
Олександр Матлак, адмін Team Ukraine  

Як Давид переміг Голіафа: 

шахова кібер-команда Team Ukraine здобула Світовий кубок з бліцу! 

 

 

Ця картинка для багатьох з нас ще довго нагадуватиме про найбільшу в житті шахову перемогу. 

Українські інтернет-бліцори  - найсильніші в світі!  

Команда Team Ukraine була створена ще в 2008 році, коли засновники порталу www.chess.com 

організовували перші експериментальні інтернет-турніри між національними командами. 

Тоді все починалось з кількох десятків ентузіастів, а один із засновників команди Андрій Байдіков – 

взагалі професійний тенісист (переможець міжнародних турнірів серії ITF Seniors, у категорії 35+ 

поточна 11 ракетка світу). 

Зараз нас вже більше 1400, перші дошки нашої команди прикрашають імена олімпійського чемпіона 

Олександра Моісеєнка, гросмейстерів Михайла Голубєва, Олександра Зубова, Валерія Авескулова, 

Євгенії Долуханової та Ольги Бабій. Наші ряди поповнились десятками майстрів спорту та 

міжнародників, сотнями кандидатів в майстри. 

Однак більше 70% команди – це прості шахісти-розрядники, без звань та титулів, які ніколи і не мріяли, 

що колись у них буде можливість «грати за Україну». 

Шлях до мети не був простим. У сезоні 2017 року команда Team Ukraine вийшла в дивізіон А (вища 

ліга), зачепилась за останнє прохідне місце в груповому турнірі, а в плей-офф поступово здолала 

команди Румунії (77,5-54,5) і Казахстану (90-76) і пробилась до фіналу! 

Однак тоді ми ще були не готові боротись на рівних з монстроподібним суперником – команда Team 

Russia протягом останніх 5-ти років була незмінним переможцем в усіх (!) змаганнях національних 

команд на порталі chess.com 

Ми бились з усіх сил, але велика перевага суперника за середнім рейтингом та кількістю бійців зіграла 

вирішальну роль: поразка 89-177. 

Ми не полишали наших мрій стати чемпіонами, хоча було незрозуміло, що можна притиставити 

супернику, чия перевага здавалась непохитною, мов скеля? 

Іншими словами, як Давиду перемогти Голіафа? 

http://www.chess.com/


Було розпочато кардинальну перебудова команди, в першу чергу – посилення адмінського складу. До 

Team Ukraine HQ (штабу команди) було залучено активних гравців, що мали змогу та бажання 

приділяти особистий час, а також креативні ідеї щодо розвитку команди. 

Сьогодні до Team Ukraine HQ входять 11 адмінів, найтитулованішим з яких є міжнародний майстер 

Олексій Палеха. 

Результати «мозкових штурмів» оновленої команди: 

- Youtube-канал команди (Chess Team Ukraine TV) – для оглядів матчів команди, майстер-

класів, тощо. 

- Telegram-канал – для термінового поширення важливої інформації, мобілізації на відповідільні 

матчі 

- Проект «Академія Збірної» та постійно діюча рубрика «Запитай Майстра» - титуловані 

члени команди відповідають на питання рядових гравців, діляться досвідом, секретами шахової 

майстерності. 

- Щотижневі тренувальні турніри (з контролем часу, який буде в офіційних матчах!) 

- Спеціальні призи – за кращу партію, за вольову перемогу, тощо. 

- Оновлення та активізація форуму, прихід до команди цікавих шахових блогерів 

Життя в команді почало вирувати! 

Однак все це дало б потрібного результату, якби не виконувалась основна щоденна кропітка робота 

– залучення до команди нових гравців та мобілізація існуючого складу на офіційні матчі. 

Кожен з нас був зобов’язаний запрошувати до команди сильних гравців під українським прапором, 

з ким вдалось зустрітись на ігрових зонах chess.com 

Також почала давати перші ростки комунікація з шаховими клубами різних міст. 

А згодом зявилась супер-ідея залучення легіонерів. Все почалось з того, що наш адмін та топ-

блогер UAArtur (Артур Севостеєнко, м.Запоріжжя) грав у матчі проти команди шахових тренерів 

міста Детройт і познайомився з ісландським гравцем Lakituba (Tómas Veigar Sigurðarson). А згодом, 

Томас залучив до нашої команди ще 4-х друзів, і так у нас сформувався потужний Ісландський 

Легіон (два міжнародника, два національних майстра і один кандидат в майстри)! 

