Результати конкурсу на отримання Премії ім. Є.М. Созонова у 2013 році
Наприкінці 2013 року Правління Всеукраїнського благодійного фонду “Дитячі шахи”
підвело результати конкурсу на отримання Премії ім. Є.М.Созонова. Конкурс було
організовано ВБФ “Дитячі шахи” вперше з метою підтримки в Україні талановитих та
обдарованих дітей віком від 10 до 15 років, які досягли успіхів у навчанні та грі в шахи. Це
перша приватна премія такого роду в Україні.
У 2013 році Премію отримала Карина Скоробагатько (13 років, м. Київ). Карина має 1
розряд із шахів, у 2013 році стала Чемпіонкою міста Києва серед дівчат до 14 років. Навчається
у 8 класі Київської спеціалізованої школи №14 з поглибленим вивченням німецької мови. У
шахи почала грати з 6 років в секції шахового клубу “Товарищ” у тренера Дмитра Георгійовича
Семенова. Карина вивчає англійську, німецьку, іспанську та польську мови, закінчує випускний
клас дитячої художньої школи декоративно-ужиткового мистецтва. Займається проектнодослідницькою діяльністю в школі у рамках проекту "Deutsche Austausch: Partner der Zukunft".
Одним із захоплень дівчини є сучасні танці.
Засновник та Голова Правління ВБФ “Дитячі шахи” Олена Бойцун відмітила:
“Кандидат в майстри спорта з шахів Євгеній Меркурійович Созонов, на честь якого засновано
Премію, - це мій дідусь та перший тренер з шахів. Він завжди відзначав важливість всебічного
та гармонійного розвитку для юних шахістів, що й стало для мене основним поштовхом для
започаткування премії. Також для фонду є важливим підкреслити значення першого тренера
для розвитку юного шахіста, адже ці спогади залишаються на все життя”.
Марина Скоробагатько (мати переможниці) зазначила: «Звісно, що ми сподівалися
на перемогу Карини в конкурсі, але новина, що донька перемогла, стала для нашої великої
родини справжнім подарунком до Нового року. Каринка гарно навчається в школі, вивчає
іноземні мови, чудово малює і танцює. Шахи – дивовижна гра, яка дарує нашій дитині
можливість гармонійно розвиватися. Дякуємо фонду “Дитячі шахи” за таку чудову ініціативу!»
Всього на конкурс було подано 38 заявок від батьків юних шахістів з різних регіонів
України, зокрема з Донецької області – 8 заявок, з Києва та Київської області – 6 заявок, з
Дніпропетровської області – 5 заявок, з Запорізької та Львівської області – по 3 заявки тощо.
У 2014 році Правління фонду має в планах розширити преміальний фонд для проекту
“Созонівська премія”.
Довідка:
Премія ім. Є.М. Созонова - загальнонаціональна щорічна приватна премія, започаткована ВБФ
“Дитячі шахи” з метою підтримки в Україні талановитих та обдарованих дітей віком від 10 до
15 років, які досягли успіхів у навчанні та грі в шахи. У 2013 році Премія вручається вперше.
Сума премії у 2013 році становить 5000 гривень.
Положення про Премію у 2013 році –
https://dl.dropboxusercontent.com/u/46750198/regulations-award-2013-ukr.pdf
е ра н
і
а о і н
он «Д тячі шах » було засновано в Україні в листопаді 2012
року іночим мі народним майстром з шахів леною Бойцун. оловною місією діяльності
Фонду є розкриття потенціалу ко ної дитини шляхом залучення до шахової гри та
популяризація шахів у суспільстві.
http://facebook.com/chessforchildrenUA http://chessforchildren.org
Тел: (044)384-37-70 info@chessforchildren.org

