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ФЕДЕРАЦІЯШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗШАХІВ:

День десятий(16.12.2017 р.)

Сьогоднішній день виявився найбільш миролюбним за весь турнір, у всіх парах

зафіксована нічия. Проте, результати могли бути найрізноманітніші.

В партії Бернадький Віталій Фролов Артур події відбувалися досить стрімко,

спочатку перевагу мав Віталій, потім, віддавши свого слона він її втратив і

перевагою заволодів Фролов Артур. Та в ендшпілі Фролов діяв краще, і зумів

виграти пішака, після чого довгий час намагався його реалізувати. Та далі Віталій

діяв з запасом міцності і втримав нічию.

Гриньов Валерій маючи по ходу партії досить велику перевагу, не зміг

переграти білими Випханюка Ігоря. Вдало пожертвуваши пішака, Валерій заволодів

ініціативою, але чіткого шляху для реалізації не зміг знайти, нічия.

В партії Ковчан Олександр Голубка Петро події розгорталися з високою

швидкістю, різносторонні рокіровки флангові атаки на королів. Та після того, як

декілька фігур розмінялося білі запропонували розмін ферзів, і Петро фактично

погодився на нічию, оскільки, на виграш без ферзів він уже не претендував.

Суперники зробили ще кілька десятків ходів, але виграти вже не могли.

В партії Невєров Валерій Шевченко Кіріл була жорстка тактична перепалка,

всю партію супроводжували комбінаційні удари, здавалося, що хтось прорахується і

просто програє. Та суперники діяли чітко розмінювали фігури, одну за одною, і

врешті решт в ендшпілі погодилися на нічию.



Онищук Володимир міг оформити чемпіонство ще у цьому турі, якби виграв у

Олексієнка Михайла. Володіючи перевагою по ходу партії, Володимир нарощував

ініціативу і давив усю партію, та в ендшпілі переоцінив свою позицію і віддав

фігуру за два пішака, сподіваючись провести одного з них в ферзі. Михайло ж мав

свої плани, і «повернувши» фігуру звів партію до нічиєї.

Вічним шахом завершилася партія Вовк Андрій Гасанов Ельдар. Андрій погано

розіграв дебют, і дав чорним провести атаку на свого короля, через що змушений

був тікати королем з під атаки. Чорні віддавши фігуру для атаки почали проводити

одного з пішаків в ферзі, і їм це вдалося, в результаті Андрій врятувався вічним

шахом.

Положення після дев’ятого туру:

Онищук В. 7,5 очок

Голубка П. 7 очок

Бернадський В. 6,5 очок

Ковчан О., Олексієнко М. 6 очок

Вовк А. 5,5 очок

Гасанов Е. 5 очка

Шевченко К. 4,5 очка

Випханюк І. 3,5 очка

Гриньов В., Нєверов В. 3 очка

Фролов А. 2,5 очка

В одинадцятому турі(17 грудня) зустрінуться:

Шевченко К. - Гриньов В., Випханюк І. - Онищук В., Олексієнко М. - Ковчан О.,

Голубка П. - Бернадський В., Фролов А. - Вовк А., Гасанов Е., Неверов В.

Всі партії чемпіонатів України, результати, таблиці, коментарі та

фоторепортажі дивіться на офіційному сайті(http://zchess.org.ua) та на Facebook-

сторінці турніру(https://www.facebook.com/finalZhitomir).

Додаткова інформація:

Телефон – 097-889-34-35

E-mail – trokhymyshyn24@gmail.com

Сергій Трохимишин, прес-аташе турніру
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