece Go-ul este un joc competitiv, este normal ca
cei mai ambițioși și muncitori să fie premiați. Mai apoi,
sunt unele concursuri care nu primesc deloc bani de la
bugetul de stat, iar FRGO nu are încă venituri proprii pentru
a le susține. Fără un fond minimal de susținere, aceste
concursuri nu vor mai putea fi organizate.
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să plătim ceva către federație, iar ultima întrebare frustrarea
că federația nu ne plătește pe noi, cei care facem ceva
pentru ea. Percepția rolului FRGo și a forței de care dispune
această organizație mi se pare total nerealistă.

Pro Go: Am observat o carență a Go-ului românesc: nu
există, cel puțin din cîte cunoaștem noi, o preocupare
pentru pregătirea psihologică în perspectiva competiției.
Facem o comparație cu ceea ce mai știm, din Goama,
despre Federația Rusă de Go, unde, se pare, au programe
speciale și chiar o literatură proprie despre pregătirea
psihologică a jucătorului de Go. La noi, se va întreprinde
Pro Go: Ce se întîmplă cu banii strînşi din sponsorizări? Va ceva în acest sens?
exista o dare de seamă detaliată în acest sens? O detaliere
publică a acestor cheltuieli (gen: buget estimat pe anul în C.T.: Același răspuns: fără bani, nu se poate face nimic.
curs, buget realizat, cheltuieli estimate, cheltuieli realizate), Este nevoie de timp ca Federația să crească financiar
crezi că ar aduce vreun beneficiu relației între FRGo și pentru a putea gîndi atît de ambițios.
membrii săi?
Pro Go: Cîte dintre proiectele cu care noua echipă de la
C.T.: Banii din sponsorizări, din păcate, vin în mare măsură conducerea FRGo a pornit la drum au fost puse în practică?
pentru evenimente punctuale. Adică sponsorul nu e de Care dintre ele îşi aşteaptă rîndul?
acord să îi dea federației pentru a-i utiliza după bunul plac,
ci îi dă pentru organizarea unui eveniment, cu instrucțiuni C.T.: A fost realizat în timp record cel mai ambițios plan, și
destul de restrictive despre modul în care pot fi cheltuiți. anume cel financiar. Bugetele de competiții pe anul aprilie
Bineînțeles că modul în care au fost investiți se reflectă în 2009-aprilie2010 au triplat practic bugetul FRGo. În plus, sactele întocmite la respectivul eveniment. Deoarece membrii au făcut progrese mari în identificarea și recrutarea surselor
FRGO sunt cluburile, acestea au bineînțeles dreptul să de sponsorizare ale FRGo. Cred că acest lucru s-a reflectat
ceară aceste detalii, cu condiția ca respectivul club să își în competiții organizate la un înalt nivel calitativ, care nefi achitat taxa către federație și să-și fi respectat îndatoririle au adus comentarii foarte pozitive și admirative la nivel
sale. Mai apoi, pentru jucătorii cotizanți, eu cred că sistemul internațional. Nu știu în ce măsură comunitatea realizează
de login pe site le va permite accesul la aceste informații. necesitatea acestor evenimente ”pompos” organizate,
Un simplu membru al comunității de Go, care nu apreciază dar ele sunt vitale pentru găsirea de sponsori. Pe de altă
oportunitatea de a deveni membru al unui club FRGO și de parte, sunt convins că majoritatea covîrșitoare a jucătorilor
a-și plăti taxa către federație, nu ar trebui să aibă dreptul de români au participat cu plăcere la competițiile mari din
a cere detalii despre activitatea organizației.
ultimul an: Cupa Ambasadorului, Pitești, Sibiu, Cupa
Shusaku. Îşi aşteaptă rîndul însă toate activităţile care ţin
Pro Go: Ce crezi despre iniţiativele în materie de Go venite de infrastructura Federaţiei. Personal sunt foarte dezamăgit
din partea entuziaştilor: ar trebui încurajate, coordonate, de lipsa de activitate a comisiilor. Dacă volumul de muncă
eventual premiate cele de excepţie? De pildă, iniţiativa lui ar fi distribuit aşa cum am conceput noi activitatea acum un
Viorel Ichim de a traduce serialul chinezului Wang, atît de an, treburile ar merge excelent. Dar, din păcate, comisiile în
apreciat pe rgo, este una care presupune efort şi cunoştinţe mare parte nu există decît pe hîrtie, iar pe comisia de juniori
speciale. Sau iniţiativa cuiva care ar traduce o carte din în special nu s-a realizat absolut nimic. Sunt probleme
literatura dedicată Go-ului – nu ar trebuie sponsorizată, mari şi la comisia de arbitri. La prima şedinţă serioasă de
nu ar trebui ca FRGo să se implice în găsirea unui editor birou, din mai anul trecut, la Tîrgu Mureş, eu am propus şi o
potrivit? Este interesul FRGo ca asemenea documente să comisie specială care să se ocupe de reorganizarea internă.
existe şi în limba română?
Ideea a fost respinsă atunci, dar privind în retrospectivă ţin
să cred că am avut dreptate. Ne împiedicăm în continuare
C.T.: Toate aceste inițiative sunt foarte laudabile. FRGo nu de lucruri simple, care ar fi trebuit să fie deja puse la punct
are însă, în acest moment, resursele umane și financiare cu mult timp în urmă.
să le recompenseze. Viorel Ichim a făcut un gest foarte
frumos. Sunt mulți alții care au adus contribuții. Eu, de Pro Go: Se zvonea că vor fi vizite ale jucătorilor de top în
exemplu, lucrez voluntar la federație și am investit aproape provincie – crezi că asemenea vizite, cu simultane, partide
tot timpul meu liber în activitatea FRGO, luîndu-mi riscuri demonstrative, testarea nivelului local de joc, în special în
personale foarte mari. Ca și contribuție, cred că am adus locurile unde fie există un Go incipient, fie acesta s-a stins
mai mult în ultimul an decît oricare alt membru, cu excepția din lipsă de motivație, ar putea repune lucrurile pe un făgaş
lui Bogdan Cîmpianu, care, și el, face ce face tot în regim de promiţător? Bugetul FRGo prevede cheltuieli în această
voluntariat. Și totuși, noi suntem conștienți că nu ne putem direcție?
aștepta la o altă recompensă decît susținerea morală, pe
care nu prea o găsim usor.
C.T.: Din nou, percepţia modului în care trebuie realizat
Ca să răspund direct la întrebare: da, este în interesul planul de vizite ale jucătorilor puternici în provincie mi
FRGo să încurajeze și să sprijine toate aceste inițiative, dar se pare nerezonabilă. Pot da exemplul personal: am fost
momentan nu are forța necesară.
invitat la Brăila, sau Bistriţa, dar să vin pe banii mei şi să fac
Ca să și contraatac puțin, mi se pare hilar modul în care munca voluntară. Acest lucru nu este posibil pentru mine.
primele întrebări ale interviului exprimă frustrarea că trebuie Pentru a avea aceste schimburi de experienţe, cluburile
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locale trebuie să se mobilizeze să strîngă fonduri pentru
a invita jucători mai tari la workshopuri. Se poate face o
listă la nivel naţional, o ofertă în funcţie de rang, care să fie
pusă la dispoziţia cluburilor. Am avut ideea asta pe vremuri,
dar nu am avut motivaţia să o pun în aplicare, deoarece
am constatat reluctanţa cluburilor de a plăti aceste servicii.
FRGo nu are buget pentru aşa ceva, bugetul de stat nu
permite astfel de cheltuieli, iar cu primele venituri proprii
vom renova şi dota sediul şi vom investi pe cît posibil în
infrastructura Federaţiei.
De altfel, chiar dacă ar fi bani în buget, nu aş fi de acord cu
cheltuirea lor în acest fel. Cluburile trebuie să se mobilizeze
şi să arate la rîndul lor respect pentru efortul jucătorilor tari,
plătind măcar parţial cheltuielile aferente unei astfel de
deplasări.
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de zile. Performanţele pe care încă le mai am se bazează
pe amintiri, dar lipsa de antrenament se simte. Sincer, la
Shusaku m-am mirat că am reuşit sa ies pe doi şi nu am fost
deloc mulţumit de jocul meu - prea multe greşeli simple care
denotă lipsă de antrenament.
Pro Go: Mulţumim pentru timpul acordat!

Cătălin ŢĂRANU / foto Judith_van Dam

Pro Go: Cîteva aprecieri, te rugăm, despre ultimele
competiții românești la care ai participat, fie în calitatea de
președinte al Federației, fie în calitate de competitor.
C.T.: Eu cred că am reuşit performanţe deosebite la
capitolul organizare de competiţii internaţionale pe teritoriul
României. Cele patru competiţii internaţionale realizate în
ultimul an cred că au avut un efect foarte benefic asupra
Go-ului românesc, la nivel de entuziasm, apreciere
internaţională, deschidere către sponsori şi media etc.
Pro Go: Ești unul dintre cei care pot verifica felul în care
Go-ul românesc este perceput din afară – care este această
percepție în Japonia, la Nihon Kiin? Există acolo interesul
de a contribui la dezvoltarea Go-ului european?
C.T.: Nihon Kiin mă sprijină în ceea ce fac acum. Dar
interesul lor este limitat pe moment, deoarece în Japonia
Go-ul a cunoscut un declin destul de puternic în ultimele
decade. Nu trebuie uitat totuşi că Japonia a fost ţara care a
contribuit major la dezvoltarea Go-ului european.
Pro Go: Ce întreprinde FRGo pentru introducerea Go-ului
în școli? Profesorii practicanți au posibilitatea să propună
inspectoratelor școlare și să obțină aprobarea pentru
opționale de Go – prin urmare, ar trebui făcut mai mult. Are
FRGo în vedere măsuri concrete în acest sens?
C.T.: Am organizat nişte şedinţe cu profesori, instructori şi
antrenori pe tema asta. Dar cred că este un proiect foarte
ambiţios care nu poate fi început la modul concret pînă cînd
FRGo nu îşi rezolvă problemele interne şi nu îşi pune solid la
punct infrastructura. O perioadă, se va merge în continuare
pe iniţiative locale, cum este cea a domnului Vîrtic.
Pro Go: Aţi reuşit să terminaţi curăţenia la sediul FRGo,
înainte de Sfintele Paşti?
C.T.: Nu. Sper ca luni, 26 aprilie, sediul să fie gata şi să
trecem la dotarea lui.
Pro Go: Cît timp mai rămîne președintelui Cătălin Țăranu
pentru campionul Cătălin Țăranu? Care sunt planurile tale
în calitate de jucător de performanţă?
C.T.: Foarte puţin timp mai am pentru antrenamentul
personal. Înainte de Shusaku, a fost o perioadă foarte
grea şi nu am reuşit să joc nici o partidă serioasă trei luni
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Campionatul European de Juniori
Sibiu 2010
O corespondență de război întocmită de
veteranul Costel PINTILIE

Fotografii de Constantin Ghioc: Sensei Saijo, invitat special al
CEJuniori, oferind lecţii de Go participanţilor și în special copiilor,
alături de discipolul său, Cătălin Ţăranu

O partidă de Go este evident un
război în miniatură. Și, cum la Sibiu
s-au întîmplat oficial peste 600 de
astfel de războaie şi cine ştie cîte
altele neoficial, cred că îmi este
permis să consider acest articol ca
fiind o corespondenţă de război.
Cine consideră că exagerez, trebuie
să îşi reamintească de locaţia unde
s-a întîmplat: în primul rînd Sibiu, o
aşezare fortificată încă din negurile
vremii – şi nu cred că fortificaţiile vin
de la prea multe vremuri paşnice
– iar în al doilea rînd, Casa Armatei,
ziduri impunătoare ca ale căreia am
mai văzut doar la Marlbork, Polonia,
şi la Braşov. Cu ce se ocupă
armata? Cu lupte. Aşa şi noi, tot cu
lupte ne-am ocupat, e drept, ceva
mai ”paşnice”.
Casa Armatei Sibiu nu pare mare din exterior, avînd un
parter înalt şi un singur etaj. Dar, odată ajuns în interior,
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nu pot să nu îmi aduc aminte de bancul cu pantoful de
damă care e mic pe dinafară și mare pe dinăuntru. Ca să
ajungem în sala de joc, o spaţioasă sală de spectacol,
coborîm scări largi, care par că duc spre un buncăr
antiatomic. Ca să termin cu aspectul războinic al locaţiei,
mai reamintesc cele vreo zece vitrine de muzeu plasate în
sala de la intrare, unde putem vedea, printre altele, cîteva
piese de uniforme și echipament militar. Sunt vechi, uzate,
iar gîndul mi se duce la locurile şi vremurile pe care le-au
vazut acele obiecte, la cei ce le-au purtat prin lupte.
Momentul de reculegere trece, revin în prezentul ludic.

