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Informilo de
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JEGA 第３９回新春囲碁大会のお知らせ
恒例の新春囲碁大会を下のように開きます。奮って参加してください。
日時： ２０１９年１月１４日（成人の日） 10：30～16：00
場所： 大崎囲碁クラブ （電話 ０３-３４９１-１３４９）
（JR 大崎駅下車、北改札口を出て西口へ。向かい側藤和大崎コープ４階４０５号室）
会費： ２０００円（当日お弁当を用意します） ＊年会費、寄付金も受け付けます。
出欠の連絡： メール、ファックス、電話で、堀までご返事ください。
堀泰雄 371－0825 前橋市大利根町 2－13－3

メール：hori-zonto@water.sannet.ne.jp 電話・ファックス：027-253-2524

La 39a Novjara Go-konkurso de JEGA
Ni okazigos la 39an Go-konkurson de JEGA jene :
Dato : la 14an de januaro 2018 ekde la 10 :30 ĝis la 16:00a
Loko : Go-klubo de Oosaki (tel : 03-3491-1349)
en la ĉambro 405 en la 4a etaĝo de la apartamentaro de
Toowa-Oosaki tuj antaŭ la okcidenta elirejo de la JR-stacidomo
Oosaki en Tokio
Kotizo : 2000 enoj inkluzive de lunĉo
Kiam vi partoprenos, kontaktu Hori Jasuo (hori-zonto@water.sannet.ne.jp)
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第 2 回日韓共同大会
（第 105 回日本エスペラント大会・第５０回韓国大会）
で囲碁分科会を持ちました

Go-kunsido en la 2a komuna E-Kongreso
2018 年 10 月 12 日～14 日、奈良市で、第 2 回日韓共同大会が開催され、囲碁分
科会を持ちました。韓国の棋士も参加し、全部で１３人ほどが囲碁を楽しみました。
また、総会も持ち、役員は今年と同じ、会長：堀泰雄、事務局長：森均、会計＋顧
問：桜井信夫で、活動します。

Inter la 12a kaj la 14a de oktobro okazis la dua komuna
Esperanto-Kongreso (La 105a Japana Esperanto-Kongreso kaj la 50a Korea
Kongreso) en la urbo Nara, kaj ni havis Go-kunsidon. Certe venos koreaj
go-ludantoj. Ni atendas vian partoprenon.

Ĉiuj parolas Esperanton. Mi ne
komprenas ilin. Ĉiuj ludas go-on.
Mi ne povas ludi ĝin. Tial mi
havas alian elekton krom dormi.
Bonan nokton !
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AI-oj proponas diversajn metojn
- Dum analizo de ludo el Esperantista Go-Turniro –
Ĉu vi scias liberan (senpagan) Go-programon “LEELA ZERO”, kiun
disvolvas s-ro Gian-Carlo Pascutto, Belga programisto? Malgraŭ ke ĝi estas ne
unu el la plej fortaj Altefaritaj Intelektoj, sed certe fortaj ol malnovaj AI-oj sen
profunda memlernado, kiel ZEN 6, kiun mi aĉetis.
Sed la profunda lernado de LEELA ZERO estas ne perfekta kaj ĝi ankoraŭ
ne povas tralegi la situacion de ŝtuparo kaj la similan.
Mi ek-uzadis la du programojn por analizi miajn ludojn, kiujn mi ludis en la
Esperantista Go-Turniro. Tiam la AI-oj proponas diversajn metojn, aŭ
interesajn, aŭ ne-kompreneblajn. Jene mi prezentos kelkajn ekzemplojn.
Diagramo 1. Ĝis Blanka 25a meto

Diagramo 2. Vario ĉe Blanka 19a meto

La ludo estis kun 2 anticipe metitaj ŝtonoj, kaj zeniton-amema Blanko metis
la 1an ŝtonon kiel kutimo. Post la okupoj de stelojn, LEELA ZERO, same kiel
aliaj AI-oj kun profunda memlernado, taksas invadojn al 3-3 punktojn pli alte
ol tradicaj ekbataloj ĉevalaj kontraŭ steloj.
Vidu la digramon 2. Kiam Nigro supren premas (N-18) kontraŭ blanka
transkovro (B-15), mi neniam ŝtonmetas aliloke ol “bati la kapon de 2 ŝtonoj”
(B-19). Sed LEELA ZERO montris la varion, gajni teritorion en la angulo.
Novaj AI-oj ŝajnas ami teritorion en angulo.
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Diagramo 3.

