В ШАХАХ – ТІЛЬКИ ДІВЧАТА
Коли мова заходить про жіночі шахи, одразу пригадуються два не зовсім коректні вислови видатних шахістів-чоловіків.
Роберт Фішер, наприклад, взагалі не сприймав жінок-шахісток серйозно і казав, що будь-якій з них дасть фору легку фігуру
і без проблем виграє. Пауль Керес напівжартома-напівсерйозно вважав, що жінки ніколи не будуть сильно грати, бо не
можуть протягом п’яти годин … мовчати! Що ж, в силу певних фізіологічних, психологічних, емоційних та інших причин
представниці прекрасної статі дійсно трохи відстають від чоловіків. Втім, приклади таких зірок жіночих шахів, як Віра
Менчик,Юдіт Полгар, Хоу Іфань, Нонна Гапріндашвілі, які перемагали в найсильніших чоловічих турнірах і навіть «знімали
скальп» з чемпіонів світу,свідчать про неабияку силу жіночого інтелекту, здатного на рівних протистояти чоловікам.
Ця тенденція спостерігається і в закарпатських шахах. Скажімо, найкраща шахістка краю, майстер ФІДЕ Ольга Юшко, не
тільки 13 (!) разів ставала чемпіонкою Закарпаття, але позаминулого року поділила перше-друге місце в чоловічому
чемпіонаті краю і ось вже багато років входить до когорти найкращих шахістів області.
Що ж стосується обласних жіночих шахів, то вони невпинно молодшають, і юні шахістки наполегливо відтісняють старше
покоління з обласного шахового Олімпу. До слова, назвати чемпіонати області останніх років жіночими можна чисто
умовно, адже на 90 відсотків ці змагання складається з дівчат, а то й з дівчаток. Пригадую в цьому сенсі 70-80-ті роки, коли
на провідних позиціях були досвідчені спортсменки Олена Кокшарова, Лілія Чувакіна, Варвара Альошина, Галина ВінникЗирянова та інші. Тепер, заходячи у турнірний зал чемпіонату області, складається враження, що потрапляєш на якийсь
«дівишник».
Добре це чи погано? Мабуть, добре, адже молодь наполегливо тягнеться до пізнання шахових істин. Хоча трохи шкода, що
шахістки старшого покоління опинилися, як кажуть, поза грою.
Саме такі думки навіяв чемпіонат Закарпаття серед жінок, який відбувся 3 березня в Мукачівському шаховому клубі за
участі 13 спортсменок з Ужгорода, Мукачева, Сваляви та Мукачівського району. Дівчата грали за швейцарською системою у
7 турів з регламентом швидких шахів. На жаль, через сімейні обставини не змогла приїхати в Мукачево явна фаворитка, 13разова чемпіонка області , майстер ФІДЕ Ольга Юшко. Це додало інтриги у конкурентній боротьбі за медалі. Дивно, але
порівняно з минулорічним чемпіонатом історія повторилася один в один. На звання найсильнішої шахістки області
претендували дві провідні спортсменки з Ужгорода – Даріела Ростовська та Ніколетта Панченко. Торік перемога в
особистій зустрічі дозволила Даріелі здобути звання чемпіонки.
Цього року конкуренція виявилася значно жорсткішою. Поєдинок фавориток відбувся у третьому турі і завершився
унічию, тож боротьба продовжилася у заочному режимі. Усі наступні поєдинки обидва лідери виграли і дісталися фінішу з
високим результатом – 6,5 очка з 7 можливих. І лише трохи вищій коефіцієнт віддав перше місце Ростовській. Тож 24-річна
менеджер «А-банку» здобула вже третій титул чемпіонки Закарпаття. Вітаємо симпатичну ужгородку з підкоренням
чергової шахової вершини!
Добавляє майстерності і «срібна» призерка чемпіонату, юна Ніколетта Панченко, яка добре виступає і в сильних чоловічих
турнірах.
Третю сходинку спортивного п’єдесталу другий рік поспіль посіла мукачівка Юлія Данкулинець. Юлія здобула п’ять
перемог, програвши лише двом фавориткам.
Завдяки зусиллям екс-чемпіона області і головного судді змагань Роберта Ороса, турнір проведено на хорошому
організаційному рівні, а усі призери чемпіонату нагороджені грамотами і медалями федерації та управління молоді та
спорту облдержадміністрації.
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