Iată o figură cu care ne-am obişnuit în ultimii ani: Saijo
Sensei. Are programate comentarii ale partidelor de top,
sesiuni de rezolvări de probleme şi, nu în ultimul rînd,
plimbări printre noi, amatorii de Go, ca să intervină în
discuţie unde vede ceva interesant de comentat. Așa s-a
și întîmplat,într-o pauză între partide, pe cînd, împreună
cu alţi doi jucători, în faţa gobanului, analizam o poziţie.
Sensei Saijo apare lîngă noi, comentează ceva, după
care pune o problemă – şi se încing analizele! Evident, se
formează o grămadă relativ ordonată în jurul mesei. Este
loc destul. De fapt, spaţiul larg oferit de organizatori este
un aspect pe care vreau să îl remarc în mod special. În
două decenii de competiţii, în afară de concursurile locale
ţinute prin săli de clasă, concursuri cu puţini participanţi,
un aspect constant şi neplăcut a fost îngrămădeala. Locuri
supraaglomerate cu mese scaune și jucători. În toată
această constantă, excepţiile au fost memorabile. Întîi,
cîndva, Sala Palatului, apoi Cupa Ambasadorului de anul
trecut, iar acum, Sibiul, unde spaţiile au fost largi şi nu a
fost nevoie să te calci pe picioare, chiar dacă participarea
a fost numeroasă.
Revenind la sesiunea ad-hoc de probleme – spiritele se
încing, se rezolvă o problemă, două, trei, după care tăria
problemelor ne pune piedici și rămînem pe gînduri. Noi
fumegăm, sensei ne lasă și ... pleacă să îşi facă rondul,
revine mai tîrziu, ne felicită pentru rezolvare, apoi pune
altă problemă. Iar e grea, pare ceva imposibil, dar forma
îmi sugerează că trebuie să fie ceva manevre de pietre
acolo ca să se schimbe poziţia. Mă chinui să îmi aduc
aminte numele şi spun încet: ”ishi no shita”. Sensei aude
şi aprobă bucuros, cu un zîmbet larg pe faţă. Ok, am
văzut cam ce trebuie facut, dar nu şi secvenţa corectă!
Cineva încearcă o mutare, sensei răspunde şi se vede că
încercarea e inutilă. Apoi se încearcă altceva, şi altceva,
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pînă cînd Sensei zîmbeşte, iar soluţia apare. Aşa am
petrecut o memorabilă jumătate de oră alături de Sensei
Saijo.
Apropo de fumegat. Acum, la o lună după ce am revenit
acasă, rememorînd, am realizat un alt aspect pozitiv,
anume absența nicotinei. Datorită numărului mic de adulţi,
40 în open, comparativ cu peste 100 copii, numărul de
fumători a fost mic şi nu a mai existat perdeaua de fum
prezentă la intrare la orice concurs major. Pentru mine a
Albul traieste
fost încă un plus printre celelalte, care mă face să apreciez Negrul capturează fără KO
acest concurs ca fiind unul din cele mai reuşite la care am
participat.
Închei această trecere în revistă a momentului Sibiu 2010
cu o imagine de la o sesiune de rezolvări de probleme
condusă de Sensei Saijo. Evident, participanţii sunt mai
ales copii, fiind prezenţi şi vreo trei adulţi. Problemele nu
tocmai simple provocau o mulțime de răspunsuri greşite,
pînă se ajungea la cel bun. La nici unul dintre aceste
răspunsuri, oricît de grosolan greşit, Sensei nu a spus că
e greşit. Răspunsul lui era că mutarea e ... interesantă,
Albul joaca si traieste
Albul joaca si traieste
dar că nu este ceea ce căutăm. E un aspect didactic ce
merită reţinut. La acea lecţie intrasem ca să nu pierd pe
hol minutele în care aşteptam să vină maşina cu care
urma să plec. Şi, chiar în ultimul minut, pentru că soluţia la
problemă nu apărea, Sensei decide să îi scoată la tablă şi
pe adulţi, ca să se mai facă şi ei de rîs cu raspunsurile lor.
Mă ia ca din oală şi mă trimite la tablă. Nu am cum refuza,
aşa că mă duc, deşi nu terminasem de analizat. Mă apropii
de tablă – Cătălin, care asista lecţiile, traducînd – sensei
îmi înmînează o piesă, iar eu o pun pe tablă sperînd ca
bănuiala mea să fie corectă. Sensei zîmbeşte şi aprobă, în
stilul lui inconfundabil. Am ghicit! Și iată-mă, pentru o clipă, Albul traieste
bucuros din nou ca un copil.
Cîteva dintre probleme propuse de Saijo Sensei
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CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI SIBIU 2010
Interviu acordat de Sorin PĂDURARIU, principal organizator

Fotografii de Constantin Ghioc: Premianții CEJuniori și imagine cu sala de concurs a CEJuniori Sibiu 2010

* ”... a fost o încercare serioasă pentru mine și lam luat personal, am vrut să arăt că pot să-l fac” *
”Foarte multe se învîrt în jurul finanțării * ”Pentru
cazare am vorbit cu mai multe hoteluri din oraș și
le-am folosit ofertele una împotriva alteia, pînă am
reușit să scad mult tarifele”
Pro Go: Cu ce gînduri ați pornit la organizarea acestei
competiții?
Sorin Pădurariu: Ne-am gîndit de la început că acest
concurs va fi un test pentru noi, în ideea de a solicita
organizarea Congresului European din 2014, la Sibiu. Dat
fiind că acum a ieșit bine, aș zice că avem șanse să primim
organizarea pentru Congres. În afară de asta, eu mă mai
gîndesc încă să iau o decizie pentru a organiza un turneu
local anual. Și ar mai fi în discuție și europenele feminine
de la anul.
Pro Go: Cînd te-ai angajat în aventura asta, bănuiai ce te
aşteaptă?
S. P.: Concursul ăsta, de la Sibiu, a fost o încercare
serioasă pentru mine și l-am luat personal, am vrut să arăt
că pot să-l fac. Mare parte din treburile organizatorice din
perioada anterioară concursului le-am făcut ... cam singur.
Nu din cauză că nu am avut pe cine să rog să mă ajute, ci,
mai degrabă, din cauză că nu sunt foarte bun la a delega
și am vrut să am controlul. Cu Cătălin și Bogzi m-am sfătuit
periodic și, din cînd în cînd, au mai și tras de mine, cînd
rămîneam în urmă cu ceva (de pildă, cu site-ul concursului).
Pe partea de acte (pentru finanțarea de la Primărie) m-a
ajutat o vreme Camelia, pîna cînd ne-a lăsat baltă. După
aceea, am continuat singur.
Pro Go: Cum ai reuşit să te descurci cu timpul? Mai ai şi un
serviciu, familie, alte obligaţii ...
S. P.: Jobul meu este unul foarte solicitant, mi-e greu să-mi
iau zile libere sau ore libere și rareori termin mai devreme
de ora 18, așa că a fost un factor important. Am încercat să
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fac cît de multe în timpul liber, dar am mai folosit și timpul
de la serviciu.
Pro Go: Cu finanțarea cum a mers? Numele sponsorilor e
important să fie repetat, pentru că probabil vom mai avea
nevoie de ei.
S. P.: Am reușit să găsesc și 3 sponsori locali: ”Confucius
Institute” ne-a promis sprijin în valoare de 10.000 lei,
Trenkwalder Sobis (firma la care lucrez) 10.000 lei, iar
Boromir ne-a ajutat cu produse pentru copii (croissante,
brioșe). Banii de la acești sponsori, împreună cu banii de la
European Go Federation (2500 euro) ne-au ajutat să avem
un concurs bun, în condiții peste medie. Fără ei nu am fi
putut accesa nici finanțarea de 60.000 de la Primaria Sibiu,
care era condiționată de o contribuție a noastră de minim
20% din totalul proiectului. Necunoscînd dinainte care
sunt procedurile pentru o astfel de finanțare, noi am depus
cererea de finanțare cu un buget proiectat de 100.000 lei și
chiar ne-a fost greu. Am învățat multe despre finanțările de
genul ăsta și, pe viitor, o să știu cum să fac totul mai repede
și mai bine.
Foarte multe se învîrt în jurul finanțării. Ea a afectat într-o
oarecare măsură chiar și lucruri mărunte, care s-au întîmplat,
sau care ar fi trebuit să se întîmple în timpul evenimentului.
Noi aveam acordul de principiu, o promisiune a primarului
(protocol semnat în 2008), dar nu aveam un contract.
Contractul urma să fie semnat după aprobarea bugetului
local și apoi a bugetului pentru cultura și sport. Din cauza
alegerilor prezidențiale din 2009 și a incertitudinii politice în
general, au fost întîrzieri mari în votarea bugetului național,
de care depindea cel local. Hotărîrea finală a Consiliului
Local Sibiu, în care erau aprobați banii pentru noi, a fost
în 25 februarie, adică cu o săptămînă înainte de concurs.
Contractul ... practic l-am semnat după concurs, chiar
dacă data de pe el a fost de 3 martie. Prelungirea acestei
incertitudini (că nu știam sigur dacă ne putem baza pe
banii ăia) m-a facut tot timpul să gîndesc în două variante:
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obținem banii și avem de cheltuit ca să fie un concurs bun,
sau, în caz de urgență, cheltuim la minim și poate iese ceva
decent. De aceea, poate că și unele chestii mărunte nu am
mai apucat să le fac tot din lipsă de timp. Oricum, banii
au fost efectiv virați după concurs, mai precis în 1 aprilie,
iar unele cheltuieli au fost mult amînate din cauza asta.
Problema asta cu întîrzierile legate de finanțare nu sunt
vina celor de la Primaria Sibiu. Am colaborat excelent cu
ei și nu pot decît să le mulțumesc. Am găsit acolo oameni
deosebiți, care au sprijinit un eveniment ca al nostru chiar
dacă nu știau prea multe despre Go. Știau doar că e un joc
logic, un joc ”pentru oameni deștepți”.
Pro Go: Prezintă-ne echipa care a contribuit la organizare.
S. P.: Cu cît s-a apropiat data concursului, am implicat tot
mai mulți în a mă ajuta. Cred că e cazul să-i menționez:
Nicu, Gabi, Titi, Alex, Andi, Adi, Paul, dintre sibieni, Cătălin,
Bogzi, Mirel, Iulian, Codin, Dan Amira, Lucian Bobu, Vali
Costea, dintre ne-sibieni. Și arbitrii au ajutat mult: Lucian
Nicolaie, Adelina Sora, Nichita Fedul. Sper să nu fi uitat pe
cineva. Îmi cer scuze dacă am omis pe cineva.
Pro Go: Spune-ne ceva despre partea organizatorică, cum
ar fi de exemplu probleme speciale întîlnite. Cum le-ați

ucrainiene, dar nu am reușit. S-a luat în considerare inclusiv
să-l scoată în stradă cu bagaje cu tot, dar, pînă la urmă, au
reușit să-l calmeze un pic și să-l bage în camera lui.
Pro Go: Cîteva sfaturi pentru organizarea unor asemenea
competiții?
S. P.: Sfaturi pentru alți organizatori nu știu dacă sunt în
măsură să dau. Eu am doar experiența concursului ăstuia,
alții au mult mai multe. Totuși, aș putea zice următoarele:
trebuie început cît mai din timp, pentru că niciodată nu
există prea mult timp; e bine să existe o echipă, chiar dacă
nu foarte mare, iar oamenii din echipă să răspundă de
chestii clare; dacă e vreo finanțare implicată, să se asigure
cît mai din timp că o vor avea și să se cunoască toate
detaliile legate de ea.
Pro Go: Care a fost aportul doamnei Bara în organizarea
acestui concurs? Am auzit întîmplător că şi dînsa a avut un
rol, dar am auzit doar în treacăt. Şi e bine ca meritele sa fie
reamintite onest.
S. P.: Rolul doamnei Bara ... Obținerea promisiunii primarului
Sibiului pentru susținerea concursului a fost rezultatul vechii
echipe de la FRGo. Eu nu am fost implicat deloc. De aceea,
nu știu exact care a fost rolul doamnei Bara la acel moment

rezolvat?
S. P.: Primele aspecte pe care le-am rezolvat au fost sala
de joc și cazarea. Cercul Militar s-a arătat demult dispus să
ne sprijine (de fapt, directorul Marcel Japie) și ne-a ajutat cu
tot ce am cerut, de la săli pînă la cazare. Pentru cazare am
vorbit cu mai multe hoteluri din oraș și le-am folosit ofertele
una împotriva alteia, pînă am reușit să scad mult tarifele,
în condițiile în care Sibiul este relativ scump la capitolul
cazare. Pensiuni sunt destule in Sibiu, la prețuri mai mici
decît hotelurile, dar nu am vrut să gestionez eu 20-30 de
pensiuni (sunt în general mici). Am preferat să am cît mai
puține locații mari, în care să încapă cît mai mulți.
Probleme organizatorice au mai fost. Unele au apărut
pentru că nu m-am gîndit la anumite aspecte și a trebuit să
le rezolv din mers, altele au fost cu adevărat neprevăzute.
Aș aminti doar una, care e și un pic haioasă. Joi, înainte
de începerea festivității de deschidere, m-a sunat disperat
directorul Hotelului Continental Forum că unul din șoferii
ucrainieni e beat și face scandal prin hotel, în chiloți. Nu
reușeau să-l calmeze și nici să se înțeleagă cu el, pentru
că nu știa engleza. Am încercat să dau de șeful delegației

şi care este meritul dînsei. În pregătirile concursului am
vorbit destul de des pe email sau telefon. M-a ajutat cu
diferite sugestii, dintre care pe unele le-am și aplicat. Ma ajutat și pe partea de presă, cu sugestii și comunicate
(de vorbit cu media locală vorbisem eu: Tribuna, Antena1,
Realitatea). Ne-a trimis mărțișoare cu tema Go, mărțișoare
pe care le-am împărțit participanților. A avut și alte sugestii
care poate nu au ajuns să fie puse în practică din cauza
mea (de exemplu nu am apucat să finalizez ideea unei table
din ciocolată, cu piese și boluri, care să fie expusă și apoi
mîncată de copii).
Pro Go: Un cuvînt de încheiere?
S. P.: Mă bucur că a ieșit un concurs bun, că părerile celor
mai mulți dintre cei prezenți au fost bune și foarte bune.
Sunt conștient că se putea mai bine și promit că o să fie
mai bine la următorul concurs de la Sibiu, indiferent care va
fi acela. Mulțumesc celor care m-au ajutat. Și mulțumesc
pentru inițiativă: ați pus întrebări pe care alții nu le-au pus.
Sunt chestii pe care am vrut să le spun. Și mă bucur că s-a
găsit cineva să continue ”Pro Go”.
Pro Go: Şi noi îţi mulţumim!
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MEGATURNEUL SHUSAKU
TÎRGU MUREȘ 2010
Interviu acordat de Arpad BALASZ,
principal organizator

Arpad BALASZ (foto Judith van Dam)

Pro Go: Care sunt cele trei condiții pe care un club din
țară ar trebui să le îndeplinească pentru a putea organiza
un concurs asemănător celui organizat de voi.
Arpad Balasz: Condiții pentru a organiza un turneu
asemănător sunt doar două, nu trei. E nevoie de oameni
care vor așa ceva și e nevoie de surse de finanțare.
Pro Go: Ce buget a avut Cupa Shusaku 2010? Am
remarcat multe nume de sponsori: ce strategie, ce
argumente ați folosit pentru a-i atrage?
A. B.: Bugetul de anul acesta a fost de 16.000 euro,
asigurat în diferite procente de sponsorii apăruți pe siteul Shusaku și pe bannere. A trebuit să ne mobilizăm mai
mult, pentru că, din păcate, E-on Gas, sponsorul principal
la edițiile anterioare, s-a retras. Sponsorii provin exclusiv
din cercul de cunoștinte, sau dintre partenerii de afaceri.
Pro Go: Putem caracteriza Cupa Shusaku ca eveniment
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cultural? Ce importanță i se dă în Tîrgu Mureș de către
autorități, de către mass media? Ați avut reacții din partea
publicului larg în urma mediatizării Cupei Shusaku?
A. B.: Clar putem caracteriza turneul ca pe un eveniment
cultural, în momentul în care oameni din peste 15 țări
vizitează un oras (la propriu). Anul acesta, a fost pentru
prima oară cînd autoritățile locale, Primăria și Consiliul
Județean, au acceptat parteneriatul la primul apel, datorită
anvergurii pe care a avut-o turnel la edițiile anterioare.
Tot din aceeași cauză, mulți oameni au aflat despre Go.
Ne întîlnim la fiecare pas cu oameni care știu de Go din
ziare și de la televiziunile locale, unde s-au și făcut cîteva
reportaje.
Pro Go: Ce activități corelative turneului propriu-zis aveți
în plan pentru 2011? Întreb asta, pentru că deja este clar
că lumea așteaptă de la ”Shusaku” ceva special, iar ceea
ce se întîmplă pe lîngă turneu este pentru mulți cel puțin la
fel de important.
A. B.: Anul viitor, clar încercăm să îmbunătățim tot ce ține
de turneu. În primul rînd, vrem să îmbogățim programul
profesioniștilor, iar în acest sens încercăm să invităm 3
profesioniști. Este sigur că și la anul vom avea jucători
profesioniști din China, cu mari speranțe să vină cineva
foarte renumit, de genul Gu Li, Nie Weiping, sau Chang
Hao.
Pro Go: Cîteva cuvinte despre activitatea și atmosfera de
club Shusaku.
A. B.: La clubul Shusaku, avem program joia, de la orele
17 și, cîteodată, dacă mai mulți membrii se înteleg, și în
alte zile. Clubul începe cu activități pentru copii, care stau
pînă în jurul orelor 19. Atmosfera este veselă tot timpul,
un mediu propice pentru a te destinde după o zi de muncă
– exceptînd momentele în care stăm pîna la orele 3-4
dimineața.
Pro Go: Mulțumim pentru timpul acordat!