B-25 estus malbona.

C B
A

Ĉe la fazo de diagramo 1, kiam
Blanko diagonale sinligis (C en
diagramo 3.), la AI-oj aliopinias.
Ili rekomendas ĉevalan salton (A). Sed
Blanko timis Nigran ekatakon de
pinĉ-tuŝ-meto (B) aŭ aliajn atakojn.
Cetere, post la blanka diagonala
sinligo (C), AI-oj rekomendis al Nigro
supren premon (D), per kiu Nigro
sinfortigos.

D

Diagramo 4. Vario gvidita de ZEN6

Laŭ ZEN6, post la blanka ĉevala
salto B-1, Nigro atakos blankon ek
de la kojnumo N-2. Ĉi tiam Blanko
devus oferi 4 ŝtonojn inkluzive B-5,
farante grandan muron en centra
kampo. Nigro ja havos grandan
teritorion, tamen restas rimedo de
Blanko, sinviviga alternekapto, laŭ
la procedo de A-B-C-D-E, se mi
pensas korekte;+).
ZEN6 kalkulas la situacion de
digaramo 4 kiel avantaĝa por nigo
ĉirkaŭ je 60:40. Ĉi tiu numero estas ne malbona por Blanko konsiderante la 2
anticipe metitajn ŝtonojn.
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Diagramo 5. de B-25 ĝis B-51

Blanko sentis, ke la ŝtonaro en la
supra-maldekstra angulo estas danĝera,
kaj singardis kiel B-33. Sed anstataŭe,
ambaŭ AI-oj rekomendas ke Blanko
devus sinetendi al B-45. Postaj varioj
montritaj aŭ gviditaj de ili estas iome
dubindaj kaj mi preterlasos tiujn.

Diagramo 6. LEELA ZERO elektas perei.

Post N-46 pinĉ-tuŝ-meto, ambaŭ AI-oj
proponas al Blamko forte batali suben
sin-etendante.
LEELA ZERO montris sian defekton
por iome longa procedo. Ĝi montris
diagramon 6. Mirinde ĝi elektas perei. Ĉe
B-27, anstataŭe, Blanko povos eskapi laŭ
la procedo montrita de A-B-…H kaj
B-27.
Diagramo 7. ZEN6 ŝajnas pli saĝa.

Aliflanke, laŭ gvido de ZEN6 aperas
diagramo 7.
En ĉi tiu kazo, Blanko oferis unu
ŝtonon en la maldekstra rando, sieĝis
centran nigrajn 3 ŝtonojn, forlasante truon
enrigarditan de N-2 ŝtono, vivigis sian
ŝtonaron ĉe angulo, kaj antaŭe iras ataki
nigron en malsupra rando.
Ĉiukaze AI-oj montradas mirindajn kaj
interasajn metojn. Mi utiligos kaj
prezentos iliajn ludmanierojn.
MORI Hitosi
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人は様々なゲームで楽しむ３
Homoj ĝuas diversajn ludojn 3
堀泰雄 ＨＯＲＩＪａｓｕｏ

囲碁 Go-ludo
昨年の世界大会は韓国ソウ
ルで開催された。そのとき「西
大門刑務所博物館」に絶対行
った方が良い、と誘われて、
地下鉄に乗って最寄りの駅で
降りた。そこは大きな公園で、
その緑陰で、男性が囲碁を楽
しんでいた。多分、両方とも
年金生活者で、毎日のように
ここへきて囲碁を楽しんでい
るのだろう。囲碁クラブへ行
けばお金がかかるし、どちら
かの家でやれば、その家でお
茶やお菓子を出さなくてはならないだろうし、妻が良い顔をしないかもしれない。ここな
らば気兼ねなく、囲碁を楽しめる。

