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Go-Amiko 
Informilo de 

Japana Esperantista Go-Asocio 

N-ro 157, Decembro 2019 

○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○ 

JEGA 第４０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： ２０20 年１月１３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 40a Novjara Go-konkurso de JEGA 

Ni okazigos la 40an Go-konkurson de JEGA jene : 
Dato : la 13an de januaro 2020 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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Finaj rezultoj de nia XXX-a turniro 

Karaj go-amikoj, 
 

 Ĉu ankaŭ en via lando estas la proverbo: "Pensiuloj neniam havas 
tempon?" Ili vere trafas je mia situacio. Ĵus mi revenis de ferioj ĉe Balta 
Maro, antaŭe mi estis kelkaj tagoj en Regensburg, kaj, kaj, kaj .... Pro tio 
nur hodiaŭ mi skribas la finajn rezultojn de nia XXX-a turniro. 
   Certe Vi denove ludis interesajn partiojn kaj mi tre ĝojus revidi vin 
ĉiujn en nia aŭtuna turniro. 
 
La fina turnirtabelo: 

Ludanto Grado
Nombro

de venko

1 Morikin III D + 3 + 2 - 5 - 6 + 7 3

2 Cortex I D + 6 - 1 + 7 - 4 + 3 3

3 ESPERANTO I D - 1 - 4 ? 6 + 5 - 2 1

4 esgo 4 K - - + 3 - 5 - - + 2 - - - 7 2

5 russ 4 K + 7 - - + 4 + 1 - 3 - 6 3

6 Soltiolai 4 K - 2 + 7 ? 3 + 1 + 5 2

7 Algiskas 7 K - 5 + 6 - 2 - - - 1 + 4 2

Numero:kontraŭulo,

+:venko, -:malvenko, ?:ne raportita, --:ne

    Koran gratulon al Morikin, Cortex kaj russ, kiuj havas la plej 
bonajn rezultojn (3:2) - Morikin kaj Cortex denove kontraŭ parte granda 
nombro de handikapŝtonoj." 
 
   Kiel ĉiam mi aldonas tabelon de la "veraj potencoj" (3-a kolumno: 
grado; 4-a kolumno: elirpoentoj laŭ grado; 5-a: gajnitaj partioj; 6-a: 
finrezulto) 
1 Morikin III D 22 3 25

2 Cortex I D 20 3 23

3 ESPERANTO I D 20 1 21

4 russ 4 K 16 3 19

5 esgo 4 K 16 2 18

6 Soltiolai 4 K 16 2 18

7 Algiskas 7 K 13 2 15  
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   Gratulon al niaj tri plej fortaj ludantoj Morikin, Cortex kaj 
ESPERANTO! 
   Ne forgesu alparoli amikojn (E, goo) je nia turniro! 
 
Ĝis revido! 
           Via esgo / Matthias  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Pri ne okazinta XXXI-a Esperantista Go-turniro : 

 
 Karaj go-amikoj esperantistaj, 
 
   mi alvokis al nia XXXI-a KGS-turniro. Bedaŭrinde nur 3 ludantoj 
anoncis. Tio estas tro malmulte ludi partiojn en kadro de turniro.  
  

Ni ja amikiĝis antaŭ multaj jaroj kaj konas nin sufiĉe bone. Pro 
tio mi proponas, ke tiuj, kiuj volas/povas ludi partion rekte kontaktu 
alian go-amikon. 
 
           Multe da ĝojo 
                Via Matthias / esgo  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 Ni partoprenintoj elkore dankas la zorganton, Matthias REIMANN, 
pro lia longe daŭrigita aranĝado de la turniro. 
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Propono “Esperantista Go-Ligo Internacia 

 sur DRAGONa Go Servejo” 

 
Bedaŭrinde, longe daŭrigita Esperantista Go-Turniro sur interreta 

servejo KGS haltis, kiam mankis partoprenantoj en lasta septembro. 
Mi sentas, ke la sistemo de KGS estas iome komplika por 

mallertuloj al komputilo, kaj partoprenantoj, kiuj regule laboras, havas 
maloportunon por trovi komunan liberan tempon por iliaj partioj. 

Alimaniere, en DRAGONa servejo, ludantoj ŝtonmetas po unu 
meto je libera tempo, kaj resta penstempo longiĝas post la meto. Ĉar 
nombro de krucpunktoj sur 19 x 19 tablo estas 361, se ambaŭ ludantoj 
uzas unu tagon da penstempo por ĉiuj metoj, ilia ludo finas en unu jaro, 
escepte tre tre malofta kazo kun longa alternekaptado (KOU: japane). 