Shusaku 2010 - foto Judith van Dam
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Var.1(7-18): un joseki posibil

Partida
Hwang In-Seong 8D-Cătălin ŢĂRANU 7D
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Var.2(9-16): după Negru9
aici, acesta ar fi fost planul
albului; (pentru Negru11
vezi Var.3 si Var.4)

Comentariu: Cătălin ŢĂRANU
Cătălin Ţăranu - foto Margareta Cheresteș

Dia.1: Alb10 - singura mutare; Negru11 - negrul mizează
pe scara bună pentru el (vezi Var.3); Alb12 - o decizie grea
(vezi Var.5)
Var.4(11-18): strategia albului
ar fi fost în acest caz de a
face moyo la centru

Var.3: Negru11 - această
mutare este nerezonabilă
(vezi si var.4); după
Alb 22, negrul pierde
Dia.1: Alb6 - o mutare specială orientată spre construirea
de influentă; pentru Negru7 (vezi Var.1); Negru9: o mutare
foarte neobisnuită, care m-a surprins - mă asteptam la
Negru Q16 (vezi Var.2)

Var.5(12-23): Alb12: în mod normal, aceasta este forma
pietrelor; Negru23: desi mutările sente înspre colt ar fi fost
foarte plăcute pentru alb, totusi acest rezultat nu mi-ar fi
plăcut - J16 este prea mare
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Dia.1: Cu piatra 14, albul obtine ce îsi doreste; Negru15
Var.8 (18-25): Această variantă, cu Albul18 ocupînd P11/B,
este fortat să joace pe dedesubt ignorind punctul vital (vezi pare si ea una ce merit încercată
în Var.6 ce s-ar fi întîmplat dacă nu ar fi jucat asa...)
Var.6(15-34): Jucînd astfel, negrul ar fi fortat prea mult

Var.7(19-22): Iar dacă, în
loc de 19 (Var.6) negrul
ar fi jucat aici, la S18,
rezultatul ar fi fost iarăsi
excelent pentru alb

Dia.1: Alb26 (vezi Var.9) - această mutare este un yosu
miru, o întrebare: dacă negrul decide să sacrifice P12
(marcată cu triunghi în Var.9) atunci nu mai e nevoie de
keima la S10 (pentru S10, vezi Var.9)

Var.9 (26-26): Alb26, keima, aici ar fi mutarea firească,
dar albul se simte un pic prea presat. Un alt motiv pentru
care nu am ales sa joc aici este că mai tirziu la A negrul va
Dia.1: Albul este foarte multumit să poată juca piatra 16
(nod de bambus); după Negru17, ambele puncte de la H17 raspunde la B, sacrificînd linistit piesa neagră de la P12
(triunghi)
si P11 sunt foarte mari - decizia între cele două a fost cu
Var.10(27-32): Dacă
adevărat una foarte dificilă: Fig.1 si Var.8
Negrul răspunde acum cu
B(27), e bine pentru alb

Fig.1: Între A si B...

Dia.1: Tăietura Alb30 este o mutare severă - se pune
întrebarea dacă nu cumva negrul a exagerat pînă acum.
Este posibil ca mutarea de la R17 să fie cauza problemelor
pe care le are negrul acum. Problema este că atît A cît si B
(vezi Fig.2) sunt puncte vitale ale formei, dar negrul nu are
cum să le joace pe amîndouă
Negru31: o mutare surprinzătoare si un test foarte inteligent
Alb32: faptul că este fortat să joace aici este pretul plătit de
alb pentru modul în care a tăiat (vezi Var.11)
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Var.11(32-33):
Alb32 - în mod normal, albul
ar vrea sa joace aici, dar...
după Negru33, rezultatul ar fi
foarte prost pentru alb
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Dia.1: Alb46 (vezi Fig.3): Acesta este momentul cheie al
partidei si prima mutare pierzătoare a albului. Amuzant
este că nu intentionasem să joc aici, ci tot timpul am avut
intentia să joc mutarea corectă (vezi Var.15). Motivul pentru care am jucat aici e că, în final, am optat pentru varianta de shibori (sacrificiul cîtorva pietre, adversarul fiind silit
să le captureze, cu scopul de a crea astfel tărie la exterior
în sente) anterioară.
Fig.3: Alb46 - prima mutare
pierzătoare a albului

Var.15 (46-48): Alb46 - asa
ar fi fost excelent pentru
alb; Alb47 - Var.16

46
Dia.1: Alb36 - forma corectă (în acest caz, keima nu mai
corespunde); Negru37 - o mutare exagerată, dar ... (vezi
Var.12)
Var.12(37-40): ... negrul nu este multumit de forma albului
pe latura dreaptă (Alb40)

Dia.1: Negru47 - faptul ca negrul poate taia aici (vezi Fig.3)
schimbă totul. Desi albul poate captura încă piesele negre
de pe latură, o va face cu un pret foarte mare, datorită
aji-ului mult mai consistent pe care îl poate folosi negrul
acum. Cînd am realizat a negrul poate juca asa, am simtit
o mare dezamăgire relativ la jocul meu. Este dovada lipsei
de antrenament, care scade puterea de anticipare a ceea
ce va face adversarul. În acest caz, mutarea negrului
este chiar simplă. Rezultatul obtinut de alb în partidă este
net inferior fată de ce ar fi trebuit să fie. Partida a devenit
brusc grea pentru alb. (vezi Var.16 si Var.17)
Figura 3

Varianta 12(37-40)
Dia.1: Alb44 - deoarece negrul pune presiune pe grupul
alb fără să îsi apere slăbiciunea din centru, este normal
pentru alb să contraatace. În acest moment al partidei
negrul este într-o situatie disperată (pentru Negru45 vezi
Var.13)
Var.13(45-50): Dacă lupta
progresează asa, negrul nu
are nici o sansă să obtină un
rezultat rezonabil

Varianta 13(45-50)
An

II

Var.14(48-52): de la Alb48
în Var.13, o variantă interesanta pentru alb, grupul de
pe dreapta a trăit in sente

Var.16(47-50)

Var.17(47-50): Ce am crezut
că se va întîmpla ...

Varianta 14(48-52)
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Dia.1: Alb58 - faptul ca albul este nevoit sa joace aici arată
cît de dureros este rezultatul. În mod normal, mutarea de
luptă ar fi fost R5 (X în Dia.2). Negru59 - această mutare
(X în Dia.2) este făcută cu intentia de a sacrifica, dar cu
mai multă eficientă
Var.18(58-63): În această situatie însă, R5 ar duce la o lupta
neplacută pentru alb, grupul de
pe dreapta este un motiv serios
de îngrijorare, de asemenea
grupul din centru este slab

Diagrama 2 (60-112): Negru61- un
tesuji foarte puternic, albul trebuie
sa fie extrem de atent; Alb62 (vezi
Var.19 si Var.20) - în consecintă,
albul trebuie să răspundă aici, dar
este dureros (pentru Alb64 vezi
Var.21, iar pentru Alb67 Var.22);
Negru63 - această piatră vrea să forteze atari-ul , pentru a
nu lăsa N9 sente mai tîrziu (vezi Var.20)
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Var.21 (64-71): Foarte
prost de alb
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Var.22 (67-71): Dacă ar juca
asa, negrul ar lua initiativa
si ar avea un avantaj si mai
mare

Dia.2: Negru69 - o abordare la
scară mică, care îi dă albului
sperante; Alb76 - schimbul de
cîte patru piese marcate cu X (vezi Var.23) îl favorizează
clar pe alb. Cu acest extra profit albul este din nou în
partidă; Alb78 - albul intentionează să creeze aji înainte de
a se apăra (Var.23); Alb82 - vezi Var.24; Negru83 - privită
în retrospectivă, o mutare prea agresivă - ar fi putut fi mutarea pierzătoare a negrului (vezi Var.25 si Var.26).
Var.23 (78-79): Alb78 - apărarea ar fi fost prea pasivă.

Diagrama 2
Var.20 (63-69): pentru
Negru63 din Var.19- un alt
aji foarte neplacut; Negru69
- posibilitătile albului de
a cădea în capcană sunt
nenumărate

Var.19 (62-69)
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Var.26 (83-85): Ar fi trebuit
jucat Negru83 - nobi calm,
care îi asigura negrului o
partida usoara (pentru Alb84
vezi Var. 27)
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Var.29 (89-98): Deoarece negrul este foarte tare în centru,
albul trebuie sa fie flexibil si pregătit să sacrifice piese. Pe
de altă parte, dacă negrul este suficient de naiv ca să le
ia (punctele marcate cu X), albul va cîstiga la o diferenta
consistentă partida

Var.30 (91-105): Mai bine pentru negru.
Var.27 (84-91): dacă, în loc
Alb84 în Var.26, albul ar juca
aici ... negrul ar trăi lejer
Dia.2: Alb88 - o mutare foarte
bunaă(vezi Var.28); Negru89
- Var. 29; Negru91 - un alt
overplay, negrul ar fi trebuit
să persiste în ideea lui de
a ataca întreg grupul alb,
cele trei piese din centru
sunt prea mici (vezi Var.30);
Alb92 - cînd are sansa să taie
aici, albul revine complet în
partidă; Negru111 - pîna aici,
secventa a fost fortată, dar
rezultatul este clar favorabil
albului. Teritoriul de jos a
crescut considerabil, în timp
ce obiectivul de a sacrifica
mic cele trei piese a reusit.
Var.28 (88-93): Alb88 - forma normală, dar albul nu face
decît să creeze un grup greoi în centru. Tăria negrului este
atît de mare, încît un grup alb slab în centru înseamnă
sfîrsitul partidei.

Dia.2: Aici urmează al doilea punct cheie al partidei Alb112, a doua mutare pierzătoare (vezi Var.31)

Var.31 (112-118):
Alb12 - albul ar fi
trebuit să joace solid
si să intre pe latură.
Teritorial, balanta
este clar în favoarea
albului, care are
deja aproape 60 de
puncte. Alb18 - ceva
de genul acesta ar fi
fost ok pentru alb .
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Var.32 (pentru
negru113/13 din
Var.31): Alb14
- aici, albul intră pe
latură cu o formă
mult mai bună decît
în partidă. În plus,
în viitorul apropiat,
A sau B sunt mutări
îngrijorătoare pentru negru. Alb22
- de asemenea,
centrul este mic:
negrul nu poate să
cîstige jucînd asa.
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Var.34 (134-152): Alb34 - în continuare, dacă timpul ar fi permis,
albul simte că invazia ar fi fost
posibilă; după Alb52, este dificil
de omorît grupul alb
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Var.35 (145-156): Aji-ul
din colt e prea mare
pentru ca negrul să
joace 145(45) la E13

Diagrama 3 (113-165): Negru 113/13 - cînd negrul prinde
acest punct, partida este din nou neclară, iar albul suportă
forme neplăcute; Alb30 - a treia mutare pierzătoare,
cauzată de lipsa de timp (vezi Var.33)

Dia.3: Negru65 - cînd negrul joacă aici, partida este încă
foarte strînsă, dar, probabil, rezultatul nu se mai poate
schimba.
Sfîrsitul comentariului
Hwang In-Seong, laureat al Cupei Shusaku 2010, în partida cu
Cătălin Ţăranu - foto Judith van Dam

Var.33 (30-30): Alb30 - dacă albul
ar invada aici, grupul lui nu poate
fi omorît, în schimb îngrijorarea
provocată de timpul scurt în byoyomi
m-a facut să ezit să joc asa
Dia.3:
Negru31 - cu D15 si C5 negrul a prins ambele puncte
mari de pe latură, inacceptabil pentru alb; Alb34 - Var.34;
Negru45 - această mutare protejează împotriva invaziei în
sansan în timp ce amenintă o tăietură la C7 (vezi Var.35)
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CUPA SHUSAKU 2010 ediţia a III-a
Partida
Corne Burzo 6D-Bohdan Zhurakovskyj 5D
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Var.1(14-15): Alb14, în loc de Alb14 la J17 în partidă

Comentariu: Cornel BURZO

Var.2(15-15):
Negrul15 ar mai fi
putut fi jucat aici,
în loc de P3 în
Var.1

Cornel Burzo - foto Judith van Dam

Deschiderea (1-13) este clasică.

Dia.1:
Alb14: De regulă, albul închide coltul la D18 (ca în Var.1
Alb14) însă de această dată albul vrea să joace activ
Secventa 15-27: joseki, iar după Alb28, totusi, negrul ia
initiativa în prima luptă
Negru29: E mare sa închizi coltul în deschidere (shimari)
Alb30: albul poate separa latura la R10 însă R14 e un ‘approach’ (kakari) modern (vezi Var.3)

Var.3(30-38): joseki
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Dia.1:
Alb36: o altă mutare activă care arată dorinta albului de a
se lupta.
Negru37: un răspuns calm si simplu
Negru41: un tesuji
Alb42: albul s-a retras (vezi Var.4)
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Diagrama 2(61-120):
Alb64: bun timing pentru această probă.
Negru65: Q1 e lacom, negru trebuia să apere solid la Q3
(vezi Var.6).

Var.4(42-52):
Negru43: intentia negrului.
Alb52: albul nu poate fi
satisfăcut în această variantă
pentru că e fortat să lege în
gote pe linia a II-a

Dia.1:
Negru47: negrul ar dori să joace S17 ca să pună presiune
pe grup..
Negru48: O3 încearcă să tină balanta teritorială
Negru49: o mutare care testează reactia adversarului
- yosumiru
Negru55: negrul profită pe latură în sente
Negru59 (vezi Var5): invazia nu este neapărat necesară,
e mai bine pentru negru să întoarcă O4 pentru a cultiva
‘moyo’

Var.6(65-65): Black 65 honte

Dia.2:
Negru73: Albul crează aji si, mai tîrziu, poate să trăiască în
ko la S2.
Negru75: h7 e mai urgent (vezi Var.7)

Var.5 (59-61)

Dia.2:
Negru113: Albul profită pe latura de jos, însă piesele din
centru sunt grele, iar coltul moare dupa S2 tesuji
Negru119: Albul nu poate cîstiga semeai-ul direct, însă
ramîne un ko pe mai tîrziu (vezi Varianta 8)
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Var.9(129-137): Albul
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Dia.3: Alb30 - albul cîstigă semeai-ul neconditionat si preia
conducerea, jocul este întors; Black 31: negrul începe
un atac disperat; Negru 35: negrul trebuie sa joace activ;
Alb40: M11 ar fi fost o formă mai bună pentru ochi; Negru45: negrul continuă să atace disperat; Negru61: negrul
are sanse să revină în joc datorită ko-ului; Negru65: deja
albul are mai putine amenintări.