En la lasta somero okazis la 102a UK en Seulo, Koreio. Mia amiko
rekomendis, ke mi vizitu “Prizonan Muzeon”, kie Japanio persekutis koreajn
batalantajn kontraŭ la japana koloniismo. Apud tiu muzeo estis parko, kaj sub
la verdaj ombroj tiuj du viroj ĝuis go-ludon. Eble ili estas pensiuloj kaj vensas
ĉi tien ĉiun tagon. Se ili irus al go-klubo, ili devus pagi monon. Se ili ludus en
la hejmo, iliaj edzinoj devus doni teon kaj kukon. Iliaj edzinoj ne bonvenigus
ilin ludi go-on multajn horojn hejme. Tial por tiuj du viroj ludi go-on en parko
estas la plej oportune. Mi tre enviis ilin, ĉar al mi mankas tiaj amikojn.
日本では、戸外での囲碁は見たことがない。中国では、毎朝公園で、太極拳をやってい
る年配の男女がいて、そんな中に、将棋、麻雀、囲碁のグループを見るが、日本では見た
ことがない。なぜなのだろう？大体、日本の公園には、人があまりいない。昔はラジオ体
操を夏休みにやっていたが、今はそんな習慣もなくなった。キャッチボールをするな、な
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どの表示があるから、そんな楽しみも出来ない。犬の散歩には行くが、うんこの始末もし
なければならない。公園は「公の庭」であるはずだが、日本では、大体誰も使っていない
広場である。あ、これは群馬だけの話かもしれない。新宿区早稲田の JEI の事務所のそば
に公園があるが、そこにはけっこう親子連れが遊んでいる。でも囲碁や将棋は見たことが
ない。日本は人間の関係が希薄なのだろうか。

En Japanio mi neniam vidis homojn ludi go-on en parkoj. En Ĉinio ĉiun
matenon kolektiĝas maljunaj geviroj en la najbaraj parkoj kaj ludas
tajĝiĉjŭanon, kaj iuj ludas go-on, ŝakon aŭ maĝangon. Kial ne en Japanio? En
parkoj en mia urbo mi preskaŭ ne vidas homojn. Antaŭe, dum somero oni
organizis gimnastikon frumatene akompanate de radio-elsendo, sed jam tia
kutimo malaperis. En parkoj estas malpermesite ludi basbalon, ĉar pilko povas
vundi aliajn. Strikta regularo rabas de homoj uzi parkojn. Malmultiĝas infanoj,
tial mankas ludantoj en parkoj. Aĥ, tio povas esti okazo en mia urbo. Apud la
oficeno de JEI estas parko, en kiu multaj gepatroj kun infanoj ludas, sed mi
neniam vidis inter ili ludantojn de go-o aŭ ŝako. Ŝajnas, ke homaj rilatoj en
Japanio estas maldensaj.
私が囲碁を習ったのは、高校教員時代で、当時は、学校の管理も緩やかで、暇な時間も
結構あったから、放課後には、教員は好きなことをすごしていた。同じ英語の教師に、４
段の人がいたので、教えてもらうことにした。それで、既に囲碁が出来る人も一緒になっ
た、番付を作り、８勝２敗で昇級できるようにして、放課後碁会は盛況を極めた。私もい
つの間にか強くなったが、その後組合運動に専念するようになって、３段くらいの実力で
止まってしまった。組合運動などやらなかったら、６段くらいにはなったのではないかと
思っている。

Kiam mi estis instruisto en miaj 20-aj jaroj, mi komencis ludi go-on kun
miaj kolegoj en lernejo.10 membroj kolektiĝis kaj ĉiun tagon post la leciono ni
ludis. Mi fariĝis tiel forta kiel 3-dana.
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囲碁を次の機会に宣伝します
Ni instruas Go-on en jenaj okazoj
１．春と秋の八ヶ岳エスペラント館の日

