Международный шахматный матч
сборных женских команд Украины и Польши
С 10 по 14 октября 2013 г. во Дворце студентов Национального университета
“Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого” (г. Харьков, ул.
Пушкинская, 88) состоится международный шахматный матч женских сборных
команд Украины и Польши. В соревновании по шевенингенской системе примут
участие по 5 сильнейших шахматисток этих стран, которые поочерѐдно сыграют с
каждой из участниц команды-соперницы. Сборную Украины представляют
олимпийские чемпионки Екатерина Лагно (г. Донецк), Наталья Жукова (г.
Одесса), Инна Гапоненко (г. Херсон), чемпионка мира в командном зачете Мария
Музычук (г. Стрый, Львовская обл.), чемпионка Украины 2009 г. Евгения
Долуханова (г. Харьков). Команда Польши, которая занимает 7-ю строчку в
мировом рейтинге, представлена ведущими шахматистками своей страны во главе
со

своим

лидером

международным

гроссмейстером

Моникой

Сочко.

Соревнования проводятся как один из этапов подготовки обеих сборных к
командному чемпионату Европы.
Торжественное открытие матча состоится 10 октября в 14.00 на 4 этаже
Дворца студентов. Соревнование будет проходить ежедневно с 10 по 13 октября с
14.30. Последний, 5-й тур начнется 14 октября в 12.00. Закрытие матча и
награждение победителей состоится 14 октября в 18.00.
Информация о соревновании будет размещаться на сайте Федерации шахмат
Украины: http://www.ukrchess.org.ua/

Міжнародний шаховий матч
збірних жіночих команд України і Польщі
З 10 по 14 жовтня 2013 р. у Палаці студентів Національного університету
"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків, вул.
Пушкінська, 88) відбудеться міжнародний шаховий матч жіночих збірних команд
України і Польщі. У змаганні за шевенінгенською системою візьмуть участь по 5
найсильніших шахісток цих країн, які по черзі зіграють з кожною з учасниць
команди-суперниці.

Збірну

України

представляють

олімпійські

чемпіонки

Катерина Лагно (м. Донецьк), Наталія Жукова (м. Одеса), Інна Гапоненко (м.
Херсон), чемпіонка світу в командному заліку Марія Музичук (м. Стрий,
Львівська обл.), чемпіонка України 2009 р. Євгенія Долуханова (м. Харків).
Команда Польщі, яка займає 7-й рядок у світовому рейтингу, представлена
провідними

шахістками

країни

на

чолі

зі

своїм

лідером

міжнародним

гросмейстером Монікою Сочко. Змагання проводяться як один з етапів підготовки
обох збірних до командного чемпіонату Європи.
Урочисте відкриття матчу відбудеться 10 жовтня в 14.00 на 4 поверсі Палацу
студентів. Змагання проходитиме щодня з 10 по 13 жовтня з 14.30. Останній, 5-й
тур почнеться 14 жовтня о 12.00. Закриття матчу і нагородження переможців
відбудеться 14 жовтня в 18.00.
Інформація про змагання розміщуватиметься на сайті Федерації шахів
України: http://www.ukrchess.org.ua