Dia.3(121-180):
Alb 128: Albul joacă o mutare kikashi în byo yomi; Negru129: negrul este neglijent ...T4 e corect (vezi Var.9)
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Dia.4(181-233):
Negru87 cîstigă ko-ul si e în fata la aprox. 10 puncte
Negru97: K18 kosumi pare mai mare (vezi Var.11)
Alb212: albul preferă să moară decît să piardă la cîteva
puncte :) ... corect ar fi fost Alb212 în Var.12
Black 25: dragonul din centru nu poate să mai scape..
Black 33: Albul e fortat sa cedeze o partidă emotionantă :)

Var.12(212-213): Dar, după
Negru13, albul nu are suficient teritoriu
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CAMPIONATUL NAȚIONAL DE GO
PENTRU JUNIORI

Scurtă privire retrospectivă, de Lucian NICOLAIE
Foto Constantin Ghioc:
concurenți ai Campionatului Național de Go pentru Juniori 2010

La București, în perioada 8-11 aprilie, s-a desfășurat
Campionatul Național de Go pentru Juniori, la
categoriile sub 10 și sub 12 ani. Au participat 43
de copii din Bistrița, Botoșani, Brăila, București,
Timișoara și Vatra Dornei, principali organizatori fiind
Școala Nr. 179 și Lucian Nicolaie, student în București
și instructor de Go al copiilor de la școala gazdă.
Campionii deja se cunosc: ei sunt Daniel Haja 5 kyu,
din Vatra Dornei, la categoria sub 10 ani, și Alexandru
Pitrop 5 kyu, din Botoșani, la categoria sub 12 ani.
Lucian a avut amabilitatea să ne scrie cîteva rînduri
despre acest eveniment, pe care vi le prezentăm în
cele ce urmează.

I

deea organizării unui Campionat Național de Juniori
a pornit de la CN-urile din vara trecută, desfășurate la
Bistrița. Eu nu am luat parte la acel eveniment, în schimb
juniorii din Școala 179 s-au plîns de mulțimea de partide
jucate într-un timp prea scurt.Gîndindu-ne la faptul că
avem un centru puternic de copii, am propus Federației
Române de Go să organizăm 2 dintre campionatele
naționale de juniori la București.
Ne-am dorit foarte mult să facem turneul acesta în special
pentru potențialul elevilor și pentru că Silvestru era printre
favoriți și la sub 10, și la sub 12 ani.
Dar, fără ajutorul conducerii școlii și al părinților, nu
reaușeam să facem nimic. În special doamna Camelia
State, doamna Manuela Nae și domnul Dan Băcanu, dar
și domnul Director Nicolae Gheorghe, care a acceptat să
facem acest concurs în Școala Nr. 179.
Apoi, sigur nu puteam face acest concurs fără suport
financiar. Am primit sprijin din partea Primăriei Sectorului
1, cu ajutorul domnului Director și al doamnei Directoare.
Am mai primit sprijin și din partea Asociației de Părinți
din Școala 179 cu ajutorul doamnei Dinescu Gabriela
(președinte al asociației) și din partea Clubului Locomotiva
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(club la care sunt legitimați cei mai buni copii de la cercul
de Go) și aici cu ajutorul domnului Ioan Vlad, președinte al
Clubului. Federația Română de Go ne-a pus la dispoziție
echipamentul de joc și a plătit doi arbitrii. În total, bugetul
acestui concurs s-a ridicat la aproape 7000 de lei.
Ne-am propus sa fie un eveniment destinat copiilor. Din
punctul meu de vedere, a fost primul concurs organizat
special pentru copii. Chiar și premiile de la Open au fost

destinate în mare copiilor.
Pe parcursul concursului, am organizat multe activitati:
origami, curs de făcut brățări, mărgele, concursuri de
geografie, pictură, desen pe asfalt. Pe lîngă acestea, copiii
au putut face sport pe terenurile Școlii 179, cu susținerea
profesorilor de sport. Pe lîngă acestea, am avut activități
surpriză cum ar fi: lasere, petrecerea de sîmbătă seara și
masa festivă de joi seara.
Am venit si cu ceva inedit la un concurs de Go. Am
pregătit o sală de clasă unde s-a putut lua masa și am
pus la dispoziția liderilor de grup meniuri de la o firmă de
catering.
Promovarea concursului am făcut-o prin pliante oferite
jucătorilor de la Cupa Shusaku și cu ajutorul internetului
(desprego.ro, frgo.ro).
Dintre copii, s-a remarcat Alexandru Pitrop, neînvins în
10 runde. Silvestru State, reprezentantul nostru, a jucat 2
finale, dar, din păcate, le-a pierdut pe amîndouă. Silvestru
a jucat în două concursuri simultan, la fel și Daniel Haja și
frații Dobranis.
Dezamăgirea mea a fost faptul că mă așteptam să vină
mai multi juniori la acest concurs. Mă așteptam să mai vină
din București,Bistrița, Pitești, Iași, poate și din Craiova.
Oricum, vestea se duce repede și îi așteptăm pe toți la
anul :).
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CUPA ”WALTER SCHMIDT” 2010
editia a X-a
Partida Viorel Arsinoaia 2D - Mero Csaba 6D
Comentariu: Mero Csaba
Diagrama 1(1-35): Negru19 - negrul n-a jucat niciodata
marea avalansa si greseste.

Var.1 (15-17): Asa ar fi fost corect pentru negru. Pietrele
din stînga sus sunt usoare, negrul a obtinut ceea ce si-a
dorit de la început - latura de sus, iar albul este presat pe
linia a treia si super-concentrat pe o singura latură. Nici
aici nu se simte prea bine, pentru că atît C6 cît si C14 sunt
pe linia a treia.

Var.4 (46-46): Alb46 - evident, albul ar fi trebuit să conecteze solid

Întîlnire de gradul IV: Viorel Arsinoaia 2D (organizator principal al
Cupei ”Walter Schmidt”) - Mero Csaba 6D

Var.2(30-30): Alb 30 - S4 (în
partidă) nu e prea bună; asa ar fi
trebuit jucat.

Var.3 (33-35): În loc de Negru33 în
partidă, ar fi trebuit jucat asa(Q9);
Negru35/Q10 l-ar fi facut foarte tare
pe negru în zonă, iar cele două
pietre negre din coltul de jos s-ar fi
descurcat oricum fără mari probleme
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MAGAZINUL DE GO

De la caiace la echipamente de Go
made in Oradea
* La Timișoara, a X-a ediție a Turneului ”Walter
Schmidt”-2010 a oferit practicanților Go-ului și
posibilitatea de a se echipa pe măsură prin standul
pregătit de echipa Go Vest * Dorin Chiș/Kiru ne-a
răspuns la cîteva întrebări despre ceea ce ar putea
deveni magazinul de Go al românilor
Pro Go: Kiru, te rog să ne spui cum a mers standul pe care
Go Vest l-a expus la Timișoara? Ce ați avut de oferit?
Kiru: Am expus table de GO de diferite grosimi, de la 2cm
la 25 cm, boluri din lemn, pietre de Go, aproape 10 titluri de
cărți românești: ”250 probleme de GO”, ”Inițiere în Go”, de
G. Păun și ”Go-ul în competiții”, a lui Radu Baciu – acestea
au fost oferite gratuit din partea FRGo; apoi ”Printre frații
mai mici ai Go-ului”, ultima carte a lui Gheorghe Păun,
”Paradigme universale. Jocul”, a lui Solomon Marcus,
cartea lui Catalin Țăranu, ”Top european players training”,
”Maestrul de Go”, a lui Yasunari Kawabata, broșura lui
Iulian Dragomir ... cred că astea au fost toate. Am avut și
tricouri inscripționate, seturi de Go magnetice, table de
demonstrație, colecția revistei Pro Go și, bineînțeles, noua
revistă ”Go Smile”!
Pro Go:”Go Smile”? Cîteva detalii, te rog.
Kiru: ”Go Smile” este o revistă de divertisment pe
marginea Go-ului, pe care intenționez să o produc cu
Dorin Chiș - foto Constantin Ghioc

Variation 6 (90-98)
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prilejul marilor concursuri. Din păcate, acest prim număr a gălățean, scrie pe barcaholic ... parcă așa se numește siteul
fost ciuntit la sînge, din lipsă de timp ...
dedicat caiaciștilor...
Pro Go: Table de go, pietre, tricouri inscripționate ...
K.: Noi, aici, ne cam dăm cu caiacul pe uscat, nu suntem
realizate în regie proprie?
conectați la adevărații pasionați. Dar eu am plutit pe Mureș
K.: Da, ce ai enumerat sunt realizate de Go Vest, la
în două ”expediții” și am confecționat o barcă demontabilă,
Oradea, mai puțin pietrele – deși ne gîndim deja să le
cu care am făcut în 2002 o coborîre pe brațul Sfîntul
producem și pe alea.
Gheorghe. Suntem lansați pe bărci demontabile, că avem
Pro Go: Excelent! Se pot comanda și on line?
ce merge pînă la apă ...
K.: Da, avem o pagină de prezentare: http://govest.ro/
Pro Go: Propune un slogan-reclamă pentru întreprinderea
go.html . Acolo sunt foto, prețuri, modalitatea de comandă. voastră.
Pro Go: A existat interes din partea publicului?
K.: 2+2=5!!!
K.: Standul a avut și n-a avut succes. În prima zi, nu am
Pro Go: Dostoievski!
vîndut nimic, deoarece am vrut să păstrăm toate produsele K.: Da?
ca pe o expoziție de materiale și echipament de Go. În a
Pro Go: Exact!
doua zi, nu am mai vîndut mare lucru, dar interesul a fost
K.: Chiar?! Atunci, 1+1=4!!!
crescut, lumea ne-a vizitat, a răsfoit publicațiile, au ciocănit Pro Go: De ce te-ai gîndit la 2+2=5?
tablele, au pipăit bolurile, au mișcat piesele magnetice și
K.: Ideea constă în interdependență: la începutul vieții,
ne-au felicitat pentru produse.
experimentăm dependența. Cît suntem neajutorați,
Pro Go: De ce crezi că nu au cumpărat?
suntem dependenți. Din dependendență, se naște
K.: Cred că noi am greșit, pentru că nu am explicat regulile dorința de independență, iar cînd ajungi să experimentezi
jocului: prima zi doar expoziție, a doua zi vînzare. Apoi, am independența, cu turnul ei de fildeș, realizezi că o formă
avut multe lucruri unicat, cărți din propria bibliotecă, etc.,
superioară independenței este interdependența. Adică,
din care nu am avut stocuri, deci nu am vîndut – ei bine,
într-o zi, îți dai seama că nu merită să lucrezi singur și săparcă pe alea vroiau toți să le cumpere! Dar acum știm
ți însușești toate meritele ... și te asociezi cu alții, cu care
care e cererea și, la următorul stand, vom avea grijă să fim împarți și munca, și meritele ...
aprovizionați. Vedeta a fost (cum era de așteptat) gobanul Pro Go: O amintire specială de la standul Timișoara 2010?
de 25 de cm grosime (aș îndrăzni să spun la doar 500 de
K.: Cea mai mare mîndrie a noastră este faptul că ne-a
lei). Doi copii chiar ne-au cerut voie să joace pe el, ceea ce felicitat Cătălin Țăranu, zicîndu-ne că, deja, tablele astea se
s-a și întîmplat.
compară cu cele occidentale! Încă mai avem de lucru, dar
Pro Go: Cîte kilograme are gobanul? Cine-i meșterul?
tablele din tei, pe care le-am expus, erau chiar frumoase!
Există un atelier? Aveți angajați? Sau lucrați chiar voi?
Pro Go: Mulțumim pentru interviu și succes!
Intenționați să deveniți primul producător român de
K.: Mulțumim și noi.
echipamente de Go?
Standul Oradea Go Vest, găzduit de ”Walter Schmidt” 2010 - foto Constantin Ghioc
K.: Nu știu ce greutate are
gobanul, că nu l-am cîntărit,
dar e din tei, așa că e mai
ușor decît te aștepți cînd îl
evaluezi din ochi. Materialele
sunt produse în fabrici din
Oradea ca material semifinisat,
care este ”desăvîrșit” acasă
la Vasile, de către membrii Go
Vest; desigur, nu sunt angajați,
ci voluntari și entuziaști: au
făcut modelism în tinerețe și
sunt îndrăgostiți de lemn – de
altfel, cînd nu jucăm Go, facem
caiace. Primul producător
român de echipamente de Go?
La asta am pierdut startul: Călin
Susan, de la Cluj, a produs
table și piese din plastic, prin
anii 90, apoi Iulian Dragomir,
table și boluri, apoi Shusaku
și poate și alții, pe care nu-i
știu eu. Dar suntem unul din
producători și sperăm să fim
apreciați.
Pro Go: Nu mai știu de nici un
alt producător român care să
aibă o ofertă atît de diversificată
... Ai auzit de guzidelafluviu?
K.: Nu am auzit.
Pro Go: Guzi e un caiacist
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CUPA ROMÂNIEI LA GO

Scurt eseu despre Goul României
de Costel PINTILIE

P

entru mine scrisul e ca ouatul pentru găină.
Găina se ouă și ea, cînd îi vine. Dar, cum m-am
pripăşit pe aici, pui de ziarist, odată-mi vine, mai ieri,
comandă: ”Bagă repede despre Cupă!” La faza asta,
în mintea mea, l-am și văzut pe bunicul meu, om trecut
prin două războaie mondiale şi prin seceta din 45, plus
o colectivizare! Pentru ăştia mici, dacă n-aţi învăţat la
istorie, colectivizarea a fost pe cînd orînduirea de stat a
trimis ciomăgarii în curtea ţăranului şi i-au luat porcul,
calul, căruţa, plugul, pămîntul şi ce mai avea. Cu alte
cuvinte, l-au cam lăsat flămînd. Acum, imaginează-țil pe bunicul ăsta al meu, ascuţit de foame, dar încă
vînos, cum intră cu furca în coteţ la găini ... şi eu găină
pe cuibar: ”Bă, găină, ouă-te!!!” Aşa că, de iese oul cu
colţuri, mă rog la măriilor voastre s-aveţi îngăduinţă.