До речі, Lakituba щойно обраний капітаном команди Team Iceland, яка подала завку на участь в 

Сезоні -2019 Світової Ліги. Таким чином, наша команда сприяла розвитку шахів в дружній Ісландії! 

Великою удачею була згода підтримати нашу команду з боку українських гросмейстерів, про яких 

йшла мова вище. Наявність в складі команди в офіційному матчі володарів найвищого звання 

надихає на подвиги наших рядових бійців і чинить деморалізуючий вплив на суперників! 

Як приклад: в матчі групового турніру з бліцу, наш суперник Team Romania, побачивши в нашому 

стартовому складі імена гросмейстерів Моісеєнка та Зубова, вирішив «врятуватись втечею» та 

знявся з матчу. Вочевидь, румуни вирішили за краще отримати технічну поразку 0-1, ніж 

осоромитись неминучою поразкою із розгромним рахунком! 

Ми страємось віддячувати за підтримку нашим прославленим шахістам. На честь приєднання до 

Team Ukraine одеського гросмейстера Михайла Голубєва, було влаштовано грандіозний тематичний 

турнір (сицілійський захист) з денних шахів, в якому призами є книги гросмейстера Голубєва 

Understanding the Sicilian з автографами автора. 

Турнір складається з трьох дивізіонів (ранжування - за силою гравців), участь в ньому приймають 

більше 200 членів команди! 

Результати роботи начали давати плоди – ми з кожнем днем відчували, що стаємо сильнішими. 

Цей слайд зі статистичними даними показує, яку вражаючу динаміку росту за півроку показала 

наша команда на фоні суперника, який спочивав на лаврах: 



  

Протягом Золотого Сезону-2018, нам не раз довелось відчути гіркоту поразок.  

В груповому турнірі ми поступились основним конкурентам – Росії (50-55) та Сербії (43-47). 

Дуже прикро програвати з мінімальним відривом, особливо ведучи в рахунку по ходу матчу. 

Щоб зайняти третє місце і вийти в плей-офф, довелось всіх інших суперників «вирубати під нуль». 

 

 

Збірна Сербії створила сенсацію в груповому турнірі, показавши 100% резутат – 9 перемог в 9-ти 

матчах. Не вистояв проти них і фаворит – команда Росії, поступившись у напруженому матчі 50-52. 

Якщо розібратись, в успіхах цієї команди немає нічого дивного – Сербія є однією з найбільш «шахових» 

країн світу. При населенні 7 млн. чоловік, у них налічується 61 (!) міжнародний гросмейстер, тобто 

майже 9 гросмейстерів на 1 млн. населення (в Росії та України цей показник становить близько 2). 

На склад балканської команди було дивитись просто страшно – першу десятку складали виключно 

титуловані гравці, на чолі з гросмейстером Алексою Стріковичем (чемпіон Югославії 1992 року). 



Гірше того, проти сербів у нас почав з`являтись «комплекс незручного суперника». Всього в сезоні-

2018 ми зазнали від них шість поразок (!) – в трьох офіційних матчах з бліцу, булету та рапіду, а також 

три кошмарних розгрома в тренувальних матчах.  

Кажучи на шаховому сленгу, ми попали до них «в клієнти». 

Далі на нас очікував плей-офф. Він розігрувався по нестандартній схемі, яку простіше пояснити за 

допомогою графічної ілюстрації: 

 

Як переможці групового турніру, команди Сербії і Росії одразу грали між собою матч за право прямого 

попадання в фінал. Нам довелось починати з чвертьфіналу проти команди Казахстану. 

Ми впевнено пройшли цей бар`єр – перемога з крупним рахунком 41,5-16,5. 

Як видно на скріншоті, наші суперники чинили достойний супротив на верхніх дошках, однак у них 

забракло досвідчених бійців у «середній ланці» та «в хвості». 

На відміну від Сербії, команда Казахстану входить для нас в розряд «зручних суперників». Ми у них 

виграли абсолютно всі матчі цього сезону. 

  

 

 



Тепер ми з цікавістю слідкували за матчем Росія-Сербія, в якій переможець одразу потрапляв у фінал, 

а переможений – розігрував це право у матчі з нашою командою. 

Це була епічна битва двох титанів! Команди почергово виходили вперед, але на фінішному відрізку 

матча команда Росії буквально пазурами видерла перемогу: 64-60!  

Мені більш за все запам`яталось, як після гри в чат-румі гравці цих команд вітали один одного, не 

скупились на взаємні компліменти і обмінювались фразами на кшалт: «Спасибо за игру, дорогие 

друзья! Встретимся в финале!» 

