Сестри Музичук уже лідирують
Як і належить рейтинг-фаворитам чемпіонату України з шахів сестрам Музичук, після четвертого
туру вони піднялися на вершину турнірної таблиці. Випускниця Львівського державного
університету фізичної культури Анна Музичук білими фігурами обіграла Ольгу Каліліну з
Тернополя. Її молодша сестра, студентка ЛДУФК Марія Музичук без гри здобула переможний бал,
бо її суперниця Анна Ушеніна після першого туру без жодних заяв чи пояснень залишила турнір.
Відтак, у жінок ситуація на вершині таблиці доволі заплутана, йдеться у прес-релізі Федерації шахів
України. Перше місце ділять аж чотири шахістки. Жукова, котра до цього туру йшла одноосібно
першою, не змогла білими здолати Долуханову. Одеситку наздогнали сестри Музичук та
наймолодша учасниця чемпіонату Осьмак, котрі здобули перемоги.
4-й тур (16 листопада): Жукова – Долуханова – нічия (37 ходів); Осьмак – Танцюра – 1:0 (42);
А.Музичук – Калініна – 1:0 (33); Тарлєва – Гапоненко – нічия (44); М.Музичук – Ушеніна - +:Турнірне становище після 4-го туру: Анна Музичук (Львів, 2545), Марія Музичук (Львів, 2529),
Наталія Жукова (Одеса, 2470) і Юлія Осьмак (Київ, 2246) – по 3; Інна Гапоненко (Херсон, 2381),
Євгенія Долуханова (Харків, 2284) – по 2; Ольга Калініна (Тернопіль, 2259) і Віра Тарлєва (Харків,
2127) – по 1,5; Марія Танцюра (Сімферополь, 2302) – 1, Анна Ушеніна (Харків, 2494) – 0
У 5-му турі (18 листопада) зустрічаються: Ушеніна – Жукова, Гапоненко – М.Музичук, Калініна –
Тарлєва, Танцюра – А.Музичук, Долуханова – Осьмак.
У чоловіків харків’янин Ельянов, котрий лідирував зі старту чемпіонату, програв Кузубову. Треба
віддати належне краматорцю – незважаючи на чорні, він не став грати з фаворитом «на нічию», а
діяв дуже агресивно і здобув красиву і заслужену перемогу. Це дозволило Кузубову наздогнати
Ельянова, а за додатковими показниками він навіть розташувався вище у таблиці. Водночас,
продовжує дивувати рейтинг-фаворит Іванчук. Львів’янин білими будь що прагнув перемогти
Зубарєва, котрий на той момент йшов останнім і набрав лише півочка із 5-ти можливих. Однак хід
поєдинку показав, що амбіції Іванчука абсолютно не підкріплені належною спортивною формою.
Іменитий гросмейстер багато помилявся, у той час як його суперник діяв творчо і здобув одну із
кращих перемог у кар’єрі.
6-й тур: Ельянов – Кузубов – 0:1 (36 ходів), Іванчук – Зубарєв – 0:1 (38), Моісеєнко – Коробов –
нічия (57), Криворучко – Арещенко – нічия (29), Зубов – Богданович – нічия (13), Ковчан –
Пономарьов – нічия (17)
Турнірне становище після 6-го туру: Юрій Кузубов (Краматорськ, 2661) і Павло Ельянов (Харків,
2719) – по 4; Руслан Пономарьов (Київ, 2711), Олександр Моісеєнко (Харків, 2701), Антон Коробов
(Харків, 2680) – по 3,5; Олександр Арещенко (Львів, 2655), Юрій Криворучко (Львів, 2706),
Олександр Зубов (Миколаїв, 2588) – по 3; Станіслав Богданович (Одеса, 2590) і Василь Іванчук
(Львов, 2726) – по 2,5; Олександр Ковчан (Харків, 2585) – 2, Олександр Зубарєв (Запоріжжя, 2588)
– 1,5.
У 7-му турі (18 листопада) зустрічаються: Пономарьов – Іванчук, Коробов – Криворучко, Арещенко
– Ельянов, Кузубов – Зубов, Богданович – Ковчан, Зубарєв – Моісеєнко.

Роман Цюняк

Назад

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