C

are va să zică, Cupa României la Go. Ce să ştiu eu de
cupa asta? Cînd cineva organiza un concurs, cupă sau
orice altceva şi mă mai şi chema, eu mă duceam. Cînd nu
se organiza nimic, chemam clubul la mine acasă, sau pe
faleză, şi cu clasament, fără clasament, ne otînjeam. Deci
nu prea ştiu – dar, pentru că în ziua de azi nu se spune că
eşti prost, ci că nu ai Internet, încerc să mă deştept. Mă uit
așadar în Regulamentul de desfăşurare al “Cupei României
la Go”: ”Art. 1 – Cupa României la GO este o competiţie
Costel Pintilie vs. Alexandru Iacob, Cupa României, Brăila 2010
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deschisă tuturor jucătorilor de Go din ţară şi se desfăsoară
anual, începând din luna ianuarie pînă în luna mai. Art. 2 –
Cupa României se organizează în următoarele etape ...” Aici
scurtez povestea, precizînd că etapele sunt pe grupe valorice
plus cei calificaţi din etapa precedentă şi că toate cad în grija
cluburilor ca organizare, exceptînd finala, care e privilegiul
Federaţiei. ”Art. 3 – Etapele de calificare se desfăşoară
în perioada ianuarie-aprilie prin organizarea la nivelul
secţiilor de Go. Sistemul de joc este turneu, sau elveţian,
cu timp de gândire 1h, byo yomi 30″.”Buuun, acum, că ştiu
ce e aia Cupa României la Go, hai să caut ceva informaţii
despre ea.
Primul popas, European Go Database. Un pic surprins,
constat că singurele concursuri organizate pînă acum,
anul acesta, în Cupă, sunt la Brăila. Eram convins că şi
la Bucureşti s-a jucat cel puţin unul – verific şi văd că, de
fapt, sunt sferturi şi sunt programate săptămîna viitoare.
Mă simt cam prost pentru că trebuie să scriu un articol de
prezentare a unui concurs naţional, unde singurul oraş care
a fost viu este oraşul unde m-am aciuat, oraşul meu fiind
mort. Pare un fel de laudă nepotrivită și știm că lauda de
sine nu miroase a bine, mai ales pe fondul unor dispute mai
vechi privind Brăila şi numărul de cluburi.
Mă uit în EGD, să văd ce a fost în anii trecuţi. Probabil că anul
acesta celelalte cluburi n-au reuşit să publice rezultatele,
aşa cum s-a mai întîmplat, cînd unele clasamente s-au
pierdut din motive tehnice. Şi constat că preliminarii în Cupa
României s-au ţinut tot preponderent în Brăila. Mai apar
Timişoara şi Galaţi, de două-trei ori, şi Giarmata o dată.
La sferturi, mai apar Turnu Severin şi Bistriţa, iar pentru
semifinale, Bucureştiul pare mai activ, ca şi la finale, unde
mai apare și Braşov, şi o dată Piteşti. Aceasta e o statistică
făcută în grabă, frunzărind EGD.
Probabil ar trebui să trag şi o concluzie.
Concluzia e că, pînă în prezent, am privit
concursurile ca pe o plăcere personală, am
ajutat la organizare cînd, ocazional, a fost
nevoie de mine, dar mai mult nu m-a interesat.
Nu m-a interesat, deşi în principiu eram
conştient de necesitatea promovării Goului şi a
activităţii cluburilor. Dar o priveam ca chibiţul: e
bine, dar e bine să facă alţii.
Personal, am rămas tot la ”să o facă alţii”, dar
am înţeles ca sunt utile şi aceste preliminarii,
care ajută în activitatea cluburilor. De asemeni,
mi-am mai confirmat cîteva idei despre ce
înseamnă organizare. Dar pentru că nu mă
pot număra printre cei ce sunt realmente activi,
voi aştepta pe cei cu experienţă, să spună mai
multe.
Iniţial, nu vedeam un rost acestui articol, dar
acum cred că are unul. Şi anume, de a fi
sămînţă de meditaţie pentru cei ce vor să ridice
un club. Şi mi-am mai reconştientizat ceva,
ideea de piramidă. Ştim cu toţii că piramida este
un simbol al stabilităţii. Societatea în sine are o
structură piramidală. Cupa României la Go de
asemeni, prin ierarhia calificărilor. Şi, dacă nu
conştientizăm importanţa bazei şi ne orientăm
doar pe vîrf, vom avea ori uriaşul cu picioare
de lut, ori ... iar aici vă las pe voi să continuaţi
ideea.
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BARCELONA GO TOURNAMENT 2010
Foto-comedie în 10 acte de Dorin CHIȘ
* ”... păşesc pe pista invadată de un strat de două
degete de apă provenit din puhoiul ce se revarsă
peste noi din văzduhul plin de ”gropi” din care abia
coborîserăm” * ”Prima rundă am jucat-o pe o tablă
făurită pe cînd Hitler era caporal de schimb ...” *
”Ceea ce mi s-a părut a fi un personaj de poveste era
de fapt o fătucă îmbrăcată în tocuri înalte şi poşetă,
dînd din mînă şi strigînd spre Canonurile noastre:
- Menunc hozo, te huligani!” ”Mirosul fiestei încingea
atmosfera şi, pentru prima dată în viaţă, mi-aş fi dorit
să-i urmez şi să mă las posedat de energiile tribunei.”
* ”Veneam pentru a doua oară să încerc să-mi
însuşesc această viziune a lui Gaudi, care n-a creat
doar o biserică, ci a recreat Universul, stratificat!”
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întîrziată a aeronavei Wizz Air nu m-a impacientat – aşa
cum nu m-a impacientat nici gestul bădăranului care mia scos rucsacul din cutia pentru bagaje pentru a face loc
propriului rucsac! După o săptămînă aglomerată, cele 3
ore de zbor erau prilejul ideal pentru un somn reparator
printre ale cărui vise sesizam vag căderile în gol ale
aeronavei ce se zdruncina de parcă am fi luat-o pe jos.
Și n-am renunţat la somn ... decît atunci cînd am pierdut

Vasile, în aşteptarea zborului

Actul 1: Ideea
În buletinul informativ din noiembrie 2009, apărea ştirea
unui superturneu de GO, ce s-ar desfăşura în cîteva luni
în Barcelona. Pentru mine (care nu am mai participat la
vreun concurs peste hotare) propunerea era de domeniul
fantasticului. Dar, aruncînd o privire pe siteul Wizz Air,
unde am găsit bilete dus-întors la doar 160 de lei/persoană
(în timp ce cuşeta pentru Bucureşti costă 190 lei), mi-am
zis că ideea este totuşi realistă. În fond, dacă nici pentru
ceea ce ne place nu vrem să cheltuim ... vorba lui George
Raft: „Parte din cele zece milioane le-am cheltuit la jocuri
de noroc, parte pe alcool şi parte cu femeile. Restul i-am
cheltuit nebuneşte”.
Actul 2: Murphy intră în scenă
Lucrurile mergeau prea bine ca să nu ascundă îndărăt
ceva încurcături. Avionul era ieftin, cazarea la hostel era
acceptabilă, iar taxa de înscriere (26 Euro) tolerabilă.
Dacă am fi plătit la faţa locului, ar fi fost doar cu 3 euro
mai scump, aşa că am hotărît să nu ne mai încurcăm cu
transferul bancar. Dar, cu două zile înainte de start, ne-am
pomenit cu o somaţie: dacă nu ne plătim grabnic taxa, s-ar
putea să nu jucăm! Ei drăcie, de ce? Pentru că erau deja
152 de înscrişi şi numărul maxim de locuri era 160. Ştiind
că din numărul celor înscrişi trebuie extras radical, sau
măcar scăzută o constantă, pentru a ajunge la numărul
participanţilor, ne-am încăpăţînat să nu plătim.
Actul 2: Un marinar rămîne la ţărm
Dacă nu ar fi fost biletele de avion cumpărate din timp,
n-am fi avut curajul de a ne smulge nebuniei cotidiene. Și
poate cea mai bună dovadă e Gabi, care, cu toate că avea
şi el bilet, era pe undeva prin Franţa, în interes de servici.
Pentru mine şi pentru Vasile însă, zarurile erau aruncate
şi, în drum spre aeroport, nu vedeam decît plăcerile
acestei mici vacanţe împănate cu GO.
Nu eram la vîrsta domnului Goe, aşa că nelipsita decolare
An
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altitudine pregătindu-ne de aterizare. Mă dureau urechile
violent. Am încercat să remediez situaţia compensînd
diferenţa de presiune din sinusuri. Apoi a urmat contactul
cu solul, aplauzele pasagerilor cu pantaloni maro şi
stewardesa care ne-a urat bun venit la Barcelona. ”Nu
ştiu de ce insistă ăştia cu Barcelona, cînd de fapt Wizz
Air aterizează pe aeroportul din Girona, la aproape 100
km distanţă”, îmi spun. Doar mai fusesem aici cu Wizzul: cunosc aeroportul, ştiu de unde se iau autocarele
care, pentru 11 euro, te duc în oraş, cunosc Autogara
Nord, capăt de linie. Aşa că, afişînd aerul uşor plictisit al
atotştiutorului, păşesc pe pista invadată de un strat de
două degete de apă provenit din puhoiul ce se revarsa
peste noi din văzduhul plin de ”gropi” din care abia
coborîserăm.
Cum nu aveam bagaj de cală, am ieşit direct în faţa
aeroportului, unde, ciudat, nu ne aşteapta nici-un autocar.
Ne-am învîrtit ca ursul din Volo (... un urs la zoo din Volo/
se plimbă în coace şi-n colo/ şi cînd nu-i mai place/ se
plimbă în colo şi-n coace ...). Dar era limpede că autocare
nu-s.În cele din urmă, am descoperit terminalul trenului.
Bun şi ăsta! Ne-am luat bilete de la nişte automate pentru
doar 3 euro – oaaaauuuuuuu: n-am ştiut că diferenţa dintre
tren şi autocar e aşa de mare!!!
Garnitura era la peron, am urcat şi, în cîteva minute, a
şi plecat. Pe un monitor am numărat doar 3 staţii pînă la
Gara Sants. Ceva nu era în regulă: în sfîrşit am realizat
că nu am aterizat pe aeroportul din Girona, ci, aşa cum
era evident, pe cel din Barcelona: m-am plesnit cu palma
peste frunte, ca şi cum aş fi pus în poziţie verticală oul lui
Columb ...
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Actul 3: Student la matematică