(Tagoj de Jacugatake-Esperanto-Domo)
９月 15－17 日に秋のエス館の日が行われます。希望者があれば堀が指導する予定です。八ヶ
岳館には、碁盤が数組おいてあり、いつでも遊べるようになっています。

２．関西エスペラント大会 (kannsaja Esperanto-Kongreso)
関西エスペラント大会では、森均さんが指導します。

３．世界エスペラント大会 (UK)
世界大会では、開会式前日の Movada Foiro でいつも宣伝をしています。また期間中も、皆が
集まる大きな部屋で随時碁盤を広げて指導しています。

４．秋の日本エスぺラント大会 (Japana Esperanto-Kongreso)
囲碁分科会と総会を開きます

八ヶ岳エスペラント館囲碁合宿は、５月１１（土）－１２日（日）に開きます。
計画ではその次の週になっていましたが、都合で変更します。

訃報 一場肇さん（７６歳）
２０１８年１１月２０日、群馬の一場肇さんがお亡くなりになりました。一
場さんは、エスペラント囲碁協会に入っていたわけではありませんで
したが、５月に行われた八ヶ岳の囲碁合宿に、私の運転手として来館
し、囲碁が多少できるというので、参加してもらいました。残念ながら
一場さんは最下位になってしまいましたが、その後は囲碁にもまた関
心を持ち出し、来年の囲碁合宿に参加する意向を持っていましたが、
残念ながら急逝しました。
一場さんは、群馬県中之条高校の私の同僚で、「人は様々なゲー
ムで楽しむ３」に書いた、学校での教員囲碁クラブの会員でした。八ヶ岳エスペラント館が大好きで、そ
のために JEI 支援会員になり、八ヶ岳利用ライセンスも取り、しばしば訪問していました。ピアノでショパン
の曲を練習するのが主目的でしたが、麻雀でも、人数が足りないとすぐに参加してくれ、座をにぎやかに
してくれました。長い付き合いだったので、とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。 （堀泰雄）
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Agadplano de JEGA por la jaro 2019
1. Estraro

Reprezentanto: HORI Jasuo (s-ro)
Sekretario: MORI Hitoŝi (s-ro)
Kasisto: SAKURAI Nobuo (s-ro, Honora Reprezentanto)

2. Agadplano
(1) Kunsidoj
Novjara kunsido : 2019.1.14 en la Go-salono de s-ro Sakurai
Maja kunsido : 2019.5.11-12 en Esperanto-Domo de Jacugatake
La 104a UK : en Movada Foiro kaj en salono ni gvidos go-kurson.
La 106a Japana Esperanto-Kongreso en Saitama: ni havos kunsidon.
(2) Eldono de Go-amiko
En aprilo, aŭgusto kaj decembro ni eldonas nian revuon.
Go-amiko aperas en nia retejo: http://jega.shisyou.com/jega/index.html
(3) Kotizo de JEGA
Japanaj membroj pagu 1000 enojn kiel la jaran kotizon. Se eblas, donacu 1500 enojn pli.
Eksterlandaj abonantoj ricevos la revuon senpage.
*Se ili volas subteni la agadon de EGLI, ili membriĝu al EGLI, pagante la jaran
kotizon de 10 eŭroj al UEA-konto de EGLI.
(4) Libroj kaj go-tabuloj
Ni havas relative grandan stokon de go-libroj kaj tabuloj.
* "Invito al GO-Ludo" (maldika libro): ni senpage donacos.
* "Fundamento de Taktiko kaj Strategio de GO-Ludo" (dika libro) kun pago.
* Go-tabulo (9x9-linia) kaj ŝtonaroj: ni senpage donacos.
○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―
Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会
UEA-konto: egli-f
Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html
Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方
retadreso： hori-zonto@water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524
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