ШАХОВИЙ ПРИСМАК «ГУЦУЛЬСЬКОЇ БРИНЗІ»
Про осінній фестиваль «Гуцульська бринзя» відомо не тільки в Закарпатті, а й далеко за його межами. Головна
мета цього масового і яскравого заходу – відродження давніх традицій. Саме в цей час пастухи з отарами овець
спускаються з високих гір та пасовиськ в долину, до своїх осель. На честь їхнього повернення і влаштовується
свято, яке славиться різнобарвними килимами з овечої вовни, делікатесами з сиру та бринзи, неповторними
гуцульськими танцями та піснями. Особливий колорит Рахівщини проявляється не тільки в етнографічному і
культурному плані, а й в спортивному, зокрема шаховому. Шахісти – горяни завжди є бажаними гостями
найпрестижніших обласних турнірів. При цьому на заваді їм не стають ні далека відстань, ні потужний склад
конкурентів, ні пов’язана з цим мала вірогідність здобуття призів. Багато років шахістів гірського Рахова
згуртовував енергійний та відданій справі лідер, добре відома в районі і в області людина Василь Вайнагій. Саме
за його ініціативи в серці Гуцульщини щороку проводилися цікаві командні шахові змагання, присвячені
фестивалю «Гуцульська бринзя». Своєрідність цього шахового турніру полягає в тому, що він відбувається за
участі не тільки закарпатських команд, а й представників сусідніх областей – Галичини, Прикарпаття,
Тернопільщини. Тож рахівська «шахова бринзя» -- це не просто сильний і престижний турнір, але й захід, який
сприяє встановленню добрих стосунків зі спортсменами сусідніх регіонів.
На жаль, нещодавно «рушійна сила» рахівських шахів Василь Вайнагій виїхав в Угорщину на постійне місце
проживання. Але до честі Василя Андрійовича, він підготував собі достойну заміну, передавши спортивну естафету
своєму давньому колезі Ігорю Савчуку. Новий голова федерації повністю виправдав надії і відмінно впорався з
організаційними клопотами щодо проведення турніру.
Цьогорічна рахівська «шахова бринзя» відбулася 2 вересня в комфортному шаховому клубі місцевого Будинку
культури. За щирі спонсорські призи, про які потурбувалися господарі, боролися сім команд з Ужгорода,
Мукачева, Великого Бичкова, молодіжна та доросла збірні Рахова, а також з сусідньої Франківщини приїхали
шахісти Ворохти та Коломиї. Спортсмени змагалися у 5 турів з регламентом швидких шахів.
Фаворитами змагань вважалися ужгородці та спортсмени Коломиї, у складі яких були досвідчені кандидати в
майстри і навіть міжнародні майстри. Особистий матч між ними закінчився бойовою нічиєю 2:2, тож дуель
продовжилася у заочному режимі. Вирішальними для виявлення переможця стали поєдинки лідерів з молодою,
але непоступливою командою Мукачева. Якщо своїм землякам з обласного центру мукачівці не змогли скласти
достойний опір і програли 1:3, то коломийцям дали справжній бій і завершили матч унічию -- 2:2. Це й вирішило
долю першого місця.
У підсумку переможцями турніру, набравши 9 очок з 10 можливих, стала ужгородська команда, яка виступала у
складі: Мартін Найгебавер, Віктор Бунда, Семен Найгебавер та Ярослав Щербак. «Срібні» медалі з 8 очками
здобули шахісти Коломиї, а третю сходинку спортивного п’єдесталу посіла збірна Мукачева – 7 очок.
На урочистому закритті турніру міський голова Рахова Віктор Медвідь тепло привітав усіх учасників спортивного
дійства та вручив переможцям грамоти, медалі та спонсорські призи.
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