a „jumătate de om călare pe jumătate de iepure şchiop”.
M-aş fi frecat la ochi să fiu sigur că nu-i o închipuire, dar
N-am crezut să ajung vreodată student la matematică,
arătarea tocmai dispăruse la capătul clădirii. ”-Stai, mă,
dar iată, după o noapte scurtă la hostel Alberguinn, eram
nană!” spune Vasile, scoţînd aparatul foto. Grăbim pasul
împreună cu Vasile şi noii noştri prieteni, Dan Cucu şi
şi întoarcem la rîndul nostru după clădire, la timp ca să
Simon Andrei, la facultatea omonimă, unde cîteva săli de
vedem arătarea strecurîndu-se pe lîngă maşinile parcate.
curs au fost transformate în săli de joc. La o masă de pe
Ceea ce mi s-a părut a fi un personaj de poveste era de
coridor, în jurul unui laptop, s-au făcut înscrierile, iar într-o fapt o fătucă îmbrăcată în tocuri înalte şi poşetă, dînd din
altă sală transformată de o firmă de catering în bufet, am
mînă şi strigînd spre Canonurile noastre: ”- Menunc hozo,
plătit buclucaşa taxă de înscriere. Poate faima Barcelonei, te huligani!”
sau poate preţul mic al biletelor de avion a făcut ca
În faţa stadionului, o mare de suporteri pîndeau la şosea
numărul românilor prezenţi să fie considerabil. Cert este
sosirea maşinilor conduse de idolii lor. Drapelele Barcei
că am umplut un şir de mese din bufetul improvizat: aveam fluturau, trompetele ţivleau, copii emoţionaţi agitau
mica noastră enclavă şi ne simţeam ca acasă!
fanioane ... Mirosul fiestei încingea atmosfera şi, pentru
Gazdele erau foarte prietenoase, ceea ce dădea un aer
prima dată în viaţă, mi-aş fi dorit să-i urmez şi să mă
bun competiţiei, însă echipamentul de joc de la multe
las posedat de energiile tribunei. Dar nu era lumea mea
mese era la a doua sau chiar a treia tinereţe. Prima rundă ... aşa că am revenit, la timp ca să prindem începutul
am jucat-o pe o tablă făurită pe cînd Hitler era caporal de
schimb, cu nişte piese din plastic cu bavuri proeminente,
în timp ce, lîngă mine, Vasile avea parte de un ceas
defect, pe care, în urma reclamaţiilor, organizatorii l-au
schimbat cu unul care nu mergea deloc. La următoarea
rundă, mecanismul a ajuns pe masa arbitrilor, care, după o
ridicare din umeri, i-au dat reclamantului soluţii: ”-Schimbăl, de la o masă unde nu au venit încă jucătorii ...”. Abia
acum am înţeles de ce n-am fi putut juca pe poziţia 161!
Actul 4: Pasăre ca porcu, nu-i!
Prima rundă ne-a stors de vlagă. Aşa că, luînd azimutul
unei săgeţi şerpuitoare trasată cu carioca pe un print
Google Map, am ieşit să căutăm localul ieftin în care să
ne ghiftuim. Trebuie să recunosc că am cam încurcat
străzile şi n-am ajuns unde ne-am dorit, însă am avut
noroc: întîmplător, i-am recunoscut la o masă pe Popic,
Bogzi, Cătălin, Arpi, Cornel şi Irina. Am optat pentru
deschiderea spaniolă (bere şi nelipsitele chipsuri, pe care
orice restaurant le oferă gratis sub denumirea de tapas),
după care am deschis meniul cu mîna tremurîndă: ştiam
că nu voi găsi nimic de mîncare (să nu mă înţelegeţi greşit,
nimic vegetarian!). Oriunde în lume am mîncat regeşte: în
Italia paste, în Maroc tajin, în Turcia menemen şi gozleme,
în Grecia salate, în India vegetale condimentate sau mai
degrabă condimente cu vegetale, iar aiurea, în lipsa unei
mîncări tradiţionale, pizza vegetariană. La spanioli însă,
am avut coşmaruri, căci, dacă la noi e destul de greu să
convingi un chelner să-ţi aducă cafeaua cu musca separat,
la ei e aproape imposibil să-i convingi că vrei mîncarea
fără peşte! În cele din urmă, am convenit că, după cartofii
chipsuri, ar merge nişte cartofi fierţi. Și aşa am prins puteri
pentru runda 2.
Actul 5: Fiesta
După titlu aţi fi tentaţi să credeţi că m-am dezlănţuit pe
goban. Nu! Ce-i drept, am cîştigat cu o spanioloaică din
faţa căreia „fugeau otomanii/ ca şi şoblanii”, însă am
avut şansa unei deschideri reuşite, de pe urma căreia
a tras săraca pînă ... n-a mai tras. Cu fiesta însă e altă
poveste. Pe Camp nou, stadionul Barcelonei, urma să
înceapă un meci şi, cum era la o aruncătură de băţ de
facultatea în care ne dădeam ”examenele”, după runda 2,
ne-am decis să dăm o raită să-i vedem pe campioni. Am
ieşit în stradă tocmai la timp ca să zărim ceva aducînd
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rundei 3. Din dreapta, din stînga, din faţă, din spate,
zeci de mecanisme ticăiau în liniştea sălii. Dar parcă al
meu bubuia cel mai tare! Și, cu tabla de GO în faţă, mă
simţeam ca genistul care nu ştia care-i firul ce trebuie tăiat:
cel roşu, cel albastru?
Actul 6: Cine eşti tu oare?
Trei runde şi minunile Barcelonei fuseseră prea mult
pentru prima zi, aşa că am hotărît să ne retragem. Am
făcut plinul cu bere la un magazinaş de cartier şi, cu
braţele încărcate, ne-am oprit la poarta hostelului. Vasile
trece cartela magnetică prin fanta uşii, dar, înainte de a
sesiza că ledul roşu nu s-a înverzit, proptește un umăr
în uşa care, după o minimă rezistenţă, cedează, izbinduse cu putere de perete. Mă simţeam ca Asterix păşind
în urma irezistibilului Obelix, cînd o fătucă ne barează
calea spre recepţie: ”- Cine sunteţi voi?”. O clipă, am
rămas interzişi: puterea noastră de penetrare dăduse
chix lamentabil, dar, din ultimul rînd, cu o extraordinară
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prezenţă de spirit, Dan Cucu preia ofensiva: ”- Dar tu cine
eşti?” Atmosfera s-a detensionat brusc şi, după o scurtă
explicaţie, cartela a fost remagnetizată, iar noi am trecut în
bucătărie, unde am pus de-o cină ca pe vremea armatei
cînd tot plutonul se încuia în dormitor şi, roată, mînca
slănină cu ceapă pe valize. A fost o zi extraordinară ce
părea să nu se mai termine. Cînd m-am dus la culcare, era
deja atît de tîrziu încît, la uşa dormitorului, m-am întîlnit cu
mine plecînd la concurs!
Actul 7: Tragicul triumf
Conduceam cu 3-0, dar nu mi se urcase la cap. Nu-mi
făcusem planuri de acasă, n-aveam un target, aşa că mă
lăsam condus de pietre, aşa cum văzusem scris pe siteul
Shusaku: „Ascultă glasul pietrelor şi ele te vor conduce
la victorie”. Jucam fascinat, piatră după piatră, curios
unde aveam să ajung. Nu mă interesa dacă am să mor.
Nu. Mergeam vrăjit în urma lor, ca şi cînd mi-ar fi cîntat
sirenele la ureche. Probabil purtat de acest parfum eram
în altă lume cînd piatra M 3 m-a zguduit cu puterea unui
cataclism şi m-a aruncat înapoi pe pămînt. Eram distrus.
Tot ce mai puteam face era să mor cu arma-n mînă.
Actul 8: „Nu ajunge, vream să zic/Să fii mare cu cel
mic”
Denis Dobraniş este un băieţel de 5 ani, care joacă GO
oriunde. La Bistriţa, la Bucureşti, în Olanda, iar acum la
Barcelona. Unde îl duc părinţii lui, el joacă şi, mai ales,
joacă cu oricine. Nu contează cît e de mare şi de gras!
Denis nici nu ajunge prea bine la tablă, de multe ori stă în
genunchi pe scaun ca să se iţească mai bine peste masă.
Denis e însă extraordinar de serios! Cînd joacă GO, faţa
lui e de piatră. Nu i se umflă vena de la tîmplă cînd pierde
vre-un grup, nici nu vezi la el triumful ăla ce te umileşte
cînd te face careva praf. Denis e în atitudinea lui un
maestru, iar pe unde ajunge o mică vedetă.
Concursul se terminase. În aşteptarea clasamentului final,
un grup de tineri îl provocaseră pe Denis la o partidă.
”- Exact aşa s-a întîmplat şi în Franţa”, îmi povesteşte
Rodica, mama lui: ”Unul, dintr-o gaşcă de tineri, a jucat
cu Denis într-o rundă şi, fiindcă a pierdut, a fost subiect
de băşcălie pentru ceilalţi, pînă cînd altul din grup a jucat
cu Denis şi a pierdut şi el”. Se pare că istoria se repeta
aidoma la Barcelona. M-am amestecat printre tinerii ce
chibiţau de pe margine, hlizindu-se la colegul lor cu fruntea
transpirată, care rezista greu atacurilor unui puşti căruia
tatăl său trebuia să-i numere teritoriul.
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homari, am înmuiat în sangria bucuria de a fi împreună.
Actul 10 şi ultimul: Gaudi şi badea Cîrţan
Ne rezervasem o zi pentru a hoinări prin oraşul meşterului
Gaudi, iar după micul dejun made hostel Alberguinn,
ne-am luat opincile şi straiţa şi am plecat (cu metroul) la
Sagrada Familia. Veneam pentru a doua oară să încerc
să-mi însuşesc această viziune a lui Gaudi, care n-a
creat doar o biserică, ci a recreeat Universul, stratificat!
Macrouniversul e forma exterioară a clădirii. Turnurile
proiectate îl reprezintă pe Mîntuitor înconjurat de cei 12
apostoli şi cei 4 evanghelişti, iar pe suprafaţa lor „muşti
de-o zi pe-o lume mică/ ce se măsură cu cotul”, bieţii
pămînteni jucîndu-şi ”la scară” rolurile imortalizate nu
bidimensional, în frescă, ci 3D, în sculptură. Nici nu e de
mirare că, începută acum mai bine de un secol, biserica
e departe de a fi terminată. Gaudi însuşi ştia că va lăsa
şantierul moştenire. Întrebat despre finalizarea bisericii,
a ridicat ochii spre cer şi a răspuns: ”- Clientul meu are
răbdare”.
Ne-am aşezat cuminţi la coadă, trecînd poarta în curtea
basilicii pentru 12 euro. Vizităm un muzeu-şantier, căci
biserica se clădeşte sub ochii noştri, stratificînd de astă
dată timpul. Trecutul îl regăsim în muzeul amenajat la
subsol, printre fotografiile arătînd o fundaţie construită
în mijlocul unui cîmp viran; sau în atelierul recreat
al meşterului Gaudi, cu pereţii plini de planşe făcute
sul şi masa încărcată de schiţe, unde prezentul se
materializează în echipele de muncitori ce lucrează în
perimetre bine delimitate; sau în corpurile finisate ale
uriaşei structuri; iar viitorul, în desenele întregind imaginar
conturul catedralei cu alte cîteva turnuri.
Nu rezistăm tentaţiei de a urca într-unul din turnuri, ca
să privim aerian forfota oraşului. Sunt încă în concediu,
aşa că, detaşat de refrenul „du-te, aleargă, încasează,
munceşte”, îmi pare că sunt Dumnezeul acestor lucruri
mărunte. Lîngă mine, Vasile priveşte în zare.Un zîmbet
îi trece pe chip: ”- Ştii, eu la acest concurs am fost ca
renumitul ţintaş bulgar care trăgea de la 1000 m într-o
monedă de 5 ţechini ... dar n-o nimerea ...”

Actul 9: We are the campions, my friend ...
Concursul s-a terminat cu o festivitate de premiere ţinută
ad-hoc pe coridor, cu aplauze sincere în loc de discursuri
sforăitoare şi alte festivisme. Denis a fost ridicat pe masă
şi expus felicitărilor şi blitzurilor, după care toată lumea
a fost poftită la bufetul suedez menit să îndulcească
despărţirea. Una peste alta, fusese un concurs reuşit:
chiar dacă matematic e imposibil, toată lumea părea să fi
cîştigat.
Gaşca românilor urma să se spargă pe companii aviatice,
dar asta abia în următoarea zi. Aşa că, în formaţie
completă, ne-am retras într-un restaurant din cartierul
El Eixample, unde, în decorul unor jamboane şi-al unor
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AVENTURĂ ÎN RUSIA
CAMPIONATUL EUROPEAN DE PERECHI – ST. PETERSBURG 2010
În care Laura AVRAM arată că ai toate motivele să mergi mai departe cînd totul pare împotrivă
* Norul vulcanic nu i-a putut opri pe Laura
Avram (foto) și Lucian Corlan (foto) să ajungă la
marea întîlnire cu celelalte perechi campioane:
campionatul European de Perechi – St.
Petersburg, Rusia, 2010 * După prăjiturele, cafea,
ceai, Dinerstein comentînd partide și un parcurs
competițional eroic, răsplata, totuși, nu a venit
* Dar finalul competiției îi găsește pe Laura și
Lucian mai pregătiți ca oricînd pentru următoarea
înfruntare!
Lucian și cu mine jucăm PairGo împreună de aproximativ
3 ani. Și, de atunci, am participat la toate Campionatele
Europene, la majoritatea Campionatelor Naționale, chiar la
unele dintre concursurile pe perechi, care se desfășoară de
obicei în timpul Congresului European de Go.
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Am decis și anul acesta să participăm la Campionatul
European, ca reprezentanți oficiali, pe lîngă Irina și
Lucrețiu (campionii naționali de anul trecut, noi cîștigînd
Campionatul Național anul acesta, organizat pentru prima
dată înainte de Campionatul European). Însă, din păcate, ei
nu au mai putut veni.
De data asta, am sperat că ne va merge mai bine decît
la celelalte două campionate europene, unde am ieșit, de
fiecare dată, pe locul 4!
Biletele de avion le-am cumpărat cu cîteva luni înainte,
vizele erau pregătite, plecarea planificată ca la carte. Planul
era să mergem pentru vreo 3 zile, înainte de concurs,
în Helsinki, orașul meu preferat. La București (de unde
aveam duminică și zborul către Helsinki) am ajuns sîmbătă
dimineață, pentru a lua parte la Adunarea Federației, ca
reprezentantă a clubului din Bistrița.
Citisem și auzisem, evident, despre tot tam-tam-ul legat de
vulcan și de zborurile anulate, dar speram că
nu o să ni se întîmple tocmai nouă ... Însă,
deja de sîmbătă seara, a devenit sigur că
zborurile (București – Varșovia; Varșovia
– Helsinki) au fost anulate.
Ce era de făcut? Ne-am hotarît să pornim
totuși la drum și să ajungem cumva acolo
– în orice mod posibil! Asta ca nu cumva să
pierdem concursul ... Zis și făcut: duminică
dimineață am luat trenul Brașov – Budapesta,
apoi, seara, pe cel de Budapesta – Varșovia,
pentru ca dimineața, în numai cîteva minute,
să prindem și cursa către Lituania! Țin să
precizez că, cel putin din cîte am observat
eu, conexiunile între și cu țările baltice sunt
foarte proaste.
La intrarea în Lituania, urma să schimbăm
trenul în ceva care aducea a sătuc ca să
ajungem în Vilnius. Dar am avut mare noroc,
fiindcă cei doi colegi de compartiment urmau
și ei să meargă în Riga și îi aștepta cineva cu
mașina la intrarea în Lituania. Ne-au propus
să mergem cu ei. Am acceptat bucuroși
invitația și așa am salvat cel puțin 5 ore,
pe care ar fi trebuit să le petrecem prin alte
trenuri și autocare.
Din Riga, am luat un autocar pînă în Tallinn,
iar după cîteva ore, eram pe feribot, reușind
astfel să ajungem marți dimineața în Helsinki
(cu avionul, am fi ajuns acolo abia duminică
seara). După 2 zile foarte frumoase petrecute
în Helsinki (am fost în ambele seri la cluburile
de Go de acolo, cu o atmosferă foarte plăcută
și parteneri de joc pe măsură) am luat
autocarul de noapte înspre St. Petersburg,
unde am ajuns dimineața.
Cum concursul urma să înceapă abia vineri,
joi am avut ceva vreme pentru vizitat orașul.
După Ermitaj, în compania unui prieten din
oraș, seara eram prezenți la party-ul de
deschidere. Unde am aflat că, înafară de noi
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doi, mai ajunseseră doar alte 4 perechi din Europa: Polonia,
Finlanda, Belarus și Turcia, celelalte nereușind, din cauza
anulării zborurilor.
Party-ul de deschidere a fost mai în stil „rusesc”, cu multă
băutură și cu prea multă limbă rusă, dar gazdele au fost
foarte primitoare, așa încît toată lumea s-a simțit bine.
Concursul urma să se desfășoare la hotelul ”St. Petersburg”,
unde eram și cazați, împreună cu toți ceilalți concurenți.
Am putut servi prăjiturele, cafea, ceai, totul pe gratis, iar
Dinerstein a comentat partide pe tot parcursul concursului,
dar, din păcate, în limba rusă.
Primele două runde au fost ușurele pentru noi: am jucat cu
perechea Kalinina-Linev 4 kyu (Rusia), dar, după cum se
știe, la Pairgo există tot timpul surprize, de multe ori jucătorii
mai slabi reușind surprize plăcute (pentru ei), după cum s-a
și văzut de altfel, după numai două zile.
Următoarea rundă a fost cu echipa de 2 kyu a celor care
au terminat pe locul al 3-lea în clasamentul final: Rada
Kamysheva 7 kyu (o fetiță de numai 8 ani)- Oleg Mezhov
6 Dan. Nu știu exact ce s-a întîmplat în partida aceea, știu
doar că mai nimic din ce jucam eu și Lucian nu se lega,
în timp ce pietrele adversarilor se legau chiar foarte bine!
Partida devenise destul de lipsită de speranțe pentru noi,
pînă cînd, la un moment dat, a greșit fata ceva și am reușit
să cîștigăm prin abandonul adversarilor.
Partida cu cei care au cîștigat concursul – Natalia Kovaleva
5 Dan - Dmitrij Surin 6 Dan (Rusia) – am pierdut-o la 4,5
puncte. Din cîte am înțeles eu, în special din cauza yoselui meu foarte slab... Următoarea partidă am cîștigat-o cu
echipa Oreshkina-Simonov 2k, tot din Rusia, iar ultima
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am jucat-o cu perechea Elvira Kalsberg 4 Dan - Alexandr
Dinerstein 3 Dan Pro. Pierduseră și ei la cei care ne
bătuseră pe noi, iar lumea tot povestea pe acolo că cei doi
nu se prea înțelegeau pe tablă, că partenera nu înțelege
mutările lui Dinerstein ... așa că speram să reușim un meci
bun.
Pe de altă parte, credeam că locul 3 ne este asigurat:
nimeni nu se aștepta ca cei de pe locul 1 să piardă! Deci
unul dintre scopurile noastre inițiale, de a ieși, în sfîrșit, în
top 3, nu s-a realizat. Din păcate, eu am întîrziat 12 minute
la rundă, din cauza prînzului, așa că timpul de gîndire, atît
de necesar la Pairgo, a fost mai scurt pentru noi. Partida
a decurs foarte bine pînă la un moment dat (așa ziceau
Lucian și Dinerstein) – adică pînă în middle game, cînd am
avut eu ceva halucinații și am jucat o piatră foarte proastă.
Au urmat și alte greșeli. În cele din urmă, am pierdut la 7,5
puncte.
În paralel cu partida noastră, se desfășurase partida dintre
ocupanții locului 1 și cei care aproape că ne bătuseră pe noi:
spre surprinderea tuturor, cei de 2 kyu i-au bătut pe favoriți.
Am înțeles că fetița sărea pur și simplu de bucurie! Legat de
rezultatul acestei partide, am văzut pe rgo formulată ideea
că cei de pe locul 1 s-ar fi lăsat bătuți pentru ca primele 3
poziții să fie ocupate numai de echipe din Rusia. Dar eu
chiar mă îndoiesc că așa s-au petrecut lucrurile, echipa
de 2 kyu fiind, într-adevăr, foarte tare. Este al treilea an
consecutiv cînd ieșim pe locul 4 la Campionatul European
pe Perechi. Deși concursul a fost unul foarte bine organizat,
atmosfera plăcută și prietenoasă (ca la majoritatea CE de
Perechi), din păcate, nu ne-am atins scopul. Rămîne pe
anul viitor!
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CAMPIONATUL EUROPEAN DE PERECHI ST. PETERSBURG 2010
Partida
Laura Avram 2D, Lucian Corlan 5D Natalia Kovaleva 5D, Dmitrij Surin 6D
Comentariu în engleză: Lucian CORLAN

