СОЛОДКИЙ ШАХОВИЙ ДЕБЮТ СВАЛЯВЦІВ
Минулої суботи, 9 вересня, в шаховому житті нашого краю відбулася приємна подія. Схоже, на шаховій мапі
Закарпаття з’явився ще один центр розвитку давньої гри – Свалява. Успіхи свалявців кількох попередніх років
важко не помітити. Василь Грабар став чемпіоном області серед чоловіків, 12-річний Ярослав Щербак
визнаний кращим юним гравцем в Україні. Серед останніх досягнень – бронзові медалі збірної району на
цьогорічному командному чемпіонаті Закарпаття. Усі ці здобутки неодмінно пов’язані з ім’ям керівника
місцевої шахової федерації – Ігоря Щербака. Пріоритет в його роботі – дитячі шахи. Ігор ініціював відкриття у
рідному місті шахового клубу «Гамбіт», де активно займається з юними вихованцями, проводить цікаві
змагання. Його син Ярослав – один з найперспективніших юних талантів краю, переможець багатьох
юнацьких (а вже і деяких дорослих) змагань.
Саме Ігор Щербак запропонував провести черговий чемпіонат області серед дітей до 14 років у Сваляві, адже
подібні турніри багато років проводяться виключно в Ужгороді та Мукачеві. Про свою згоду керівники
обласної шахової федерації не пошкодували, адже змагання пройшли на чудовому організаційному рівні.
Турнір відбувся на базі Свалявської ЗОШ №3 за участі 53 юних спортсменів, які грали у 7 турів швейцарської
системи з регламентом швидких шахів. Фаворитам вдалося підтвердити своє спортивне реноме. Вкотре
відзначився мукачівець Вадим Петровський, який з 6,5 очка став переможцем змагання. Доля другого місця
вирішувалася в поєдинку останнього туру між Ярославом Щербаком та Валадісом Пеппасом з Мукачева.
Принциповий поєдинок приніс перемогу мукачівцю, тож він другий, теж 6,5 очка, але гірший, ніж у
Петровського, коефіцієнт. «Бронза» дісталася Ярославу Щербаку. Серед дівчат трійку найсильніших склали
Євгенія Тимошенко з Ужгорода, мукачівки Вероніка Кейк та Юлія Данкулинець.
Зусиллями Ігоря Щербака до організації змагання вдалося долучити керівників місцевого «Кондитерського
дому «Mirella» Мирославу Голонич та Володимира Костишина, які виступили головним спонсором
чемпіонату. Тож, окрім призерів, спонсорські нагороди отримали ще 24 юні гравці. Призи юним шаховим
талантам вручила керівник відділу освіти Свалявської РДА Едіта Грабар. На урочистому закритті турніру усі
діти отримали персональний сертифікат учасника чемпіонату, а згодом із задоволенням скуштували
величезний торт, який залишив солодкі враження від чудово проведеного змагання.
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Шахова громадськість щиро вітає одного з провідних шахістів Берегівщини, справжнього ентузіаста
давньої гри Федора ТАРКОВИЧА зі славною життєвою віхою – 70-річчям і бажає ювіляру міцного
здоров’я, життєвого добробуту, насолоди від спілкування з улюбленою грою на довгі-довгі літа!