DRAGONa servejo estas skribita de angla lingvon, sed povas 
montriĝi parte alilingve, inkluzive esperanton, kiel jene; 
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En lastaj tri monatoj mi ludis 5 partiojn sur KGS kun 3 membroj el 
iamaj partoprenantoj en la E-ista Go turniro, kaj unu komencanto de 
GOo, kaj unu franco, kiu povas legi sed ne skribi Esperanton. La nomoj 
de miaj kontraŭuloj troviĝas en la listo de miaj finitaj ludoj. 

Do, jam ekzistas almenaŭ 6 ludantoj, kiuj ludas Goon komunikante 
per Esperanto sur DRAGONA Go Servejo. Eblas komenci novan ligon 
“Esperantista Go-Ligo Internacia sur DRAGONa Go Servejo”, ĉu ne? 

Ankaŭ vi, ne jam vizitis tien, bonvolu veni al jena retejo; 
https://www.dragongoserver.net/ 
 

Post sin registri, bonvolu sendi mesaĝon al kamaradoj aŭ inviti ilin 
al novaj ludoj.  

 

 

 

MORI Hitosi 
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Oo Meienn, profesia 9-danano, kiu instruas Go-on  
per facila regularo, “Pura Go”  

Tiu ĉi artikolo aperis en la ĵurnalo Mainiĉi la 12an de aŭgusto 2019. 
S-ro Oo venis al Japanio de Tajvano, kiam li estis 14-jara. Li jam akiris 
la titolon Honinboo dum tri periodoj. Li diras en la artikolo, “Laŭ mia 
nova maniero vi povos lerni Go-on en 10 minutoj. En Go kalkuli la 
kaptitajn teritoriojn estas malfacile, sed en tiu ĉi “Pura Go” vi havos 
neniun malfacilon.”.  
* Esperanta artikolo pri “Pura Go” aperos en la venonta eldono de 
“GO-AMIKO”. Bonvolu atendi. 
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日本エスぺランチスト囲碁協会（ＪＥＧＡ）活動方針 

Laborplano de JEGA 
 

１．役員 Estraranoj 代表： 堀泰雄 （群馬） 書記： 森均 （滋賀） 

会計： 桜井信夫 （東京） 桜井さんは、また名誉代表者。 

Reprezentanto: HORI Jasuo,  Sekretario: MORI HItoŝi,  Kasisto: Sakurai Nobuo 

２．行事 Eventoj 

・新年例会  2020 年 1 月 13 日（成人の日）  大崎囲碁クラブ 

Novjara kunsido: la 13an de januaro 2020 

・5 月合宿  2020 年 5 月 23-24 日 八ヶ岳エス館 

 Maja kunsido en Jacugatake: la 23an-24an de majo 2020 

・ＵＫで サロンにテーブルを借りて、そこで随時指導する。Movada Foiro に店を出す。 

 Budo en Movada Foiro en UK 

・日本大会で 分科会をもつ Kunsido dum la Japana Kongreso 

３．会報（Ｇｏ－ａｍｉｋｏ） 

・発行は年３回とし、4 月、8 月、１２月に発行する。 

Ni eldonos la revuon 3 fajojn: aprilo, aŭgusto, kaj decembro 

・"ＧＯ-Ａｍｉｋｏ"の記事は原則として Esperanto または Du-lingva とする。 

La artikoloj estu skribitaj en Esperanto aŭ dulingve. 

４．会費 Kotizo 

  ・日本人会員は 1000 円（寄付をしたい方は 1500 円プラス） 1000 enoj por japano 

  ・外国人会員は、無料（ＥＧＬＩの趣旨に賛同し会員となる方からは 10 ユーロ頂く。  

10 eŭroj por eksterlandano 

５．出版計画  どんな出版が良いか、考える。 

６．書籍などの扱い Niaj libroj pri Go 

・"Invito al GO-Ludo"は無料配布。 Invito al GO-ludo: senpaga. 

・"Fundamento de Taktiko kaj Strategio de GO-Ludo": kun pago 

・小碁盤（九路盤）はＵＫ等では無料配布。 Tabulo de 9x9: senpaga. 