Diagram 2 (58-114):
White 58 - this move is not necessary, White should directly cut at D13. This exchange reduced White’s own liberties
so it weakens the position. At the proper time, Black F18
will annoy White, who cannot fight strongly because of the
tight liberties.
White 66 - White builds impressive thicness.
White 68 - This move just helps Black, instead White
should play O16 (Var.3)
Black 77 - this move is overplay, gives White a chance to
counterattack, splitting Black position at J13 (Var.4)
White 78 - White misses a chance here, this move just follows Black (Var. 5)

Diagrama 1 (1-57):
Black 15 - a variation for
Black, usually Black will
complete the lower side
formation with N4 (Var.1)
White 28 - entering the
corner directly is the
proper choice in this conVar. 3 (68-70): White 70 - white cultivates a central moyo
figuration (Var.2)
like this and is very favorable for the game.
Black 35 - entering the
corner directly is questionable.
White 46 - this is a joseki, White becomes very thick on the
table. Next, he has two very good points at C12 and also
on the lower edge, so this is the reason why Black taking
the corner is not good.
Black 57 White is succesful in this fuseki. Black has five groups on
the table now, with fixed shapes and they lack any future
potential.

Var.2 (28-28):
White 28 - this
move is not so
interesting here
because later
Black can lay
waste on the side
with F18 and J17.
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Var. 4 (77-77)
Black 77 - making a base is
a priority for Black
II

Nr.

15

martie-aprilie

2010

D

e

p

e

l

a

a

l

ţ

i

Var. 5 (78-78):
White 78 - Black
will be difficult.

Diagram 2: Black 85 - black group becomes secure. White
didn’t gain much from the attack, the game is easier for
Black now; White 86 - this is a very good move, hitting the
only weak Black group on the table. White will try to use
his tickness to get some compensation from this attack.
Black 91 - this move is strong but also dangerous, for
Black will be safer just to give up the four stones. (Var. 6)

i

...

P

r

o

G

o

Var. 8 (108-109): Black 9 - Like
this, Black can cut at D6.

Diagram 3 (115-171):
Black 21 - In this position, if
White manages to capture at
N5, will be game over for Black.
Next, White should find a way to
deal with the center in sente.
White 22 - This move is a little
bit hasty, it helps Black to connect. (Var. 9)

Var. 6 (91-96): White 96 - this is simpler for Black.

Dia. 2:
White 94 - after this move, a difficult fight will follow, but
white is clearly favorable because of the previous thickness.
Black 97: The only move for Black (Var. 7)
Var. 7 (97-104): This variation is not good for Black.

Diagram 3 (115-171)
Var. 9 (122-124): White 22 - Directly connecting and leaving next the H10 move is strong; White 24 - Black connect
his eyeless group, but White get the N5 stone.

Dia. 2:
White 98 - White is happy to split the position, next Black is
difficult to handle both groups.
Black 101 - Black decides to look after the center group.
White 102 - This is White privilege.
Black 107 - This is the biggest move on board in terms
of territory and also helps indirectly the Black group who
doesn’t have two eyes.
White 108 - White tries to wrap up Black while connecting
all the White stones (Var. 8)
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Dia. 3: White 28 - This move is not careful enough, White
can still capture at N5, his big group will not die. (Var. 10)
Var. 10 (128-135): White 28 - White should capture here...;
Black 29 - This is the best Black can try, but...; White 30
- Connecting here is a mistake, the whole group will die.
White must play the descent at B8 instead of the connection and will live (Var.11); Black 35 - Like this White dies.
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Dia. 3:
White 48 - Black takes a big advantage in sente.
Black 57 - White profits also in sente.
White 60 - Capturing one stone is huge. White is still favorable.
Black 69 - The game is close now, but White looks ahead
by a few points. Next, White has two big moves on the
table: the M3 move which worths 5 points in reverse-sente
(or ten points gote) and the K11 move which worths at
least 7-8 in gote and is also about tickness.
White 70 - Under time pressure, White plays here, but this
move only worths 2 points in gote. (Var.: 13, 14)
Black 71 - Black gets N1.

Var. 13 (170-170):
White 70 - After this,
O1 is White’s privilege in sente
Var. 14 (170-170): White
70 - This is huge.

Var. 11 (130-131): White 30
- White lives easily; Black
31 - This is also playable for
White. Next, White has a lot
of potential in center, while
making sente moves agains
the two Black groups from
the right side.

Diagram 4 (172-229):
Black 79 - And Black gets
also K11, and he finally
reverse the lead. After this
move, Black is ahead by a
couple of points.
White 84 - White is behind
by 2-3 points and tries to make something happen.
Black 129 - Black wins in the end by 4.5 points
Diagram 4 (172-229)

Dia. 3:
Black 29 - After this move, the position becomes unclear.
White 34 - This is a good move to test Back.
White 40 - This is White privilege.
White 44 - The game is very close, the outcome will be
decided in yose.
Black 45 - This move is very painful for White because
of the previous exchange of C15 and D15. White cannot
descent strongly at E19.
White 46 - White tolerates because descending at E19 is
dangerous. (Var. 12)

Var. 12 (146-146): White 46
- White cannot play here, because of the tight liberties.
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DE-AI NOȘTRII PRINTRE ALȚII
SAU PIETRE PE GOBANUL LUMII

U

rmărind discuţiile pe Romanian Go Org şi
activitatea goistică în general se observă că
mulţi dintre jucătorii de Go români ne scriu de pe alte
meleaguri, de pe unde aterizează pentru perioade
mai scurte, sau mai lungi de timp. De asemenea,
nu puţini străini ajunşi în România temporar,
împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru Go şi, evident,
vor fi atraşi de locurile unde ne adunăm, precum
fluturii de lumînare. Cum experienţa este mama
înţelepciunii, hai să aruncăm un ochi către aventurile
lor. Vom învăța, sau nu, ceva, ne vom amuza un pic?
Vom vedea! (Costel Pintilie)

P

rimul invitat al acestei rubrici este vizionarul de la
iQoid, entuziastul Tiberiu Gociu.

Pro Go: În ce an şi în ce condiţii te-ai întilnit cu jocul de
Go?
Tibi: În decembrie 2000, eram în delegaţie în Italia şi am
citit despre Go într-o carte de Aikido. Am început să caut
info pe internet şi aşa am găsit RGO. Cel care mi-a urat
bun venit pe listă a fost Radu Baciu. Începusem să joc
cu igowin şi nu înţelegeam de ce uneori cîştigam eu şi
uneori cîştiga programul. Cu calm şi multă răbdare, după
multe schimburi de email-uri, Radu m-a făcut să înţeleg
ce înseamnă doi ochi. Apoi a fost Bogdan Creangă, care
mi-a pus în mînă pietrele de go pentru prima oară, Teodor
Sandu care m-a căstănit la handicap doi ani de zile la
rînd şi, nu în ultimul rînd, reorganizatul Club de Go de la
”Elice”, pe faleza Galațiului.
Datorită serviciului, a urmat o perioadă de pendulare
România-Italia, unde am luat contact cu jucători din
cluburile de la Milano si Torino, participînd la diverse
concursuri.
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curbă descendentă, mulţi pierzîndu-şi interesul datorită
firii lor non-competiţionale. Dar, de curînd, se pare că noi
talente au apărut, aceştia fiind studenţi la universităţi din
Anglia, în special la cea din Cambridge. O speranţă este
Karl Irwin, 21 de ani și 4k, student la Universitatea din
Cambridge, Facultatea de Matematică, care momentan
şi-a întrerupt studiile pentru a merge ca voluntar în China,
să predea matematică pentru doi ani de zile. Cu siguranţă,
la întoarcere nu va mai fi un jucător de 4k!
Pro Go: Ce aşteptări mai ai de la acest joc?
T.: Întotdeauna am considerat Go-ul a fi Aikido-ul minţii şi
vreau ca acesta să-mi menţină echilibrul interior, să pot fi
un bun Govanghelist în continuare. De asemenea, vreau
ca fata mea Mara (2 ani și 5 luni) să joace Go mai încolo la
fel de mult cum se joaca acum cu piesele:).
După 4 ani și jumătate, am fost primit în turneul calificator
Ladder Tournament pentru Campionatul Irlandez – Irish
Top 8. Acum, provocarea este să ajung să mă calific şi să
mă menţin acolo.
Pro Go: Să auzim numai de bine, Tibi!
T.: Mulțumesc la fel – și vă propun cîteva fotografii din
concursuri: http://picasaweb.google.com/tiberiu.gociu.

Tiberiu Gociu în Irlanda-Belfast

Pro Go: Care e situaţia Goului în zona unde te-ai stabilit?
T.: Cînd am ajuns în Belfast, în octombrie 2005, prezenţa
mea a dublat numărul de jucători de Go din Irlanda de
Nord. Norocul a făcut ca Ian Davis să lucreze pentru
aceeaşi companie ca şi mine – Allstate NI. Aveam amîndoi
acelaşi rang, 4 kyu, şi, după 6 luni de jucat numai între noi,
ne-am decis să organizăm un club în cadrul companiei,
cu ajutorul Sport&Social Committee. Urmările acţiunilor
noastre au început sa apară: în alte 6 luni am mai format
4 jucători activi, după un an am ajuns la 15 jucători activi,
ceea ce ne clasa pe locul 2 în Irlanda, după Dublin, dar
înaintea celor de la Cork și Galway. Împreună cu Ian Davis
am reînnodat tradiţia turneelor de Go în Belfast, culminînd
cu cel din 2007, unde a fost prezent Cătălin Ţăranu ca
invitat special. Un merit deosebit în această acţiune l-a
avut şi Costin Cămăraşu, bun prieten cu Iulian Dragomir.
După această perioadă, Goul în Belfast a intrat pe o
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JUCĂTORUL DE GO
PRIN FOTO-OBIECTIV

de Margareta CHERESTEȘ

Moto Cupa Shusaku: ”... ascultă glasul pietrelor şi ele te
vor duce la victorie...”
Fotografii (pp. 40-41) de Margareta Cheresteș

E

ste Go-ul o Cale? Da, pentru cei care au ales-o.
Pentru mine, Go înseamnă prilejul de a întîlni un
soi de oameni diferiți, care îmi plac și în preajma cărora
mă simt liberă. Sunt acei oameni care construiesc, care
se luptă, care se apără, care au puterea de a accepta o
înfrîngere și, mai ales, de a învăța ceva din ea. Cînd mă uit
la prieteni ce joaca Go, parcă ascult muzică. Și asta mi se
pare super! Și mă așează definitiv pe banca spectatorului,
la interfața dintre Go și lumea exterioară.

S

fîrşitul de martie ne găseşte, de la o vreme încoace,
la Tîrgu Mureş. O competiţie, un început de tradiţie:
Cupa Shusaku. De ce venim? Cu cine jucăm? Dacă spui
că tu şi cu mine jucăm Go, atunci ai un handicap de opt
pietre – şi ai înţeles foarte puţin. Atunci când răspunzi,
ar trebui să spui aşa: Joc Go cu mine însumi. Cei doi
adversari devin unul. Venim pentru a juca Go: venim
pentru a ne înfrunta propriile slăbiciuni, propriile spaime,
dorinţa nefirească de a controla tot ce ni se întîmplă, în
viaţă şi pe tabla de joc. E greu şi dureros să îţi recunoşti
propriile limite, clar conturate pe tabla de joc, dar e şi
mai greu să încerci să împingi mai departe aceste limite,
nu din orgoliu sau mîndrie, ci doar pentru a deveni mai
bun, pentru a avea o privire mai largă şi o înţelegere mai
profundă asupra modului în care decurg lucrurile. Pentru
a putea face asta, trebuie să poţi să joci Go. Pentru că
suntem prinşi în tiparele noastre, orbiţi de slăbiciuni şi
îndârjiţi în a le obloji. Pentru că întrezărim fisuri în aceste
tipare şi vrem să evadăm, escaladînd măcar un hotar
al devenirii noastre. Pentru că nimic nu este absolut în
Go. Pentru că putem cîştiga în acea intersecţie unde,
prin corectitudine şi putere, înclinăm balanţa în favoarea
noastră. Şi facem, astfel, încă un pas.
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G O O D AN D BAD / rubrică realizată de Gabriel VLAD

Problema 1: negrul la mutare

Problema 2: negrul la mutare

7888888888888888889
4555555555555555-56
45555555555555-5-+6
455*55555*5+55-++56
45555555555555-5556
455555555555+55+556
4555555555555555556

7888888888888++8889
4555555555+--+-+556
4555555555+5+--+556
455*55555*55+55--56
4555555555555-55556
4555555555555555556

Bad

Bad

7888888888888888889
4555555555555555-56
45555555555555-5-+6
455*55555*5+55-++56
45555555555555-5556
455555555555+5a+556
455555555555555b556
4555555555555555556

78888888888df++e889
4555555555+--+-.a56
4555555555+b+--.c56
455*55555*55+55--56
4555555555555-55556
4555555555555555556
Dacă negrul începe cu 1, el poate captura numai cele 2
pietre marcate.

Negru1 dă un impuls albului şi este ineficient.
Good

Good

7888888888888888889
4555555555555555-56
45555555555555-5-+6
455*55555*5+55-++56
45555555555555-5556
455555555555+55+556
4555555555555a55556
4555555555555555556

7888888888888//8a89
4555555555+--/-/556
4555555555+5+--/556
455*55555*55+55--56
4555555555555-55556
4555555555555555556

Negru 1 este stilul corect.

Dacă negrul mută 1, prinde în plasă pietrele albe
marcate.

Continuare

Continuare

7888888888888888889
4555555555555555-56
45555555555555-5-+6
455*55555*5+55-++56
45555555555555-5556
455555555555+c5+556
4555555555555-5b556
4555555555555555556

788888888888c++d-f9
4555555555+--+-+be6
4555555555+5+--+g56
455*55555*55+55--56
4555555555555-55556
4555555555555555556
Dacă albul încearcă să reziste cu 2, negrul îl capturează
cu mutările 3,5 si 7.

