Прес-реліз
ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ШАХІВ:
День четвертий(09.12.2017 р.)
Сьогоднішній день був досить миролюбним всього дві результативні партії,
проте, і в нічиїх було багато подій.
Олександр Ковчан зіграв у нічию з Бернадським Віталієм, нічия досить коротка,
скоріше за все, що Олександр обрав собі таку стратегію на турнір, після короткої
нічиєї економити сили на майбутні зустрічі. Що ж сподіваємося, що дана стратегія
буде корисною для Олександра.
Не виявили сильнішого і Михайло Олексієнко з Шевченко Кірілом. Фігури
просто покидали шахову дошку пара за парою, і в ендшпілі вже шансів на виграш не
було у жодної з сторін, результат нічия.
В нічию зіграв і лідер турніру Петро Голубка з Ельдаром Гасановим, іспанська
партія, після стандартного підриву структура була симетрична, і надалі особливо не
мінялася, як наслідок після розміну ферзевого флангу, виявилося, що виграти на
такому рівні вже майже не можливо, а відтак нічия.
Перші очки здобув і Ігор Випханюк зігравши у нічию з Валерієм Неєвровим, У
Ігоря була ігрова перевага, проте, він не зміг знайти тимчасову жертву фігури, для
того, щоб пограти на виграш, нічия і перші півочка Ігоря.
Валерій Гриньов та Артур Фролов вже з дебюту отримали багату атакуючими
можливостями позицію, а в мітельшпілі позиція була з різносторонніми рокіровками,
що тільки посилило атакувальні можливості сторін. А в мітельшпілі Артур Фролов
краще маневрував, і отримав ігрову перевагу, яку потім чітко реалізував.

І в найдовшій партії, яка тривала 89 ходів, грали Онищук Володимир і Вовк
Андрій. Дебютний двобій виграв Вовк Андрій, який після дебюту мав чорними вже
перевагу. Та в мітельшпілі Андрій допустив помилку, і вже ігрову перевагу мав
Володимир, та в ендшпілі знову позиція вирівнялася і вже тільки на 75 ході помилка
Андрія призвела до поразки.
Положення після четвертого туру:
Голубка П. 3,5 очка
Онищук В., Ковчан О. 3 очка
Бернадський В. 2,5 очка
Олексієнко М., Гасанов Е., Нєверов В. по 2 очка
Шевченко К., Фролов А., Вовк А. 1,5 очка
Гриньов В. 1 очко
Випханюк І. 0,5 очка
В п’ятому турі(10 грудня) зустрінуться:
Фролов А. - Голубка П., Гасанов Е. - Олексієнко М., Шевченко К. - Випханюк І.,
Неверов В. - Онищук В., Вовк А. - Ковчан О., Бернадський В. - Гриньов В.
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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

