У БЛІЦІ ДОМІНУВАЛА МУКАЧІВСЬКА МОЛОДЬ
Колись, в кінці 80-х років, у шахових колах точилася дискусія: чи варто ФІДЕ займатися популяризацією швидких і
блискавичних шахів. Думки були різні – від гарячої підтримки до категоричного несприйняття. Час – цей великий і
неупереджений світовий арбітр – виніс свій вердикт. Сьогодні швидкі і блискавичні шахи мирно співіснують із добрими
старими класичними шахами. Під егідою ФІДЕ навіть проводяться окремі світові чемпіонати в усіх трьох жанрах
шахового мистецтва.
Подібна ситуація спостерігається і в наших крайових шахах. Щороку обласна федерація проводить чемпіонати краю
окремо з класичної, швидкої та блискавичної гри. Звичайно, авторитет «класичного» чемпіона не йде в порівняння з
реноме переможців легких жанрів. Все-таки тяжко порівнювати нетлінні творі Бетховена чи Моцарта зі слащавою
попсою Стаса Михайлова. Втім, кожен жанр має своїх шанувальників. Як кажуть, кому любиться піп, кому попадя, а
кому попова дочка…
Класичні обласні перегони щороку зазвичай проводяться навесні, а швидкі та блискавичні -- восени. Саме такий
чемпіонат Закарпаття з бліцу відбувся минулої неділі в Мукачівському шаховому клубі за участі 36 гравців з Мукачева,
Ужгорода, Берегова, Виноградова, Тячева, Воловця і Рахова. З різних причин у змаганні не взяли участь більшість
провідних спортсменів Ужгорода і Мукачева, але склад турніру все одно виявився досить бойовим. Спортсмени грали
за швейцарською системою в 11 турів з регламентом 4+2, тобто за кожен зроблений хід до чотирьох хвилин
додавалися дві секунди. На урочистому відкритті шахісти краю щиро привітали свого мукачівського колегу Олександра
Бабенка з чудовою датою – 80-літтям. А потім в клубі застукотіли шахові годинники…
Спортивні підсумки змагання виявилися дещо несподіваними. Увесь спортивний п’єдестал посіли юні вихованці
Мукачівської ДЮШаК. Знову здивував своєю не по роках сформованою майстерністю 10-річний Вадим Петровський. В
активі юного мукачівця 8,5 очка з 11 можливих ( 7 перемог, 3 нічиї і лише одна поразка). Такий же очковий багаж у його
трохи старшого колеги Олександра Решетаря. Коефіцієнт Бухгольца виявився вищим у Петровського, тож він і виборов
звання цьогорічного чемпіона Закарпаття з блискавичної гри. Черговий гучний успіх юного талановитого шахіста!
Якщо прізвища Петровського та Решетаря добре відомі шаховій громадськості краю ( про їхні успіхи в дитячих і навіть
дорослих змаганнях у ЗМІ написано чимало), то поява на третій сходинці турнірної таблиці 7-річного Тихона Черняєва
виявилася повною несподіванкою. Талановитий хлопчина за ініціативи та сприяння Йозефа Реша нещодавно переїхав
з батьками із Харкова в Мукачево на постійне місце проживання і за ці десять днів встиг вже двічі відзначитися в
престижних обласних турнірах. Тиждень тому на чемпіонаті серед дітей до 14 років Тихон посів високе четверте місце,
і ось у сильному дорослому турнірі зіграв ще краще! На «блискавичному» чемпіонаті Черняєв випередив кількох
сильних кандидатів в майстри і навіть міжнародного майстра! Що ж, залишається побажати юному даруванню
блискучої спортивної кар’єри. Окремі вітання директору Мукачівської шахової школи Олександру Федіву, вихованці
якого поступово, але невпинно стають головними фігурами на закарпатській шахівниці.
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