În cazul în care albul mută la 2, negrul coboară la 3 şi
în felul ăsta face o formă bună pentru mutarea afară.
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G U O J U A N : C O P I I I, G O - U L Ș I Î N V Ă Ț A R E A P R I N J O C
(Teaching Go at Different Levels. 3rd Fujitsu European Training - november 2002,
traducere din engleză de Codrin V. Smirnoff
Guo JUAN

S

ă-i înveți Go pe copii
este, desigur, foarte
important,
pentru
că
tinerii jucători sunt viitorul
nostru. Mi-ar plăcea să vă
împărtășesc cîte ceva din
experiența mea în acest
domeniu.

C

red că e o mare
diferență între a-i
învăța pe copii și a-i
învăța pe adulți. Și există
două feluri de copii: unii
foarte talentați, foarte interesați de Go, iar alții doar ...
obișnuiți. Cred că ar trebui să aplicăm metode diferite de
la o categorie la alta. Dar, în primul rînd, cel mai important
lucru este să-i iubim cu adevărat și să fim ca ei, să fim frații
și surorile lor mai mari. Doar cînd redevenim copii, cînd ei ne
acceptă, putem să-i învățăm Go în mod eficient. Dacă într-o
zi un copil îți povestește despre necazurile sale cu fratele
sau cu sora sa, atunci cred că i-ai câștigat încrederea!
m predat într-o școală chinezească de Go, pe cînd
trăiam în China. Apoi, cu ani în urmă, am început să
predau copiilor aici, în Europa, în special în Olanda. La
început, am avut ceva dificultăți, pentru că elevii nu prea
acordă atenție lecțiilor. Dar, curând după aceea, am înțeles
diferențele dintre copiii chinezi și copiii de aici. În China,
poate că și în Estul Europei, copiii învață multe lucruri, pe
care părinții lor le consideră importante pentru viitorul lor.
De exemplu, în China, dacă un copil joacă Go bine, poate
intra într-o universitate bună fără a mai susține dificilele
examene de admitere. Așa încît părinții lor îi îndeamnă să
deprindă cunoștințe care le-ar putea fi folositoare mai tîrziu.
Dar aici, viața este atît de ușoară, încît copiii nu mai sunt
nevoiți la nici un fel de studii suplimentare. După școală,
se distrează. Să joace Go este de asemenea o distracție
pentru ei, fără vreo legătură cu ceea ce vor face în viitor.
Pe scurt, ei nu sunt nevoiți să joace Go. Deci, să le captez
atenția a fost una dintre problemele pe care a trebuit să le
rezolv încă de la început.
el mai important lucru pe care l-am făcut a fost să-i țin
în priză, să le dau posibilitatea de a atinge pietrele de
Go. Nu le-am dat multe explicații (la fiecare lecție vorbesc
cel mult 5 minute), dar am organizat concursuri. Fiecare
întîlnire număra cam 30 de copii, pe care-i împărțeam în
grupuri de cîte patru: după fiecare concurs, cîștigătorul urca
o treaptă în ierarhie, iar cel ce pierdea cobora una. Asta i-a
făcut să joace cu mai multă seriozitate, pentru că nimeni
nu vrea să piardă! Și, de multe ori, le ofeream mici premii
– pentru că pot fi atîtea premii de oferit! Pentru cel care a
cîștigat, pentru cel care a rezolvat mai rapid problema de
Go, pentru cel ce și-a făcut bine tema de acasă, pentru cel
care și-a ajutat colegul mai slab, pentru cel care a păstrat
liniștea, pentru cel care a fost atent, pentru cel care și-a
ridicat pietrele căzute pe jos, pentru cel care s-a remarcat
mai mult, etc., în final aproape fiecare copil primind cîte un
premiu. Copiii devin foarte motivați, tot timpul pîndesc cîte
un premiu și astfel continuă să vină la cursuri.

A

D

esigur, veți constata că mulți copii încetează totuși
să mai vină, pentru că nu suportă înfrîngerea, sau
pentru că nu sunt de ajuns de inteligenți pentru acest joc
(îmi pare rău că trebuie să o spun, dar cred că Go-ul este
un joc pentru oameni inteligenți). Și cred că nu este nimic
de făcut în această privință ... însă vestea cea bună este
că întotdeauna vor fi copii care să iubească acest joc,
cărora nu le e frică de înfrângere, care vor să învețe mai
mult. Dintre copiii de la cursul de Go, după un an, îmi mai
rămîneau jumătate.
înd îi învăț Go pe copii încerc să-mi adaptez
vocabularul nivelului lor de înțelegere. De pildă, numi place să folosesc cuvântul ”omoară”, cred că e prea
sângeros pentru un copil. Aici, aproape toți copiii se joacă
mult cu jocuri Lego. Începătorilor le spun că jocul de Go
este ca și cum ai construi case cu pietre Lego. Doi copii
primesc la fel de multe pietre, iar cel care construiește
o casă mai mare cîștigă jocul! Când le explic că a face
teritoriu este ca și cum ai folosi niște pietre Lego pentru
a construi o casă, ei înțeleg foarte repede. Cînd vreau să
le explic despre slăbiciune și tărie, mă ajut tot de Lego.
Și atunci îi întreb: cînd casa ta din pietre Lego nu este
deajuns de puternică, ce-i de făcut? Și îndată, ei adaugă
mai multe pietre la partea mai firavă a casei. Deci pe
tabla de Go, ei găsesc repede punctul slab și joacă acolo.
Despre supra-concentrare: ce ai acolo, în camera ta? Iar
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ei răpund: un pat, o masă, un scaun, un raft, etc.. Când le
arăt o poziție supra-concentrată, întreb: ce-i în neregulă
cu această cameră? Ei răspund: sunt două paturi! Deci, cu
unul mai mult. Am convingerea că nu ar trebui să folosim
limbajul adulților, când vrem să-i învățăm pe copii, pentru
că e prea arid, plictisitor și dificil ca ei să-l înțeleagă. În
schimb, mă folosesc mult și de limbajul trupului: când le
spun să nu joace prea aproape de pietrele oponentului,
merg chiar pe lîngă un perete și le arăt cît de incomod
este! Când le spun să nu facă mutări prea lente, merg
ca o doamnă foarte bătrână, care merge cu pași mici. Ei
se amuză zgomotos, dar, în același timp, înțeleg mesajul
și, cîteodată, aud pe cîte unul spunînd partenerului de
joc: joci ca o bătrînică! Pe scurt, ar trebui mai întîi să-i
înțelegem pe copii.
opiilor le place să rezolve probleme de viață și de
moarte foarte mult. Putem să le dăm asemenea
probleme pînă nu mai pot! Din probleme, ei pot să
rețină formele de bază, ceea ce este cel mai important
pentru luptă. Din cînd în cînd, putem de asemenea să le
propunem cîteva probleme amuzante. Și le arăt de fiecare
dată unul sau două josekiuri, pentru că ei sunt tineri și le
rețin cu ușurință. Din josekiuri, nu numai că învață să joace
o deschidere firească, dar învață o dată în plus formele de
bază.
opiilor talentați le ofer lecții speciale. Anul acesta, miam deschis propriul club de Go, la mine acasă. Acest
club nu este pentru a promova Go-ul, ci pentru a forma
tineri jucători puternici. Iar stilul de predare este diferit față
de stilul de predare din timpul cursurilor de popularizare.
Lecțiile sunt intensive și de fiecare dată îi învăț multe
lucruri noi. Nu sunt mulți asemenea copii. Adeseori, îi las
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să-și descopere singuri propriile greșeli, pentru că astfel
cred că ei înțeleg și țin minte mai bine decît atunci cînd,
pur și simplu, le atragem noi atenția asupra greșelilor. În
continuare, iată un exemplu al unei asemenea lecții.
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Cînd albul joacă kosumi 9, negru sagari. Acum, albul nu
este încă viu, iar negrul are un colț mare. De la 1 la 4,
succesiunea de pietre este eficientă pentru o partidă la
handicap. Albul 5 este o piatră pe care o întîlnim mai ales
în astfel de jocuri. Îi învăț pe copii să răspundă cu negru
6. Această mutare arată un pic ciudat, dar este una foarte
eficientă.

Negrul poate să dea hane cu 8, chiar și atunci cînd scara
nu îi este favorabilă. După 14, albul are probleme.
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Îi încurajez să atace mai mult cînd sunt încă la un nivel
inferior de joc, pentru că eu cred că ei învață mult mai mult
atacînd, decît apărîndu-se. Bineînțeles că, în final, dacă
elevul nu este un tip de luptător, o să-și formeze propriul
stil de joc. Dar, la început, trebuie să lupte mai mult.
De asemenea, acord multă atenție stilului lor de joc, încă
de la început. Și le cer să joace mai multe pietre către
centru decît pietre mici, pe marginea tablei. Îi învăț să
ucidă pe scară mare. Îi încurajez să facă moyouri mari și
să atace cu severitate cînd oponentul invadează.
În final, cred că cea mai mare greșeală cînd predai copiilor
este să vorbești prea mult. Mi-am impus o regulă: să nu
vorbesc niciodată mai mult de 5 minute. Cred că atunci
cînd copiii încep să se foiască și să facă gălăgie, mai bine
te oprești din vorbit, în loc să le ceri lor să facă liniște.
Și cred că există mulți alți profesori buni în Europa, în
special în Europa de Est, care au obținut deja rezultate
foarte bune și pe care îi rog să împărtășească și altora din
experiența lor.
Cînd albul joacă keima: nu vă fie teamă să-i învățați pe
copii mutarea negru10, deoarece acesta este cel mai
bun atac, chiar dacă duce la formarea unei forme urîte.
Nu impuneți prea multe reguli - este mai important să
le mențineți mintea liberă. În acest fel, copiii vor ajunge
să joace propriile mutări, în loc să joace mereu aceleași
mutări învățate de la noi.

Lecția următoare, nu am urmat josekiul, ci am jucat în
schimb piatra 9. Și iată ce s-a întîmplat. copilul mi-a
spus: Aha, înțeleg! Cînd sunt pietre în punctele 11 și 9,
negrul moare. Deci și-a dat seama singur, fără ajutorul
explicațiilor mele. Și cred că nu o să uite niciodată.
An

II

Nr.

Concluzie:
Cînd îi înveți pe copii, trebuie să le împărtășești lumea.
Nu vorbi mult și mai ales nu într-un mod abstract. Arată-le
cît de amuzant poate fi Go-ul. Încurajează-i să angajeze
lupte pe scară mare. Nu uita: copiii au o memorie bună,
deci pune-le memoria la treabă și învață-i forme simple și
josekiuri.

Foto Margareta Cheresteș
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DICȚIONARUL ROMÂNESC DE GO
Definiții traduse de Costel PINTILIE, pentru un Go în cunoștință de cauză

A

m fost abonat la British Go Journal vreo zece ani: în principiu, am numai cuvinte de laudă, dar unele
chestii nu mi-au plăcut. Iată un astfel de detaliu agasant: dicţionarul de termeni a rămas acelaşi,
neschimbat, de la primul la ultimul număr ce mi-a căzut în mînă. Mai bine de 40 de reviste, în care, practic,
lipsea o pagină! M-am simţit cumva, furat cu un număr. Am plătit 40, am primit doar 39. Folosesc, așadar,
BGJ ca sursă de inspiraţie, pentru editarea unui dex specific Go-ului, despre care sper însă să fie mai de
folos decît mi-a fost mie cel din BGJ – în acest scop, mi-am propus să acopăr întreaga terminologie a Goului, și nu doar la umplerea spaţiului. Pentru început, iată chiar celebrul glosar de termeni din British Go
Journal. Să vă fie cu folos!

Aji = posibilităţi latente rămase într-o poziţie
Aji-keshi = o mutare care distruge propriile aji-uri, ceea ce, evident, nu e bine
Atari = stare în care mai există doar o singură libertate
Byo-yomi = criză de timp; de fapt, e timp suplimentar acordat după terminarea timpului principal, iar argumentul meu e
că, la partidele fără byo-yomi, poţi fi, totuşi, în criză de timp
Dame = punct neutru, care nu valoreză nimic pentru nici unul din jucători
Damezumari = lipsă de libertăţi: poziţie în care grupul advers are cel puţin o libertate în plus
Furikawari = schimb de teritorii sau grupuri
Fuseki = faza de deschidere a partidei
Gote = piatră defensivă; lipsă de iniţiativă; opus lui ”sente”
Hane = mutare de înconjurare a unei piese adverse, care lasă în urmă un punct de tăiere; definiţia este confuză pentru
cine nu cunoaşte termenul şi e necesară o diagramă – încerc o altă abordare a definiţei: două piese adverse fiind în
contact, mutăm hane plasînd încă o piatră în contact, ocupînd o libertate laterală a piesei adverse și lăsînd posibilitatea
de tăiere a celor două pietre proprii; pentru evitarea confuziei, precizez că libertatea laterală a piesei adverse nu e
libertatea opusă celei ocupate de piatra de la care pornim
Hasami = atac în „cleşte”
Hoshi = fiecare dintre cele 9 puncte de handicap marcate pe tablă
Ikken-tobi = săritură peste o intersecţie
Jigo = partidă terminată la egalitate
Joseki = secvenţă optimă de mutări devenită standard
Kakari = piatră efectuată împotriva uneia solitare, aflate în colţ
Keima = săritură peste o intersecţie şi o diagonală (săritura calului)
Kikashi = o piatră care crează aji, în timp ce forţează un răspuns obligatoriu (kikashi)
Komi = un număr de puncte acordate albului pentru a compensa prima mutare a negrului
Kosumi = mutare în diagonală
Miai = două puncte echivalente: dacă un jucător ocupă unul, adversarul ocupă pe al doilea, obţinînd același rezultat
Moyo = teritoriu potenţial
Ponnuki = formaţie de 4 pietre de aceeaşi culoare, ce înconjoară o intersecţie
Sagari = coborîre către marginea tablei
Sanren-sei = deschidere formată din trei pietre plasate în cele trei puncte hoshi de pe o latură
Seki = situaţie de luptă, în care sunt implicate două sau mai multe grupuri adverse fără doi ochi, dar care nu pot fi
capturate, pentru că o încercare în acest sens duce la ocuparea libertăţilor comune și punerea propriului grup în situația
de atari
Semeai = luptă locală între două grupuri, dintre care numai unul va supravieţui
Sente = iniţiativă; opus lui gote; mutare care necesită un răspuns
Schicho = scară
Shimari = formaţie de două pietre ce închid un colţ
Shodan = rangul de 1 Dan
Tengen = punctul central al tablei
Tenuki = ignorarea poziţiei locale, a sente-ului, sau chiar al kikashi-ului advers, pentru a ocupa un alt punct al suprafeței
de joc
Tesuji = piatră abilă (ingenioasă) folosită într-o luptă locală
Tsuke = piatră jucată în contact cu altă piatră
Yose = faza de încheiere a partidei
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