Прес-реліз
ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ШАХІВ(серед жінок):
День другий(09.12.2017 р.)
Сьогоднішній день у жінок було чотири результативні партії, і всі партії були
дуже довгі, чоловіки вже закінчили, а жінки ще продовжували грати.
Рахмангулова Анастасія швидко оговталася від вчорашньої поразки, і сьогодні
виграла у Мац Діани. Мац Діана розіграла будапештський гамбіт, і схоже, що цього
чемпіонату вона буде розігрувати не популярні дебюти. Анастасія в свою чергу
перевела партію в ендшпіль де вона сильніша, і там переграла свою менш
досвідчену суперницю.
Єлизавета Малахова білими програла Євгенії Долухановій, партія тривала
довго, і все мало б закінчитися в нічию, проте, Єлизавете в ендшпілі помилилася і
залишилася без якості, що Євгенія в свою чергу реалізувала.
Дуже швидко чорними Катерина Должикова отримала гіршу позицію з Ольгою
Бабій, варіант Дракона сицилійського захисту, спочатку не вдало пожертвувала
пішака, а потім, ще одного просто зівнула, реалізація затягнулася, але все-таки
Ольга виграла цю партію.
Наталя Букса переграла Інну Гапоненко, при чому була розіграна російська
партія, що як відомо передвісник нічиєї, і до ендшпіля в принципі партія пливла до
нічийної гавані, але Інна помилилася і залишилася без пішака, що Наталія швидко
реалізувала.
Єдина нічия була в партії Жукова Наталія Осьмак Юлія, але партія була довга
81 хід. В партії події відбувалися дуже швидко, спочатку рівна боротьба, а потім

Наталія перехопила ігрову ініціативу і Юлія показувала свою майстерність у захисті.
Наталія виграла пішака, але партію виграти в туровому ендшпілі не змогла.
Положення після другого туру:
Бабій Ольга 2 очка
Жукова Наталія, Осьмак Юлія, Долуханова Євгенія 1,5 очка
Должикова Катерина, Букса Наталія, Рахмангулова Анастасія по 1 очку
Мац Діана 0,5 очка
Гапоненко Інна, Малахова Єлизавета,
В третьому турі(10 грудня) зустрінуться:
Мац Діана - Малахова Єлизавета, Долуханова Євгенія - Бабій Ольга,
Должикова Катерина - Букса Наталія, Гапоненко Інна - Жукова Наталія, Осьмак
Юлія - Рахмангулова Анастасія.
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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

