СПЕКОТНІ ШАХОВІ БАТАЛІЇ «МУКАЧІВСЬКОГО ЛІТА»
Якщо про такі змагання, як «Мукачівське літо» десяток років тому ніхто й гадки не чув, то тепер цей
спортивний захід на устах у всіх людей, які небайдужі до давньої і мудрої гри, причому не тільки в Україні, а й
далеко за її межами. Причини популярності турніру різні: це престижний склад учасників, серед яких
міжнародні гросмейстери, міжнародні та національні майстри; солідні спонсорські призи; мальовничі
карпатські краєвиди, які оточують давнє місто з усіх боків. Та головне -- це прекрасні затишні умови, які
господарі змагань щороку професійно створюють для провідних шахістів. Це стосується турнірного залу, умов
проживання, культурної програми і усіх зручностей для батьків і тренерів, які супроводжують спортсменів під
час змагання.
Про популярність фестивалю свідчать самі цифри. Торік в ньому взяли участь 370 гравців, цього року -- вже
385! Далеко не кожне місто в Україні, в т.ч. і мегаполіси, можуть похвалитися такими організаційними
здобутками. Секрет спортивного свята дуже простий: його організатори не тільки добре знають свою роботу і
вміють її робити, а ще й вкладають у цей захід свою душу! Важливу роль відіграє і щира допомого батьків
міста, які сприяють у вирішенні усіх складних питань. А їх, коли збираються близько чотирьох сотень гостей,
завжди виникає чимало.
Змагання відбулися з 4 по 9 липня у фешенебельному ресторанному комплексі «Евентум-Холл». За щедрий
призовий фонд 100 тисяч гривень, наданий головним спонсором Йозефом Решем, приїхали поборотися 3
міжнародні гросмейстери, 29 міжнародних та національних майстрів, солідна армія кандидатів в майстри. У
фестивалі, окрім українців з усіх областей України, грали також представники Угорщини, Азербайджану,
Білорусі, Туреччини, Словаччини і Швеції.
В головному турнірі «А» в якому змагалися 106 найсильніших і який йшов на облік ФІДЕ, перше-друге місця,
здобувши по 8 очок з 9 можливих, поділили міжнародні гросмейстери Віталій Сивук з Миколаєва та
львів’янин Володимир Ветошко. Кращий коефіцієнт вивів у переможці миколаївця. В цьому турнірі кільком
закарпатцям важко було конкурувати з фаворитами, тож вони посіли місця в середині турнірної таблиці.
В інших турнірах наші земляки зіграли краще. В турнірі «В» за участі 94 гравців переміг сумчанин Юрій
Лемешко. Довгий час у групу лідерів входив мукачівець Василь Гуйван, який в підсумку посів шосту позицію.
Відмінно виступив і першорозрядник Степан Буній. В поєдинках з 8 кмс та майстром ФІДЕ берегівець набрав
6 очок і посів 8 місце, виконавши при цьому норму кандидата в майстри.
А от у дитячих турнірах наші зіграли відмінно. Серед 64 гравців до 16 років срібну медаль виборов Валадіс
Пеппас. Юний мукачівець, як і Богдан Лозинський з Івано-Франківська, набрав 7 очок, але поступився
конкуренту першим місцем за коефіцієнтом.
І зовсім тріумфальним став виступ мукачівця Вадима Петровського. Серед 121 гравців Вадим набрав 7,5 очка і
одноосібно став переможцем турніру «D».
Що ж, спортивні, творчі і організаційні здобутки фестивалю «Мукачівське літо» не можуть не радувати.
Спільними зусиллями ентузіастів шахів, активістів федерації, спонсорів, державних функціонерів, численних
любителів давньої гри, в нашому краю створені сприятливі умови для подальшого розвитку шахової гри.
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