Очевидно, що обидва фаворита все ще не розглядали нас як рівного собі суперника.  

Але ми думали інакше. В матчах з тими з сербами, попри поразки, ми були буквально за пів-крока до 

перемоги. В останній особистій грі  - півфінальному матчі з рапіду, ми вели в рахунку протягом всього 

матчу, а на фініші нам банально забракло везіння. Тому було розуміння, що рано чи пізно «чорна 

смуга» закінчиться, і ми нарешті зможемо вирватись з «клієнтського рабства». 

До того ж, було ясне відчуття, що наша команда додає в силі від матчу до матчу. 

І це нарешті трапилось, причому в самий слушний момент – у півфіналі найпрестижнішого змагання 

chess.com! 

Сербія переможена! 

На верхніх дошках нам вдалось звести перевагу сербських «шахових монстрів» до мінімуму, середня 

ланка відіграла відставання в рахунку, а «хвіст» боляче вдарив суперника і приніс нам остаточну 

перемогу: 97-85! 

Перші 15 дошок Tim Srbija були повністю  представлені титулованими гравцями, з них 3 - міжнародних 

гросмейстера! Ми виставили лише 10 титулованих гравців, а з гросмейстерської еліти нам допомогли 

Михайло Голубєв, Євген Шарапов та Євгенія Долуханова. 

Однак порядок переміг клас! Ми – у фіналі!!!    

 

 



Підготовка до «матчу життя» в штабі Team Ukraine тривала 3 тижні. 

Адмінами команди було надіслано більше 1000 (!) особистих запрошень до гравців прийняти участь в 

суперфінальному матчі.  

В останній тиждень перед фіналом, до лав нашої команди вступило 90 нових бійців! 

Також активно йшли переговори з топовими українськими шахістами. Погодився зіграти навіть наш 

прославлений чемпіон світу, гросмейстер Руслан Пономарьов (але на жаль, в останній момент Руслан 

не зміг прийняти участь в матчі).  Однак нас підтримав гросмейстер Олександр Моісеєнко – чемпіон 

Європи та дворазовий олімпійський чемпіон. 

Не забули ми і про тренування. В останні дні перед суперфіналом, ми щодня проводили тренувальну 

бліц-арену, яка розпочиналась рівно о 21-00 (в такий же час, що і фінальний матч) і з таким же 

контролем часу (5+2). 

Ми таким чином налаштовували біоритми наших гравців, щоб вони не дали збій у вирішальній битві. 

В останні хвилини реєстрації на матч, ми напружено дивились монітори і не вірили своїм очам: 

кількість російських гравців лише 163, а українців – значно більше 200! 

Це означає, що ми з наявних бійців відбираємо 163 найсильніших, і за рахунок такої сепарації 

отримуємо перевагу за середнім рейтингом! Ми виграли у адмінів суперника мобілізацію! 

Так почала з`являтись надія, яка скоро переросла у впевненість в перемозі. 

Я отримав суперника, що поступався мені в рейтингу більше 100 пунктів. Однак статистика особистих 

зустрічей на ігровій зоні у нас була рівною: 2-2.  

Тому в партій чорними я вирішив «для надійності» швидко висушити гру і з «позиції сили» форсував 

нічію. 

А в білій партії мене задовільняла тільки перемога: 

 

 

@AlexanderMatlak 
(Олександр Матлак, Київ, Україна) –  
@Astraferz (Росія) 
 

На виході в дебюту, чорні грубо помиляються 
останнім ходом : 
11….h6?  
І після 12.a5 Nbd7 13.Nd4 Bg6? 14.a6! 
ферзевий фланг чорних швидко 
перетворився на обвуглені руїни, після чого 
суперник не протримався і 10-ти ходів. 
1-0 

 

Півтора очка в двох партіях – в копілку Team Ukraine! А як справи у побратимів? 

Особливо напружена боротьба йшла на перших 50-ти дошках, де загальний рахунок вивився майже 

рівний. 

Цей матч не дав партій із розряду «перлин шахового мистецтва», оскільки явно домінувала ігрова та 

спортивна складова.  



Часто переможцем був той, хто менше помилявся, а іноді – хто помилився передостанній. 

Обмінялись ударами національні майстри: росіянин Михаил Кузнецов та українець Микола Гриценко. 

В своєму профілі на chess.com московський майстер гордо демонструє фото, як він бліцує з 

гросмейстером Олександром Морозевичем.  

