У 2020 році переможницями конкурсу на отримання Премії ім. Є.М.Созонова стали
Самуненков Ігор (м. Київ) у категорії 10-13 років та Гребенщикова Єлизавета (м. Дніпро)
у категорії 14-16 років.
Засновник Премії також зазначила низку призерів:
Категорія 10-13 років
•
Базакуца Святослав (м. Харків)
•
Берін Артем (м. Миколаїв)
•
Дубневич Максим (м. Рава-Руська)
•
Іваницька Людмила (м. Івано-Франківськ)
•
Торопцева Євгенія (м. Київ)
Категорія 14-16 років
•
Білецький Данило (м. Київ)
•
Гулька Валентин (м. Чортків)
•
Кельбас Анастасія (м. Глухів)
•
Міловзорова Надія (м. Київ)
•
Мітусов Семен (м. Краматорськ)
Запрошуємо подивитися відео церемонії нагородження переможців та призерів 2019 року
за участю юних українських шахістів, в якому вони розповідають про себе, свої шахові
плани, а також розмірковують над ролью технологій, зокрема штучного інтелекту, в
сучасному світі.
https://www.youtube.com/watch?v=m7E8V-8csLM&start=3
Премія ім. Є.М. Созонова - загальнонаціональна щорічна приватна премія,
започаткована фондом Олени Бойцун “Дитячі шахи” з метою підтримки в Україні
талановитих та обдарованих дітей віком від 10 до 16 років, які досягли успіхів як у
навчанні в школі, так і грі в шахи. У 2020 році Премія вручається вшосте. Детальніше про
Премію на веб-сайті http://ChessForChildren.org
Біографії переможців
Самуненков Ігор (11 років, Київ, кмс). Ігор навчається у спеціалізованій школі
№24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва у 5-Б класі,
улюблений предмет – математика. Має похвальні листи за високі досягнення у навчанні за
2, 3 та 4 класи та є лауреатом міжнародного природного інтерактивного конкурсу
«Колосок осінній 2017». У літній період відвідує футбольну секцію.
Шахами займається 5 років із тренером Володимиром Бакланом та Андрієм
Пуніним (першим тренером був Павлов Сергій), має звання кандидата в майстри спорту
України та FIDE Candidate Master. Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України,
Європи та світу у різних вікових категоріях, у 2020 році став срібним призером онлайн
чемпіонату світу серед юніорів до 12 років.
Гребенщикова Єлізавета (15 років, Дніпро, мс). Єлізавета навчається у
КЗОССЗШ №22 м. Дніпро у 9-А класі, улюблений предмет – історія. Відвідує дитячу
музичну школу по класу фортепіано.
Шахами займається 9 років із тренером Євгеном Черновим (першим тренером був
Чобіток Я.Я.) у ДЮСШ №9, має звання майстра спорту України. Багаторазова чемпіонка
та призер чемпіонатів України, Європи та світу у різних вікових категоріях, входить до
резерву національної збірної команди України.

