
Прес-реліз Федерації шахів України

УКРАЇНКАМАРІЯ МУЗИЧУК – ЧЕМПІОНКА СВІТУ ЗШАХІВ!

Львівський гросмейстер Марія Музичук стала найсильнішою шахісткою планети.
Вона в блискучому стилі виграла чемпіонат світу серед жінок, що протягом 20-ти
днів проходив у російському Сочі.

У змаганнях за шахову корону брали участь 64 провідні шахістки з 29-ти країн. На
шляху до чемпіонства Марія Музичук здолала Хуанлінг Хуан (Канада), Моніку
Сочко (Польща), екс-чемпіонку світу Антуанету Стефанову (Болгарія) і рейтинг-
фаворитку турніру Хампі Конеру (Індія).

У фінальному матчі з чотирьох партій українка зустрічалася з титулованою
росіянкою Наталією Погоніною. Три поєдинки цього напруженого двобою
завершилися внічию і в одному перемогу святкувала наш гросмейстер.

Федерація шахів України вітає Марію Музичук, а також усіх прихильників шахів з
цим визначним тріумфом!

КОМЕНТАР
головного тренера жіночої збірної УкраїниМихайла Бродського:

- Старт чемпіонату склався для Марії Музичук непросто. Першу ж партію першого
раунду вона програла не дуже сильній канадці китайського походження Хуанлінг
Хуан. Проте в другій відігралася і впевнено виграла тай-брейк. Другий і третій
раунд Марія пройшла досить впевнено. І в чвертьфіналі вийшла на рейтинг-
фаворитку Хампі Конеру. У дуже важкій боротьбі після великих пригод львів’янка
зуміла вирвати перемогу на тай-брейку. У півфіналі Музичук грала ще з одною
предстаницею Індії – Харікою Дронаваллі. Матч склався ще більш «валідольно»,
ніж попередній. Кульмінація настала в третій партії тай-брейку, коли Харіка не
зуміла здобути перемогу в абсолютно виграній позиції. Цей удар вона перенести не



змогла, і Маша впевнено виграла четверту партію і матч у цілому.

Фінальний матч Марія провела дуже класно. У першій партії у неї були невеликі
проблеми, але вона їх досить легко вирішила. Друга зустріч спочатку складалася
важко, але потім Марія захопила ініціативу і впевнено здобула перемогу. У третій
партії грала гарно, але суперниці вдалося врятуватися. І у вирішальному,
четвертому поєдинку Марія зіграла внічию (хоча «давила» всю партію), виграла
фінальний матч з рахунком 2,5:1,5 і стала чемпіонкою світу.

ВІЗИТКА

Марія Музичук (народилася 21.09.1992) – міжнародний гросмейстер серед жінок,
гросмейстер України, член Федерації шахів України, член національної жіночої
збірної України. На 01.04.2015 з рейтингом 2526 займає серед жінок 12-ту позицію
в світі і другу в Україні. Проживає у місті Стрий (Львівська область). Батьки –
заслужені тренери УкраїниОлег Музичук і Наталія Музичук. Сестра Анна
Музичук – міжнародний гросмейстер, чемпіонка світу з блискавичної гри.
Найвищі досягнення Марії Музичук
В особистому заліку – чемпіонка світу (Сочі, 2015); дворазова чемпіонка України
(2012, 2013). У складі збірної України – чемпіонка (Астана, 2013) та бронзова
призерка (Нінбо, 2009) командних чемпіонатів світу; чемпіонка першості Європи
(2013); дворазова бронзова призерка Всесвітніх олімпіад у Стамбулі (2012) та
Тромсе (2014).

ЧЕМПІОНАТСВІТУ (СОЧІ, 2015)
Крім Марії Музичук, у змаганнях брали участь ще чотири представниці Федерації
шахів України: старша сестра чемпіонки – Анна Музичук, екс-чемпіонка світу
Анна Ушеніна та олімпійські чемпіонки у складі національної збірної Наталія
Жукова та Інна Гапоненко-Яновська. Серед них найкращий результат показала
Музичук, котра дійшла до чвертьфіналу. Загалом українська делегація була однією
з найбільш представницьких на чемпіонаті світу.

КОМЕНТАР
головного тренера жіночої збірної УкраїниМихайла Бродського:

- Інші українські учасниці чемпіонату світу також виступили в Сочі дуже достойно.

За іроніїє долі, вже в першому колі зустрілися між собою гравці національної
збірної Наталія Жукова та Інна Гапоненко-Яновська. Фаворитом в цьому матчі
була, безумовно, біль титулована Наталя. В першій партії вона легко досягла нічиєї
чорними. У другій білими отримала дуже перспективну, але вкрай складну
позицію. До якогось моменту обидві суперниці грали добре, але потім Наталя стала
помилятися і в підсумку програла.

Гапоненко-Яновська у другому колі зустрічалася з екс-чемпіонкою світу
Антуанетою Стефановою. Інна грала дуже достойно, і в основних партіях



виглядала навіть трохи краще, але все-таки підписала дві нічиї. Та от на тай-брейку
досвідченіша болгарка зуміла все-таки нав'язати свою гру і перемогла.

Анна Ушеніна у першому колі, не без частки везіння, обіграла китаянку Ксяовен
Жанг. У другому колі грала з лідером збірної Франції Марі Себаг. Спочатку все
складалося для нас добре. Легка нічия в першій партії чорними, і велика (можливо,
вирішальна) перевага на виході з дебюту у другій зустрічі білими. На жаль, довести
до перемоги цю партію не вдалося. А на тай-брейку трапився форс-мажор, і
врятувати матч Анна не змогла. Потенціал у неї вище, звичайно...

Чемпіонка України і лідер національної збірної Анна Музичук перші три кола
пройшла дуже впевнено. Всі матчі виграла в основний час, якість гри теж радувала.
У чвертьфіналі зустрічалася з досвідченою шведкою Пією Крамлінг. В основний
час виграти не вдалося, хоча у другій партії шанси були. Першу партію тай-брейку
Анна програла, але в другій зуміла відігратися. У третій білими отримала велику
перевагу, але раптом стала помилятися, заплуталася і програла. Другий раз
відігратися Анна вже не змогла. Дуже шкода... Її вихід у фінал бачився цілком
реальним.

ДОСЯГНЕННЯ ФШУ

Тріумф Марії Музичук продовжив серію видатних досягнень Федерації шахів
України. Нагадаємо, що наші гросмейстери за роки Незалежності здобули всі
можливі офіційні титули як в особистому, так і командному заліку. Зокрема, наші
національні збірні неодноразово вигравали Всесвітні шахові олімпіади, першості
світу та Європи, а Руслан Пономарьов, Анна Ушеніна і тепер Марія Музичук стали
чемпіонами світу.
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