Однак в наступній партії український шахіст тиснув його не слабше за Морозевича: 

 

FM @Holden-Caulfield  
(Михаил Кузнецов, Москва, Росія) –  
FM @NikolaGry  
(Микола Гриценко, Україна, м.Каховка) 
 

В цій гострій позиції здається, що ініціатива 
чорних заходить в тупік. Однак на останніх 
секундах, майстер Микола Гриценко 
знаходить спосіб розтягнути оборону 
суперника: 
27….g3!  
І після 28.Bf3 a4 29.a3 bxa3 30.Nxa3 gxf2 
31.Qxf2 Bxc3! позиція білих розлетілась в 
щепки. 0-1 

 
 

Одеський гросмейстер Михайло Голубєв в першій партії впевнено розгромив свого суперника 

 

@Zuppe  
(Дмитрий Томберг, Санкт-Петербург, Росія) –  
GM @Mikhail_Golubev  
(Михайло Голубєв, Україна, м.Одеса) 
 
 
Росіянин безтурботно відіграв пішака  
18.Bd5? 
і напоровся на «маленьку комбінацію» 
18….Qxc3! 19.Qxc3 Ne2+ 
0-1 
 

 

Однак в наступній партії він ухитрився взяти реванш, підступно «збивши прапорець» нашому 

гросмейстеру. 

І взагалі, в цьому матчі титуловані гравці з обох сторін далеко не завжди доводили свою перевагу над 

«вуличними бійцями». 

Останні компенсували недоліки в шаховій майстерності кращою награністю та автоматичним 

володінням специфічними законами гри в бліц. 

Один з прикладів  - закон легендарного бліцора Генріха Чепукайтіса: «В бліці кінь сильніше за слона!». 

Навіть в партіях високорейтингових гравців, ряд наших суперників постраждали від елементарних 

кіньових «вилок». 

https://www.chess.com/member/holden-caulfield
https://www.chess.com/member/nikolagry
https://www.chess.com/member/mikhail_golubev


Докази дії «Закону Чепукайтіса» від гравців Team Ukraine 

FM @RojonR (Росія) – @gross-aleks 
(Олексій Соловчук, Україна, м.Полтава) 

0-1 

@Krombyk (Україна, м.Львів) - 
@aleksandrmukhin (Росія) 

1-0 

  
 

IM @rainspistols (Олексій Палеха, 
Україна, м.Київ) - @maxim555 (Росія) 

1-0 

 

 
@Bayad2016 (Росія) – @Mops_2004 

(Дмитро Кушко, Україна, м.Харків) 
0-1 

 
 

Інший закон бліцу – концентрація уваги до останнього ходу! 

Можна прекрасно провести партію, досягти вирішальної переваги – і звести всі зусилля нанівець 

однією помаркою. Особливо це проявляється в бліці, коли в умовах обмеженого часу ймовірність 

помилки різко зростає. 

З цим пов`язаний найбільш кумедний епізод матчу.  

Московський гросмейстер Овечкін вів в прямому ефірі стрім на Youtube, одночасно приймаючи участь 

в матчі як гравець. Такі речі добром не закінчуються, оскільки втрачається концентрація на партії.  

Однак наші суперники були надто впевнені в своїй перемозі, навіть в таких речах демонструючи пафос 

та вальяжність. 



Як результат, у виграшній позиції російський гравець-коментатор припустився грубої помилки, і його 

крик відчаю в прямому ефірі: «Ребята, а я кажется мат зевнул!» - став предметом фотожаби від 

гравців Team Ukraine. 

 

GM @Roman_Ovetchkin  
(Роман Овечкин, Москва, Росія) –  
IM @Sigurbjorn  
(Sigurbjorn Bjornsson, Ісландія/Україна) 
0-1 
 

 
 
Після 41…Qg1+ - все написано на обличчі 
російського гравця та коментатора 

 

 

Загалом, повівши в рахунку зі старту, наша команда тільки нарощувала перевагу і не дала грізному 

супернику ні шансу, ні надії: 185,5 – 140,5! 

Тепер профілі гравців Team Ukraine на згадку про епічну перемогу прикрашатиме такий сертифікат: 

 



Недарма кажуть, що захистити титул важке, ніж здобути. 

В наступному сезоні проти нас суперники гратимуть ще з більшим завзяттям.  

Наприклад, адмін сербської команди пообіцяв виставити проти нас як мінімум 200 бійців (в 

порівнянні з 91 у нашому півфінальному матчі). 

Тому ми продовжуємо курс на зміцнення команди, і запрошуємо хороших бліцорів вступати до наших 

лав: 

https://www.chess.com/club/team-ukraine 

 

https://www.chess.com/club/team-ukraine