 
* Tiun ĉi jaron ne okazis kunsido de JEGA dum Japana Kongreso pro la 
tajfuno, tial la supra laborplano ne estis aprobita, tamen ni laboras laŭ 
tiu ĉi plano. 
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人は様々なゲームで楽しむ６ 

Homoj ĝuas diversajn ludojn 6 

行軍将棋（Stratego） 

この原稿のテーマが段々無くなってきて、いろいろ思い出しているうちに、小学

生の頃「行軍将棋」というのをやっていたことを思い出した。インターネットで調

べると、軍人将棋、または行軍将棋とある。欧米では「ストラテゴ（Stratego）と

いう同種のボードゲームがプレイされている」とある。エスペラントの辞書を見る

と、Stratego は、「ギリシアの将軍職」とある。「行軍将棋」という訳はない。 

駒は、少尉から大将までの各階級の軍人、およびタンク、飛行機、騎兵、工兵、

地雷などがあり、種類によって勝てる相手が決まっている。基本的には位が高い軍

人の方が強いが、最下位のスパイは最上位の大将を撃破できる、地雷には飛行機と

工兵しか勝てないなど細かい規則がある。 

軍人将棋では、駒を盤上の自分の陣地に裏返しに好きなように並べ、交互に駒を

動かしていく。同じ升目で駒がぶつかったときの勝ち負けを審判役が判定する。審

判役は、この一覧表を見ながら勝ち負けを判定する。ゲームは相手の総司令部を占

領するか、相手の動ける駒を全滅させた方が勝ちとなる。軍人将棋のセットには、

このルールを一覧表にしたものが付属している。 

 私が小学生だったときとは、1950 年前後である。ということは、まだ戦争が終

わって数年しかたっていない時だ。そんな時にこんな戦争ゲームを売り出し、それ

で私たち子どもが遊んでいたとは、信じられないようなことだ。私が当時の父親だ

ったら、そんなもので遊ぶな！と厳しく言ったと思う。しかし、親は止めなかった

から、夏休みの縁台などでやっていたように思う。 

 地雷に触れれば、大将であろうと「やられた」のだが、実際に地雷に触れれば、

少なくても足は吹っ飛び、下手をすれば死ぬだろう。しかし、行軍将棋では、血も

出ないしうめき声も聞こえず、ただ、軍隊を操る少年（私）が、大将になりかわっ

て「やられた」と叫ぶだけである。しかし、好戦的な考え方は、こうした小さなこ

とから育てられて行くのではないだろうか。今は、こんな悠長なゲームでなく、パ

ソコンやスマホの中の迫真的なゲームで、少年たちは相手を近代兵器で殺戮し、結

果的には、自分の脳を蝕んでいる。 
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Stratego 

   Kiam mi estis knabo en 
1950-aj jaroj, mi ludis tiun ŝakon 
nomatan “Militista ŝako”, kiu 
konsistas el spionoj, rajdsoldatoj, 
pioniroj, militistoj de 
subleŭtenantoj ĝis generaloj kaj 
arimiloj kiel tankoj, minoj, 
aviadiloj. Por ludi ĝin, la ludantoj 

metas la pecojn dorsoflanken kaj kiam du pecoj en malsamaj flankoj 
renkontiĝas, kutime la suprulo venkas. Tamen estas esceptoj, ekzemple 
spiono povas venki generalon ktp. Juĝanto juĝas venkon aŭ malvenkon 
laŭ la detalaj reguloj. Tiu flanko, kiu okupas la generalejon aŭ ekstermi 
ĉiujn militistojn de la alia flanko, venkas. 
   Kiam mi ludis tiun ludon, nur kelkaj jaroj pasis post la fino de la dua 
mondmilito. Certe ĉiuj japanoj malamis militon kaj ne plu volis militi, 
sed male oni vendis tiun ŝakon kaj knaboj ludis ĝin. Tio estas 
nekredebla afero. Se mi estus mia patro, mi forte skoldus min kaj 
forĵetus ĝin, sed tio ne okazis. Se soldato piedpremas la minon, li severe 
vundiĝas kun sangado, sed en tiu ludo tio ne okazis. Mi, manipulanto de 
la armeo, kriis “Ve, mi estis minita!” anstataŭ la minita generalo. Certe 
tiu ŝako kaŝis al mi realon de milito, tamen nuntempe knaboj ludas 
kruelajn ludojn en saĝtelefono per plej modernaj armiloj kaj sekve 
difektas sian cerbon. (HORI Jasuo) 
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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 


