Анна Музичук – чемпіонка України
До останнього туру у чоловіків і жінок зберігалася інтрига у визначенні чемпіона України з шахів.
Але заключні партії поточні лідери турнірів – випускниця Львівського державного університету
фізичної культури стриянка Анна Музичук і краматорець Юрій Кузубов – виграли, що й принесло
їм звання чемпіонів України.

Лідер жіночого турніру Анна Музичук у передостанньому турі вистояла чорними проти головної
конкурентки Наталії Жукової і зберегла півочковий відрив, – йдеться у прес-релізі Федерації шахів
України. Але тепер до лідера впритул підійшли ще дві учасниці – Музичук-молодша й Осьмак.
У останній партії Анна Музичук впевнено переграла Тарлєву й стала недосяжною для конкуренток.
Своє завдання виконала і Жукова, котра здолала Калініну – у одеситки срібна нагорода. А от
володарку «бронзи» знову «назвав» додатковий показник. За його даними, Осьмак зовсім трохи
випередила студентку ЛДУФК молодшу сестру переможниці Марію Музичук.
Нагадаємо, що екс-чемпіонка світу Ушеніна залишила турнір уже після 1-го туру – без пояснень та
офіційних заяв (у стартовому турі вона поступилася Осьмак.)
8-й тур: Жукова – А.Музичук – нічия (33 ходи), М.Музичук – Долуханова – 1:0 (47). Тарлєва –
Осьмак – 0:1 (47), Гапоненко – Калініна – нічия (50), Ушеніна – Танцюра – -:+
9-й тур: А.Музичук – Тарлєва – 1:0 (30 ходів), Калініна – Жукова – 0:1 (56), Осьмак – М.Музичук –
нічия (37), Танцюра – Гапоненко – 0:1 (37), Долуханова – Ушеніна – +:Підсумкова таблиця: 1. Анна Музичук (Львів, 2545) – 6; 2. Наталія Жукова (Одеса, 2470) – 5,5; 3.
Юлія Осьмак (Київ, 2246) – 5; 4. Марія Музичук (Львів, 2529) – 5; 5. Інна Гапоненко (Херсон, 2381)
– 4,5; 6. Ольга Калініна (Тернопіль, 2259) – 4; 7. Євгенія Долуханова (Харків, 2284) – 3; 8. Віра
Тарлєва (Харків, 2127) – 1,5; 9. Марія Танцюра (Сімферополь, 2302) – 1,5; 10. Анна Ушеніна

(Харків, 2494) – 0.
У чоловіків у 10 турі лідер Юрій Кузубов зустрічався з аутсайдером змагань Олександром
Зубарєвим і в разі перемоги ставав практично недосяжним. Нічия залишала йому дуже високі
шанси на «золото». Однак Юрій несподівано зазнав першої поразки й дозволив одразу двом
конкурентам наздогнати себе. Тому заключний тур перетворився у справжній тріллер. Теоретично
одразу п’ять учасників могли поділити перше місце. Причому двоє з них грали між собою. Тож
напруга була надзвичайною, й не дивно, що деякі гросмейстери не впоралися з нервами. Першим
вибув з гонки за медалі Моісеєнко, котрий несподівано програв аутсайдеру Богдановичу. До цього
моменту харків’янин йшов без поразок, а його суперник чотири поєдинки поспіль програв. Однак
чого тільки не трапляється на фініші…
Екс-чемпіон світу Пономарьов, якого влаштовувала тільки перемога, чорними спробував
перехопити ініціативу у Кузубова. Проте перегнув палицю й потрапив у скрутне становище. Його
суперник надалі діяв точно й заслужено переміг. Утім Кузубов недовго залишався на вершині
таблиці на самоті. Ельянов здолав Зубова й наздогнав краматорця (обидва набрали по 7,5 очка).
Тому головний арбітр Олег Товчига підрахував додаткові показники, за якими золоті медалі
дісталися Кузубову. Аналогічна ситуація виникла і в суперечці за «бронзу», на яку претендували
Пономарьов та Коробов. Тут додатковий коефіцієнт «посміхнувся» харків’янину.
10-й тур: Зубарєв – Кузубов – 1:0 (67 ходів), Моісеєнко – Ельянов – нічия (38), Пономарьов –
Богданович – 1:0 (17), Іванчук – Арещенко – нічия (22), Ковчан – Коробов – 0:1 (45). Зубов –
Криворучко – 1:0 (66)
11-й тур: Кузубов – Пономарьов – 1:0 (53 ходи), Ельянов – Зубов – 1:0 (66), Богданович –
Моїсеєнко – 1:0 (42), Коробов – Іванчук – нічия (44), Криворучко – Ковчан – нічия (56), Арещенко
– Зубарєв – 1:0 (37)
Підсумкова таблиця: 1. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2661) – 7,5; 2. Павло Ельянов (Харків, 2719) –
7,5; 3. Антон Коробов (Харків, 2680) – 6,5; 4. Руслан Пономарьов (Київ, 2711) – 6,5; 5. Олександр
Моісеєнко (Харків, 2701) – 6; 6. Олександр Арещенко (Львів, 2655) – 6; 7. Василь Іванчук (Львов,
2726) – 5,5; 8. Олександр Зубов (Миколаїв, 2588) – 5,5; 9. Юрій Криворучко (Львів, 2706) – 4,5; 10.
Станіслав Богданович (Одеса, 2590) – 3,5; 11. Олександр Зубарєв (Запоріжжя, 2588) – 3,5; 12.
Олександр Ковчан (Харків, 2585) – 3.
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