ВЛІТКУ МУКАЧЕВО СТАЄ ШАХОВОЮ МЕККОЮ…
У спортивних колах словосполучення «мукачівське літо» вже більше 10 років асоціюється
не з якимось географічно-природним поняттям, а з одним із наймасовіших та
найпопулярніших шахових змагань на теренах не тільки Закарпаття, а й усієї України.
Період кінця червня – початку липня з нетерпінням чекають сотні любителів давньої гри
багатьох куточків країни, адже саме у цю декаду в Мукачеві проходить сильний і
авторитетний шаховий фестиваль «Мукачівське літо».
Появі цього цікавого змагання треба завдячувати енергійній і закоханій в шахи людині,
відомому підприємцю і меценату Йозефу Решу. Саме він в середині нульових років
згуртував навколо себе групу ініціативних місцевих шахістів, встановив тісні контакти з
місцевою владою, відродив роботу шахового клубу, де ефективно запрацювала дитяча
шахова школа. Саме Йозеф ініціював і проведення турніру «Мукачівське літо». Перше
змагання відбулося у 2007 році і пройшло на високому рівні. Про Мукачево дізналися
спочатку в Галичині і Прикарпатті, потім шахова слава перетнула Дніпро, докотилася до
східних областей, а згодом і до країн зарубіжжя.
Цьогорічний, 12-й за рахунком фестиваль відбувся з 3 по 8 липня в затишному фойє
сучасного готельно-ресторанного комплексу «Eventum Hall». На спортивні баталії до
Мукачева з’їхалися 409 спортсменів (рекордна кількість!) з 23 областей України, а також з
Білорусі, Польщі, Німеччини, Росії та Швеції.
Склад учасників виявився досить солідний: два міжнародні гросмейстери та близько 40
міжнародних, національних та ФІДЕ майстрів.
Найпрестижнішим, звичайно, був турнір А, в якому за призи боролися108 провідних
гравців. Шахісти грали у 9 турів за регламентом класичних шахів. Головний приз
переможця

фестивалю дістався молодому талановитому вінничанину Віктору

Матвіїшену – 7 очок. Стільки ж очок в активі Володимира Бордовського з Миколаєва,
коефіцієнт якого виявився трохи нижчим. Третє місце посів луганчанин Владислав
Бахматський – 6,5 очка.
В турнірі В, де грали 107 учасників, до трійки призерів увійшли Владислав Тарасенко
(Одеса), харків’яни Сергій Асауленко та Микита Тестешников. Серед закарпатців

найспішніше виступили в цьому турнірі мукачівець Василь Гуйван та ужгородець Сергій
Мучичка, які поділили 6-10 місця.
В турнірі С за участі 52 гравців не старших 16 років перемогу святкував Іван Омельченко з
Миколаєва. «Срібним» призером стала хмельничанка Вікторія Швець, а «бронзовим» -Тарас Стефурак з Івано-Франківська.
А ось у турнірі D серед 12-річних шахістів нашим землякам вдалося увійти до трійки
призерів. Третє місце тут посів юний ужгородець Ілля Лабик, якого на фініші турніру
змогли випередити одесит Данило Поляков та Владислав Базюк з Хмельницького. Цей
турнір виявився наймасовішим – 141 юний гравець.
Ще одну медаль «срібного» ґатунку приніс нашій області свалявець Ярослав Щербак, який
у дитячому бліці (150 гравців) поділив перше-третє місце з Олексієм Білих (Чернівці) та
Євгеном Замеховським (м.Київ): усі троє набрали по 9 очок з 11 можливих.
У опен-бліці серед старших переміг полтавчанин Олексій Соловчук.
У програмі фестивалю було багато призів у кількох номінаціях, а гарантований призовий
фонд змагання склав 150 тисяч гривень. Що ж, фестиваль «Мукачівське літо» стараннями
натхненників та організаторів вкотре підтвердив високе реноме у спортивному житті
країни.
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