БЕРЕГОВО ТУРБУЄТЬСЯ ПРО ЮНІ ШАХОВІ ТАЛАНТИ
Благодатна берегівська земля завжди славилася не тільки високими врожаями, цілющими
термальними водами, а й своїми спортивними, і зокрема шаховими, талантами. У різні часи місцеві
спортсмени ставали чемпіонами та призерами обласних чемпіонатів, а провідні шахісти-любителі
успішно грають практично в усіх престижних змаганнях, що відбуваються в краї. Щедрий давній
Берегсас і на шахових організаторів, без яких шахове життя в районі взагалі важко уявити. Чого варті
лише такі імена, як Тібор Гержені, Федір Панфілій, Каміл Найпавер, Борис Грибанов, які в далекі
радянські часи піднімали на Берегівщині шахову цілину. Сьогодні справу своїх старших товаришів
успішно продовжує справжній ентузіаст давньої гри, голова шахової федерації м.Берегова Степан Буній.
За плечима у Степана десятки чудово організованих турнірів як районного, так і обласного масштабів,
ціла плеяда вдячних юних вихованців, які часто посідають провідні місця в шкільних обласних
змаганнях.
Ще кілька років тому на базі спорткомплексу «Закарпаття» за ініціативи Степана Бунія проводилися
масові дитячі турніри, присвячені пам’яті Чорнобиля, престижні дорослі опен-турніри, де за достойні
призи боролася уся шахова еліта краю, в тому числі гросмейстери і міжнародні майстри. Сьогодні ці
популярні колись змагання через брак коштів не проводяться.
Але час не стоїть на місці, і невгамовний лідер берегівських шахістів виступив з новою ініціативою –
створення в рідному місті так званої «Шахової ліги». Суть заходу – в проведенні триетапного масового
турніру, в якому беруть участь юні шахісти практично з усіх шкіл міста. Дебют Ліги відбувся минулого
року і пройшов блискуче – за великої кількості школярів та чудової організації. Захід отримав хороші
відгуки як в районних, так і в обласних ЗМІ. Тож перед організаторами постала важлива задача уникнути
того, щоб турнір став хоча і вдалою, але одноразовою акцією. Таке, на жаль, трапляється досить часто.
Треба віддати належне завзятості Степана Бунія та його колегам Володимиру Сейкелю та Володимиру
Щуренку. Їм таки вдалося зберегти хорошу і дуже потрібну традицію. До справи долучилися керівники
управління молоді та спорту Берегівської міської ради, а також освітяни. Нещодавно на базі
Берегівської ЗОШ №6 відбувся перший етап «Шкільної ліги 2017 – 2018». У змаганні взяли участь
практично усі юні шахісти міста з п’яти загальноосвітніх шкіл та Української і Угорської гімназій. Всього за
шахівницею змагалися 60 юних спортсменів, які виявляли найкращих в особистому та командному
заліках.
Найсильнішою шаховою дружиною виявилася збірна ЗОШ №1, яку представляли Кирило Соболь, Артем
Комарницький та Владислав Фіцай. Ця команда впевнено посіла перше місце і стала переможцем
першого етапу Ліги. Юні чемпіони отримали головний турнірний приз – почесний перехідний кубок,

який надав берегівчанам міжнародний гросмейстер з Ужгорода, екс-чемпіон України, дворазовий
чемпіон світу серед ветеранів Володимир Охотник.
Турнірне «срібло» вибороли спортсмени ЗОШ №5, на третій сходинці юні шахісти Української гімназії.
Напруга турнірної боротьби підсилювалася й тим, що хлопці і дівчати боролися не лише за командні
місця, а й за особисті. Серед хлопців до трійки призерів увійшли Кирило Соболь, Артур Сінний та
Владислав Фіцай. Дівчата грали разом з хлопцями, але теж боролися за власні призові місця.
Чемпіонкою Ліги стала Елеонора Пустої, а її головні конкурентки Олександра Деяк та Юліана Іллейш
посіли відповідно друге та третє місця.
Організатори не обійшли увагою і наймолодших юних спортсменів. Серед гравців до 10 років до
призової трійки увійшли Артем Комарницький, Віктор Антоні та Володимир Мушка.
Призери першого етапу Берегівської «Шахової ліги» в усіх номінаціях були нагороджені грамотами,
медалями та отримали в подарунок ваучери вартістю 300 гривень від головного спонсора змагання –
магазина електротоварів «Monte Carlo».
А попереду у юних берегівських шахістів черговий – другий етап змагання, який відбудеться вже після
Нового року, 23 лютого нам базі ЗОШ №4. Залишається побажати «Шаховій лізі» та її натхненникам
попутного вітру!
Аркадій ВОРОВИЧ



***



Шахова громадськість краю щиро вітає ужгородського кандидата в майстри спорту,
шестиразового чемпіона області, доброзичливу і порядну людину Степана Івановича СТЕРЧА зі
славною датою -- 70-річчям і бажає ювілярові міцного здоров’я, добробуту, щирих друзів,
життєвого та спортивного довголіття!

