ШАХОВІ ЗІРОЧКИ СЯЯЛИ У ПАДІЮНі
Весняні місяці недарма називають пробудженням природи, адже в цей благодатний період усі
життєві сили, накопичені під час зимової сплячки, отримують потужного імпульсу і стрімко
вириваються назовні, назустріч сонцю. Буяє навесні і шахове життя Закарпаття. Судіть самі.
Тільки у березні і квітні на теренах краю відбулися такі масові престижні змагання, як Меморіал
Степана Ткаченка, чемпіонати області серед чоловіків та жінок, першість Ужгорода та Закарпаття
серед ветеранів, Ужгородська «Біла тура», чемпіонат краю серед школярів до 16 років, Рейтингтурнір в Мукачеві тощо.
У травні на любителів давньої гри чекають фінал «Білої тури», чемпіонат м.Ужгорода з класичних
шахів, турнір до Дня Перемоги і дитячий Меморіал Тиграна Петросяна. Як бачимо, добра
половина заходів з наведеного переліку – турніри для дітей. У них весна теж насичений період
спортивного життя.
Підтвердженням цього стало проведення обласного турніру під назвою «Кубок ПАДІЮНа». Ці
цікаві змагання були започатковані в обласному центрі сім років тому. За цей час турнір набув
статусу традиційного і щороку збирає більше півсотні юних талантів зі всього Закарпаття, а в
певні роки навіть приїжджали діти з сусідньої Галичини. «Хресним батьком» ( в позитивному
розумінні) цього заходу є голова місцевої шахової федерації, відомий шаховий наставник Семен
Найгебавер.
Цьогорічний Кубок відбувся минулої суботи у мальовничому місці на березі Ужа, в приміщенні
Палацу дітей та юнацтва. За спортивні кубки, медалі та грамоти приїхали позмагатися діти не
старші 2003 року народження. Були представники Ужгорода, Мукачева, Берегова, Виноградова.
Особливо приємно було бачити школярів з далеких Рахова та Великого Бичкова. Змагання було
проведено за регламентом швидких шахів у 7 турів. І дівчата, і хлопці грали гуртом в одному
турнірі, але залік проведено окремо. Інтриги серед хлопців не відбулося. Явний фаворит змагання,
один з найперспективніших юних шахістів Закарпаття Валадіс Пеппас легко обіграв усіх
конкурентів і зі 100%-ним результатом – 7 очок з семи можливих – став переможцем Кубку
ПАДІЮНа. Переконлива перемога мукачівця! Два інші призові місця дісталися ужгородцям.
«Срібну» медаль здобув Ілля Кривов’яз, а «бронзу» -- Ілля Лабик, в активі обох по 5,5 очка. Стільки
ж очок здобув Богдан Кондрат, але коефіцієнт мукачівця виявився трохи нижчим.

Змагання серед дівчат пройшли за гострої конкуренції двох юних перспективних шахісток Марії
Габор з Ужгорода та Юлії Данкулинець з Мукачева. До останнього туру обидві фаворитки йшли,
мовити б, нога в ногу. Але в останньому турі Юлія загальмувала, зробивши нічию. Марія ж
здобула важливу перемогу і з 5 очками стала переможницею змагання. Третє місце у мукачівки
Вероніки Кейк – 4 очка.
На урочистому закритті змагання головний суддя Семен Найгебавер нагородив переможців
грамотами, медалями і кубками. Грамоти й солодкі призи отримали також трійка найсильніших 9річних спортсменів та наймолодші учасники турніру.
Отож турнір завершено. Його відмінній організації слід завдячити, окрім Семена Найгебавера,
також і керівнику ПАДІЮНа Світлані Ганущиній.
Втім заспокоюватися юним шахістам зарано. Адже вже через тиждень, 7 травня, більшості
учасників Кубка ПАДІЮНа знову доведеться зустрітися за шахівницею, цього разу у фіналі
обласних змагань «Біла тура». Щоправда, там вони вже гратимуть не за себе, а захищатимуть
спортивну честь збірної команди рідного міста чи району.

Аркадій ВОРОВИЧ

