ШАХОВА ПАЛІТРА З ВІРМЕНСЬКИМИ ВІЗЕРУНКАМИ
В УЖГОРОДІ ВІДБУВСЯ 15-й МЕМОРІАЛ ТИГРАНА ПЕТРОСЯНА
Меморіальний дитячий шаховий турнір, присвячений пам’яті дев’ятого чемпіона світу
Тиграна Петросяна, давно вже символізує своєрідний знак якості в роботі ужгородської
міської шахової федерації. Ось вже 15-й рік поспіль дієвий тандем керівників обласного
товариства вірменської культури Закарпаття «Арарат» та крайової шахової федерації радує
любителів давньої гри масовими і яскравими спортивними змаганнями.
І це не пусті слова… Багато тренерів свідчать, що їх вихованці постійно цікавляться: а коли
вже буде турнір Петросяна, -- та з нетерпінням чекають на цю приємну подію. Секрет
популярності меморіалу дуже простий – щирі призи, відмінна організація та затишні
умови для творчості юних спортсменів.
Підготовка до проведення цьогорічного петросянівського меморіалу викликала певні
занепокоєння. Адже через трагічні обставини закарпатські шахи в кінці минулого року
втратили одразу двох своїх давніх і відданих друзів, керівників товариства «Арарат»
Андраніка Нікогосяна та Вардана Товмасяна. Ця гірка і жахлива подія болем відгукнулася в
серцях не тільки закарпатських вірмен, а й багатьох наших земляків, яким пощастило
спілкуватися і співпрацювати з цими прекрасними людьми. Разом з першим головою
товариства Сергієм Нікогосяном Андранік, і Вардан зробили надзвичайно багато добрих
справ як в культурному і економічному житті нашого краю, так і в розвитку закарпатської
шахівниці. Були певні занепокоєння: а чи забажають нові очільники вірменського
товариства продовжити добру традицію співпраці з шахістами області або матимуть інші
пріоритети.
На щастя, перші ж контакти з новим керівником «Арарату» Карленом Ширіняном
розвіяли будь-які сумніви з цього приводу. Карлен охоче перейняв естафету дружби з
боку своїх попередників і без будь-яких зайвих слів і вагань надав шахістам необхідну
організаційну та фінансову підтримку. Що ж, таке багаторічне сприяння і повага до
інтелектуальної гри робить честь нашим вірменським друзям та вселяє в серця шахових
організаторів сподівання на щасливу подальшу долю петросянівського меморіалу. Отже,
як співав Фредді Меркюрі, show must go on (шоу має тривати!).

Цьогорічний меморіальний турнір відбувся 26 травня в приміщенні ужгородського СЦД
«Ювентус». 45 юних гравців з кількох районів області демонстрували свої інтелектуальні
здібності, а заодно і виборювали щедрі призи, надані організаторами. Сім турів швидких
шахів пройшли в цікавій і захоплюючої спортивній боротьбі і перетворилися на своєрідне
заочне протистояння провідних гравців Ужгорода і Мукачева.
Серед юнаків перші дві сходинки спортивного п’єдесталу посіли представники обласного
центру. Тотальну перевагу над конкурентами продемонстрував юний талановитий Ілля
Кривов’яз, який у семи поєдинках взяв верх над усіма конкурентами і зі стовідсотковим
результатом переконливо став переможцем меморіалу. Його товариш Андрій Камінський
має в активі шість перемог і лише одну поразку від лідера. А от за третє призове місце
розгорілася неймовірно жорстка конкурентна боротьба. Одразу шестеро юних гравців
набрали по 5 очок, і лише найкращий із них – берегівець Артур Сінний, завдяки вищому
коефіцієнту посів третє призове місце, здобувши бронзову медаль.
А от серед дівчат вже домінували юні мукачівки, яким поталанило посісти увесь п’єдестал.
Три переможниці набрали по 4 очки, але згідно коефіцієнту перший приз дістався Любові
Павловській, другий – Анастасії Овсеєвич, а третій -- Марії Маслей.
Втім, без призів не залишився жоден учасник змагання, адже кожному з них на
урочистому закритті організатори подарували чудову керамічну фігурку шахового слона,
виконану на високому художньому рівні місцевим майстром. Позаминулого року усі діти
отримали коня, торік – туру. Тож, сподіваймося, через три роки багато хто з юних талантів
володітиме повним комплектом усіх шахових фігур.
Шахова федерація м.Ужгорода щиро дякує директору СЦД «Ювентус», доброму другу
ужгородських шахістів і симпатичній людині Мар’яні Баран за затишні умови та сприяння
у проведенні масового обласного дитячого спортивного заходу.
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