ЧЕТВЕРТА ШАХОВА ВИСОТА ДАРІЕЛИ РОСТОВСЬКОЇ
Прикро, але за усю свою післявоєнну історію Закарпаття ніколи не вважалося шаховим краєм. Якщо з
чоловічими шахами й спостерігається певний прогрес, то у нашої прекрасної статі шахові справи зовсім
кепські. Серед обласних спортсменок є лише один «промінь у темному царстві» -- майстер ФІДЕ, 13-разова
чемпіонка краю Ольга Юшко. Але при всій повазі до Ольги, вона все-таки зірка обласного масштабу, а на
всеукраїнській арені в ужгородки здобутків замало. Тож, на жіночому фронті в обласної шахової федерації
роботи – непочатий край!
Скромною спробою щось зробити у цьому напрямку стало проведення чемпіонату Закарпаття серед жінок,
який відбувся 12 березня в Мукачівському шаховому клубі. Попри те, що здібні молоді шахістки є в
Берегівському, Виноградівському, Воловецькому районах, цього року окрім господарів грали лише
представники Ужгорода та Хуста. Зрозуміло, що в сучасних реаліях непросто знайти час і фінансові
можливості, аби приїхати на турнір. Втім, одноденний турнір, мабуть, не є важким тягарем, а ігрової
практики нашим дівчатам все-таки серйозно бракує.
На жаль, відмовилася від участі в першості головна фаворитка змагання майстер ФІДЕ Ольга Юшко. Чи-то
Ольга не мала можливості приїхати, чи-то втратила інтерес до жіночих чемпіонатів, адже сьогодні грає на
рівні з провідними шахістами-чоловіками. Так чи інакше, а без неї у фаворитах опинилися дві інші ужгородки
Даріела Ростовська та Ніколетта Панченко. Очікувалося, що саме між ними розгорнеться жорстка боротьба за
лідерство. Та не так сталося, як гадалося. У другому турі Ніколетта несподівано зазнала поразки від
маловідомої молодої хустянки Віталії Слави, яка у наступній партії вийшла на Ростовську. Другої поспіль
сенсації не сталося. Ужгородська спортсменка впевнено перемогла і одноосібно очолила турнірну таблицю. У
передостанньому турі вона зіграла унічию з Панченко, і питання про перше місце практично зникло з порядку
денного. Перемігши в останній п’ятій партії, Даріела Ростовська набрала 4,5 очка з п’яти можливих і
вчетверте здобула титул чемпіонки області. Заслужена перемога здібної 23-річної спортсменки, яка працює
менеджером в «А-Банку». Запорукою перемоги ужгородки є те, що вона бере активну участь майже в усіх ( в
тому числі й чоловічих) престижних змаганнях, що відбуваються у краї.
Турнірне «срібло» дісталося Ніколетті Панченко – 3,5 очка. Напружена боротьба розгорнулася за третє
призове місце між Віталією Славою та мукачівкою Юлією Данкулинець. Обидві набрали по три очки, однак за
додатковими показниками третю сходинку п’єдесталу посіла за футбольною термінологією господарка
майданчику. Що ж до Віталії Слави, то за умови регулярної участі в обласних турнірах, її цікаве прізвище
неодмінно гармонуватиме зі спортивними результатами. Все-таки дуже хочеться, щоб у Хустщині, яка
завжди славилася багатою спортивною історією, бодай жінки-шахістки достойно грали на обласному рівні.
Адже представників сильної статі з батьківщини Пінті давно вже не видно на престижних нашого краю.
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