ШАХОВЕ ДЕРБІ В УЖГОРОДСЬКОМУ «ЕМІГРАНДІ»
Спортивне протистояння кращих шахістів Ужгорода і Мукачева має багаторічну і
цікаву історію. Традиція товариських матчів двох найбільших міст Закарпаття зародилася
ще в кінці далеких 60-х. Тоді за шахівницею ламали списи такі відомі шахісти, як Міклош
Локкер, Йосип Сотмарі, Юхим Альперін, Василь Паук, Михайло Софілканич, Володимир
Воробйов, Володимир Коворданій, Павло Шкирта з Мукачева, ужгородці Георгій Уваров,
Каміл Найпавер, Анатолій Поздняков, Антон Озимок, Анатолій Прокопчук, Микола
Вудмаска та інші. На превеликий жаль, усі ці славні шахісти, окрім Йосипа Сотмарі та
Василя Паука, вже пішли з життя,залишивши по собі добру пам’ять.
До початку нульових років матчі відбувалися нерегулярно – раз у кілька років. А от з
2006-го, завдяки ініціативі кращих шахових організаторів краю Олександра Федіва і
Михайла Бєглого з Мукачева та Семена Найгебавера з Ужгорода спортивне протистояння
набуло потужного імпульсу. Певних зусиль у добру справу доклав і автор цих рядків.
Не позбавлений цікавості і перебіг спортивних подій. Спочатку кілька років поспіль
домінували шахісти обласного центру. Наприклад, у 2012 році рахунок матчів складав 6,5:
2,5 на їхню користь. Але згодом ситуація почала кардинально змінюватися. У місті над
Латорицею підросли юні вихованці місцевої Шахової школи і надзвичайно швидко та
вдало замінили земляків-ветеранів. І відрив почав стрімко скорочуватися. В останніх п’яти
матчах спортсмени обласного центру чотири рази покидали шахове поле битви на щиті.
Тож перед цьогорічним протистоянням зберігався паритет сил – 7,5:7,5 (по сім перемог і
одна нічия).
Черговий, 16-й за відліком, командний двобій відбувся у перший день осені у затишному
залі популярного в місті готельного комплексу «Емігрант». Кожну команду представляли
10 гравців, які змагалися за так званою шевенінгенською системою з регламентом
швидких шахів (10+5). Такого потужного складу гравців не було за всю історію
товариських зустрічей. У складі мукачівців виступали два міжнародні майстри та три
майстри ФІДЕ. Не поступалися у кваліфікації й господарі, за яких грали три міжнародні
майстри та майстер ФІДЕ. Усі інші – досвідчені кандидати в майстри. Цікаво, що і в
гендерному, так би мовити, аспекті зустріч виявилася рекордною, адже у складі обох
команд виступали три жінки: міжнародний майстер Марія Єфименко, кмс Юлія
Данкулинець з Мукачева та майстер ФІДЕ Ольга Юшко з Ужгорода. Ось така шахова

гвардія зійшлася того дня у спортивному двобої. Перед початком змагань шахових
інтелектуалів привітали президент обласної федерації Юрій Мошак та головний
спеціаліст відділу молоді та спорту Ужгородської міськради Петро Милян, який за
підтримки міського управління багато років плідно співпрацює з міською федерацією та
сприяє розвитку і популяризації шахової гри у місті.
Згідно регламенту суперники мали зіграти десяти окремих мікроматчів. Про паритет сил
свідчить хоча б той факт, що у чотирьох з таких мікроматчів була зафіксована нічия 5:5, а
ще у трьох одна з команд перемагала з перевагою лише в одне очко. На старті удача
сприяла гостям. Після четвертого туру вони лідирували 21,5:18,5, а після сьомого
збільшили відрив до чотирьох очок (37:33). Залишалися три тури, і, здавалося, явно
молодша мукачівська команда не упустить своєї переваги. Але з восьмого туру ситуація, як
у хорошому детективі, почала кардинально змінюватися. Спочатку ужгородці скорочують
відрив до трьох очок. У передостанньому турі вони знову перемагають 5,5:4,5, і перед
завершальним мікроматчем встановлюється паритет – 45:45! Напруга у матчі сягнула
апогею. Тепер в останньому десятому турі кожен результат на вагу золота.
І в цій драматичній ситуації спортивне щастя посміхнулося наполегливим ужгородцям.
Вони не опустили руки після невдалого старту і таки змогли вирвати перемогу – 5,5:4,5!
Тож загальний рахунок п’ятигодинного напруженого спортивного марафону – 50,5:49,5
на користь шахістів обласного центру.
А завершилося спортивне дійство у традиційний спосіб – за дружнім обіднім столом, де
нещодавні суперники за келихом пива жваво обговорювали усі перипетії напруженого
матчу. Завдяки підтримці міського відділу молоді та спорту отримали красиві спортивні
кубки та дипломи найкращі гравці товариського матчу. Нагороди здобули мукачівець
Владислав Тіба (10 очок з 10 можливих!) та Олександр Подгорнов (7 очок) з обласного
центру.
Наступного року кращі шахісти двох міст зійдуться в Мукачеві. Можна не сумніватися, що
господарі докладуть максимум зусиль для рішучого реваншу. Тож дружнє спортивне
суперництво триватиме…
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