ШАХОВИЙ ТУРНIР НА ЗАЛIЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛI
Другу половину лiта закарпатськi шахiсти зазвичай очікують з нетерпінням. Адже саме тоді
відбувається одне з найцікавіших і масових змагань – меморіальний турнір пам’яті Героя
України Георгія Кірпи. Колишній міністр транспорту і зв’язку зробив надзвичайно багато
добрих справ по усій України, а особливо у нашому краї, і став об’єднуючою ланкою між
двома, здавалося б, далекими одне від одного поняттями – залізна дорога та шахи.
Після трагічної смерті Георгія Миколайовича його закарпатські колеги, зокрема голова
профкому Ужгородської територіально-профспілкової організації Львівської залізниці
Ярослав Афтанас, за підтримки дружини та рідних Георгія Кірпи ініціювали проведення в
Закарпатті низки спортивних заходів, присвячених вшануванню пам’яти Героя України. В
числі цих заходів було заплановано і шаховий турнір. Ідея знайшла гарячу підтримку у
керівників шахової федерації, тож справа зрушила з місця.
Перший же турнір, який відбувся у 2006 році, не виявився глевким млинцем, а пройшов
масово, на високому організаційному рівні й одразу припав до душі любителям давньої гри.
Приваблювали пристойні і численні призи, цікава конкурентна боротьба, участь провідних
спортсменів, в т.ч. гросмейстерів, міжнародних та національних майстрів, причому не тільки
із Закарпаття, а й з-за кордону -- Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, Білорусі.
Та головною родзинкою Меморіалу Кірпи є те, що змагання відбуваються не у шаховому
клубі чи іншій спортивній будові, а просто у центральному фойє Ужгородського залізничного
вокзалу. Тож інтелектуальні поєдинки проходять під незвичний акомпанемент гуркоту
вагонних коліс потягів, оголошень диктора вокзалу та зацікавлених поглядів пасажирів у залі
очікування. Ось такий своєрідний залізнично-шаховий симбіоз!
Вражає невичерпна енергія Ярослава Афтанаса, який 12 років поспіль вкладає душу і серце в
проведення меморіальних спортивних заходів. Мабуть, так і повинна проявлятися повага до
Георгія Кірпи з боку колишніх колег, котрі замість обіцянок та пустих балачок роблять
конкретну і благородну справу.
В різні роки пам’ятними турнірами, окрім Ярослава Афтанаса, опікувалися співробітники
залізниці Юрій Косюк, Володимир Паруна, активісти шахової федерації Семен Найгебавер,
Володимир Артамонов, Анатолій Прокопчук, Юрій Мошак. Певні зусилля у добру справу
доклав і автор цієї публікації.
Цьогорічний Меморіал Георгія Кірпи відбувся 29 липня і став одним з наймасовіших та
найсильніших турнірів року. З 68 гравців, що вийшли на старт, -- потужна гвардія з 4
міжнародних майстрів, 2 майстрів ФІДЕ та 22 кандидатів в майстри.

Увесь п’єдестал «окупували» спортсмени обласного центру. Дистанцію у 8 турів швидких
шахів найуспішніше подолав міжнародний майстер Мартін Найгебавер, в активі якого 7 очок.
Мабуть, навчання в Кошицькому університеті 18-річному ужгородцю явно йде на хосен, адже
рейтинг Мартіна невпинно наближається до гросмейстерського! По 6,5 очка набрали Віктор
Бунда та Юрій Ісак, які вибороли відповідно «срібло» та «бронзу». Шлях до медалей обидва
торували по-різному. Віктор весь час тримався у групі лідерів. А от Юрій в першому ж турі
зазнав несподіваної поразки, але потім проявив волю до перемоги, здобув шість перемог
поспіль і потрапив у призери.
В турнірі було встановлено багато інших призів. До трійки кращих ветеранів увійшли
Володимир Рижонков, Віктор Шталь та Степан Стерчо. В інших номінаціях отримали
нагороди найсильніщі; школяр Андрій Іжак, залізничник Василь Гуйван, дівчина Ніколетта
Панченко, представник «Інваспорту» Михайло Бедь, найстарший учасник 83-річний Василь
Паук та інші.
Організація меморіального турніру на думку багатьох його учасників була бездоганною, тож
для шанувальників мудрої гри вдалося влаштувати справжнє спортивне свято!
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