Прес-реліз
ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ШАХІВ:
День одинадцятий(17.12.2017 р.)
Міжнародний майстер обійшов гросмейстерів
Гасанов Ельдар і Невєров Валерій розіграли розмінний варіант слов’янського
захисту і досить швидко зіграли в нічию.
Також зіграли у нічию Артур Фролов і Вовк Андрій, після розіграного одного з
варіантів сицилійського захисту Андрій по шаховому запропонував нічию, але
Артур її відхилив. Зрештою пожертвував фігуру, але достатньої атаки не отримав і
погодився на нічию.
В партії Шевченко Кіріл Гриньов Валерій також була зафіксована нічия. Хоча
Кіріл мав перевагу всю партію, та чогось суттєвого вижати з позиції не зміг. Король
чорних весь час потрапляв під удари, і здавалося, що скоро потрапить під
вирішальну атаку, але так і цього не сталося, тому нічия.
Ігор Випханюк зумів зіграти у нічию проти Володимира Онищука. Партія
проходила в досить рваному темпі, спочатку позиція у Ігоря була трохи краще за
рахунок переваги у просторі, та потім Володимир почав поступово перегравати
свого суперника. Та в ендшпілі Ігор знайшов нічийну стійку і відфіксував нічию
повтором ходів, нічия і він відібрав надважливі очки у Онищука.
Перемогою закінчилася партія Олексієнко Михайло Ковчан Олександр. Партія
проходила в напруженій боротьбі, суперники атакували один одного на різних
флангах і довго жоден з них не міг отримати перевагу. Та в мітельшпілі, поступово

Олександр почав перегравати свого суперника, а потім знайшов тактику, завдяки
якій зумів отримати перевагу і перемогти.
Перемогою в партії а також в турнірі закінчилася партія Голубка Петро і
Бернадського Віталія. Петро в дебюті сміливо пожертвував фігуру, знаючи що в цій
партії йому потрібен лише виграш, щоб поборотися за перше місце. Партію провів
Петро дуже легко, за пожертвувану фігуру отримав декілька пішаків і короля
суперника в центрі, а далі використовуючи своїх двох слонів зумів поставити
супернику вирішальні проблеми, з якими той не зумів впоратися. А в кінці партії
поціновувачів шахів порадує шикарна комбінація з жертвою ферзя. Перемога в
партії і в фіналі чемпіонату України.

Фінальне положення:
Голубка П., Онищук В. 8 очок
Ковчан О. 7 очок
Бернадський В. 6,5 очок
Вовк А., Олексієнко М. 6 очок
Гасанов Е. 5,5 очка
Шевченко К. 5 очок
Випханюк І. 4 очка
Гриньов В., Нєверов В. 3,5 очка
Фролов А. 3 очка
Всі
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фоторепортажі дивіться на офіційному сайті(http://zchess.org.ua) та на Facebookсторінці турніру(https://www.facebook.com/finalZhitomir).
Додаткова інформація:
Телефон – 097-889-34-35
E-mail – trokhymyshyn24@gmail.com
Сергій Трохимишин, прес-аташе турніру

