«КЛАСИЧНІ» ШАХОВІ ПЕРЕГОНИ В УЖГОРОДСЬКОМУ «ЮВЕНТУСІ»
Турніри з класичним регламентом, який передбачає більше однієї години кожному з гравців, -- рідкі гості в
обласному шаховому календарі. Кількаденні змагання нелегким тягарем лягають на плечі шахістів, адже проїзд,
харчування і нічліг в гостинцях влітають у добру копійочку. А гроші сьогодні рахують усі. Тож не дивно, що
переважна більшість обласних змагань проводиться за регламентом швидких шахів. Ця тенденція торкнулася і
міських турнірів. Щоправда, далеких відряджень тут немає, але у вароші люди теж цінують час і воліють побути з
родиною, поробити на дачі, в решті-решт просто відпочити, а не сидіти усі вихідні за шахівницею.
Але чемпіонат обласного центру – змагання престижне, тож багато років проходить саме за класичним
регламентом і збирає представницьку аудиторію. Цьогорічна першість Ужгорода відбулася 13 та 14 травня в
шаховому клубі СЦД «Ювентус». Склад учасників виявився досить бойовим : 7 кандидатів в майстри та дев’ять
першорозрядників. Турнір очікувався більш масовий, та, можливо, організатори не дорахувалися кількох гравців
через несподіваний перенос робочого дня на суботу. Втім, в кінці року, коли формується спортивний календар,
такі «сюрпризи» з боку влади передбачити важко…
Потужно стартували трьома перемогами поспіль головні фаворити – минулорічний чемпіон міста Михайло Балога
та екс-чемпіон Закарпаття Аркадій Ворович. У четвертому турі лідери зустрілися в очному протистоянні. Напруга у
цьому принциповому двобої не спадала до самого кінця поєдинку. У цейтнотній лихоманці спортивна удача
посміхнулася Аркадію, якому в гіршій позиції пощастило, як кажуть, «зрубати» прапорець на годиннику
суперника.
Здавалося, інтрига в боротьбі за чемпіонство зникла, адже залишилося два тури, а усі конкуренти на ціле очко
позаду. Та у передостанньому тур одноосібному лідеру довелося зазнати гіркоту поразки. Натхненно провівши
поєдинок, несподівану поразку йому завдав нестаріючий ветеран Володимир Артамонов. Боротьба за медалі
сягнула апогею. Усе вирішили останні партії: Балога -- Артамонов та Мучичка – Ворович, в яких фаворити здобули
переконливі перемоги. Таким чином, і Михайло Балога, і Аркадій Ворович здобули по 5 очок з 6 можливих. Для
виявлення чемпіона довелося суддівській колегії рахувати коефіцієнти. І тут сталася дивина: і повний коефіцієнт
Бухгольца, і скорочений виявилися абсолютно рівні. Комп’ютерна програма навіть не змогла визначити місце
кожного з гравців. Довелося застосовувати третій показник – особисту зустріч. В ній переміг Аркадій Ворович, тож
він і став цьогорічним чемпіоном Ужгорода з класичних шахів.
Минулорічному чемпіону міста Михайлу Балозі дісталося «срібло». Запекла боротьба розгорнулася за третє
призове місце. Одразу четверо учасників набрали по 4 очка. Найвищий коефіцієнт серед них виявився у
Володимира Артамонова, і це, мабуть, справедливо, адже він єдиний, хто завдав поразки чемпіону.
Завдяки ініціативі голови шахової федерації міста Семена Найгебавера та при підтримці управління молоді та
спорту Ужгородської міськради, грамоти, медалі та фінансові призи отримали не тільки три призери чемпіонату, а
також і трійка найкращих ветеранів – Степан Стерчо, Філіп Алякшев та найстарший гравець турніру, 81-річний
кандидат в майстри Анатолій Прокопчук.

