У ШАХОВОМУ ДЕРБІ ТРІУМФУВАЛИ МУКАЧІВЦІ
Шахові матчі збірних команд двох найбільших міст краю – Ужгорода і Мукачева – мають
давню і славну традицію. Зародилася вона в далеких 60-х. Цікава історія спортивного
протистояння. Перші матчі я не пам’ятаю. А от у 1972-му став свідком і учасником
справжнього спортивного збіговиська. На честь 50-річчя СРСР спортивне начальство
вирішило провести зустріч обох міст у форматі 50х50. Тож у дійстві взяли участь близько
100 шахістів. Було проведено два матчі. Перший ужгородці вдома виграли, другий в
Мукачеві програли. Кваліфікованих гравців тоді було обмаль, тому на останніх шахівницях
грали якісь діточки, які лише недавно навчилися, як ходять фігури. З усмішкою пригадую,
як один із дітваків з королем і турою довго ганяв по шахівниці короля суперника, але так і
не зміг його заматувати.
Минали часи, приходили інші шахісти, а спортивний паритет між обома командами
завжди зберігався. На жаль, останнім часом політики і бізнесмени у боротьбі за сфери
впливу привнесли у «мирне співіснування» обох міст чимало негативу. Прикро за цю
ситуацію, адже Срібна Земля для усіх нас рідна і єдина.
Досвідом подолання цього протистояння можуть поділитися ужгородські та мукачівські
шахісти. В радянський період їхні зустрічі носили спонтанний характер і не відрізнялися
особливою організацією. Зібралися, зіграли одну партію … і розійшлися. А от з 2006 року
матчі відбуваються щороку і, що важливо, їхній організаційний рівень став набагато
вищим. Треба віддати належне і керівникам федерацій обох міст. Їхніми зусиллям до
організації товариських матчів вдалося долучити спонсорів-підприємців. У місті над
Латорицею багато років цим питанням опікується меценат Йозеф Реш. Цього року до
допомоги в організації поїздки долучився ПАТ «Сбербанк», в особі керуючого
Закарпатського відділення Мирослави Карпенко, яка пообіцяла що така підтримка буде не
тільки приємним сюрпризом, але і доброю традицією. В Ужгороді щиру фінансову
допомогу надавали відомі підприємці Олександр Доктор і Сергій Мошак. Приємно, що
до цього «дуету» шахових друзів долучився і колишній голова обласної ради, успішний
підприємець Володимир Чубірко. Віднедавна Володимир Володимирович очолив
Закарпатський осередок Руху «Справедливість» Валентина Наливайченка; і ось однією з
добрих справ цієї політичної організації стала підтримка розвитку шахів в м.Ужгороді.
Хочеться сподіватися, що ця плідна співпраця триватиме й далі, а кількість успішних
людей, небайдужих до розвитку давньої гри в нашому краї, зростатиме.

Тепер щодо спортивних подій, які розігралися у неділю 13 серпня в затишному і добре
відомому в обласному центрі готельно-ресторанному комплексі «Емігрант». Господарі
виставили рівний і потужний склад з досвідчених бійців, які багато років домінують в
обласних класичних шахах. Натомість керівники мукачівської команди залучили до гри
кілька молодих гравців, вихованців місцевої шахової школи. Тож за десятьма шахівницями
розпочалося протистояння досвіду і молодості. Перші два мікроматчі вселили райдужні
надії в серця господарів. Вони перемогли спочатку 6:4, а потім 8:2, вирвавшись вперед на
8 очок. Здавалося, молодій команді гостей нічого протиставити потужній грі суперників. Та
згодом мукачівці опанували себе і почали поступово, але невпинно ліквідовувати відрив.
Після шостого туру він скоротився до трьох очок, а після восьмого вже гості вийшли
вперед. Рівна боротьба тривала ще два тури. А ось в 11-му на ужгородців чекав жорстокий
розгром – 7,5:2,5. Саме з цього моменту гра господарів покотилася під укіс. Відрив
неухильно зростав, і з цієї неприємною тенденцією ужгородці не могли дати собі ради. А
мукачівські спортсмени, відчувши прихильність Фортуни, розігралися не на жарт і в 16 турі
завдали опонентам чергового нищівного удару, здобувши чергову велику перемогу 7:3.
Загальний рахунок 86:74 став просто непристойним для ужгородської команди, яка за всю
історію ніколи так не програвала. Стало зрозуміло, що свята на ужгородській вулиці
сьогодні вже не буде. «Лебединою піснею» господарів стала перемога 7,5:2,5 у 18 турі,
але вона вже нічого не могла змінити. В останньому мікроматчі гості просто добили
ужгородців, перемігши з найбільшим рахунком 8,5:1,5. Загальний підсумок матчу –108:92.
Більш ніж переконлива перемога збірної з міста над Латорицею.
На урочистому закритті Федерація шахів м.Ужгорода нагородила дипломами
найуспішніших шахістів обох команд – Анатолія Маляра з обласного центру та Вадима
Петровського, Андрія Вачилю і Владислава Тібу з Мукачева. Особливо вражає зріла гра 10річного Вадима Петровського, який у 20 поєдинках з провідними спортсменами краю
спромігся набрати 16 очок. А команда Мукачева повезла додому спортивний кубок.
Що ж, цього разу молодість перемогла досвід. Але паритет двох найсильніших команд
нашого краю залишається в силі. Тож наступного року в Мукачеві господарям прийдеться
доводити, що теперішня їхня вікторія – не випадковість. Після бурхливих подій за
шахівницею друзі-шахісти продовжили спілкування за обіднім столом, де згадували усі
перипетії минулого спортивного протистояння.
Аркадій ВОРОВИЧ

