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У київському Гідропарку відбулося офіційне відкриття но-
вого баскетбольного майданчика. Улюблене місце багатьох 
відпочиваючих нині може похвалитися сучасним покриттям 
та немалими трибунами.

Першими на ньому майданчику зіграли збірна України 40+, 
яка в липні візьме участь у чемпіонаті світу в Греції, та пере-
можець Ліги Монстрів і Міжнародної аматорської ліги – ко-
манда UDави.

«Карпатам» – 50!
У січні нинішнього року виповнилося 50 років з дня за-

снування футбольної команди «Карпати» (Львів) – флагмана 
футболу всієї Західної України та одного з найпопулярніших 
клубів нашої держави. До речі, він вписав своє ім’я і в багатий 
яскравими подіями літопис радянського футболу…
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ВИТРИМАЛИ НА «ВІДМІННО»!
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Із побажаннями успіху
Ігри в Туріні мали стати своєрідним 

лакмусовим папірцем якості роботи 
Асоціації ветеранів спорту України 
протягом останніх років. Саме про 
це йшлося 25 липня у конференц-за-
лі столичного Міжнародного вистав-
кового центру, де за ініціативи АВСУ 
відбулася урочиста церемонія з на-
годи проводів провідних ветеранів 
спорту в Італію на VIII Всесвітні ігри 
майстрів.

Участь у цій визначній події взя-
ли керівники Міністерства молоді та 
спорту України, Національного олім-
пійського комітету, представники 
все українських федерацій і асоціацій 
з видів спорту, видатні ветерани, чем-
піони та призери Олімпійських ігор 
— Валерій Борзов, Олександр Шапа-
ренко, Зінаїда Турчина, Володимир 
Іванов, Галина Захарова, Людмила Гу-
ревич (Лисенко), Іван Богдан, Віктор 
Путятін, Ніна Уманець, Володимир 
Беляєв, Володимир Стерлік… А ще — 
фахівці та організатори ветеранського 
спортивного руху та спорту ветеранів, 
численні учасники VIII Всесвітніх ігор 

майстрів, представники ЗМІ та по-
важні гості.

За пропозицією головуючого пре-
зидента Асоціації ветеранів спорту 
України Віктора Ткаченка, була обрана 
почесна президія зборів. До її складу 
ввійшли заступник міністра молоді та 
спорту Вадим Сисюк, керівник апара-
ту НОК України, призер Олімпійських 
ігор Юрій Тамм, олімпійські чемпіони 
Валерій Борзов і Володимир Іванов, 
голова Ради ветеранів фізичної куль-
тури та спорту Анатолій Усенко.

Після виконання гімну України Ві-
ктор Ткаченко оголосив урочисту це-
ремонію відкритою. Від імені голови 

Міністерства молоді та спорту Равіля 
Сафіулліна та президента НОК Укра-
їни Сергія Бубки учасників зборів 
сердечно привітали заступник Міні-
стра молоді та спорту Вадим Сисюк та 
керівник апарату НОК України Юрій 
Тамм. На урочистостях з вітальни-
ми словами виступили: олімпійський 
чемпіон, учасник ІІІ-VІІІ Всесвітніх 
ігор майстрів Володимир Іванов, ба-
гаторазова чемпіонка Європи і світу, 
Європейських та Всесвітніх ігор май-
стрів Валентина Крепкіна, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту 
України, чемпіон ІІ Європейських ігор 
майстрів Володимир Рябцев та прези-

дент клубу любителів волейболу «Лі-
беро» (м. Біла Церква) Тетяна Деркач.

Від імені молодого покоління 
спортсменів та майбутніх олімпійців 
виступили срібні призери ХІІ Євро-
пейського юнацького олімпійського 
фестивалю Вікторія Голда (легка атле-
тика) та Андрій Хлопцев (плавання). 
Вони урочисто вручили Національ-
ний прапор України, який повернув-
ся з ХІІ Європейського юнацького 
олімпійського фестивалю, керівнику 
спортивної делегації ветеранів спорту 
України VIII Всесвітніх ігор майстрів, 
президенту АВСУ Віктору Ткаченку та 
члену Оргкомітету Валентині Крепкі-
ній, а також побажали здобуття нових 
перемог та примноження спортивної 
слави України.

Під час урочистої церемонії відбу-
лася презентація єдиної спортивної 
форми для учасників Всесвітніх ігор 
майстрів, яка була виготовлена за 
кошти АВСУ та передана ветеранам 
спорту безкоштовно.

Після закінчення офіційної частини 
заходу відбулося фотографування учас-
ників церемонії та святковий фуршет.

У центрі уваги

ЛАКМУСОВИЙ 
ПАПІРЕЦЬ ТУРІНА

2-11 серпня в італійському місті Турін відбулися змагання VIII 
Всесвітніх ігор майстрів (ветеранів) World Masters Game. Про-
грама складалася з 30 видів спорту, в яких взяли участь понад 27 
тисяч атлетів зі 101 країни світу.

Україну представили 354 атлета з 12 видів спорту, які вибо-
роли 136 медалей — 51 золоту, 49 срібних і 36 бронзових.У неофі-
ційному командному заліку Україна ввійшла до першої десятки 
— це найвище досягнення наших ветеранів за всі роки виступів 
на Всесвітніх іграх майстрів.

Із гордо піднятими 
головами

А майже за місяць, 22 серпня, в залі 
засідань Міністерства молоді та спор-
ту України під головуванням пре-
зидента Асоціації ветеранів спорту 
України Віктора Ткаченка відбулася 
прес-конференція, присвячена під-
сумкам участі команд та провідних ве-
теранів спорту України у VIII Всесвіт-
ніх іграх майстрів (ветеранів). Участь 
у прес-конференції взяли Міністр мо-
лоді та спорту України Равіль Сафіул-
лін, керівник апарату Національного 
олімпійського комітету України, при-
зер олімпійських ігор Юрій Тамм, чем-
піони та призери Олімпійських ігор 
— Олександр Шапаренко, Володимир 
Іванов, Володимир Беляєв, Ніна Ума-
нець, Володимир Стерлік, представ-
ники федерацій та асоціацій з видів 
спорту, засобів масової інформації, 
чемпіони та призериVIII Всесвітніх 
ігор майстрів (ветеранів), фахівці та 
поважні гості .

Учасників та призерів Ігор у Туріні 
сердечно привітав Міністр Равіль Са-
фіуллін. Він зазначив , що серед чис-
ленних медалей, завойованих у цьому 
році спортсменами України на міжна-
родних змаганнях, значна частина на-
лежить ветеранам спорту.

«Хто, як не ви, можете бути провід-
никами в розвитку масового спорту і 
стати прикладом для нашої молоді!» 
— наголосив Міністр.

Керівник апарату Національного 
олімпійського комітету України Юрій 
Тамм передав учасникам теплі при-
вітання від президента НОК Сергія 
Бубки і щиру вдячність за відданість 
спорту та олімпійським ідеалам.

Справді, дякувати було за що. В Ту-
ріні наші ветерани виступили блиску-
че. А самі змагання транслювалися на 
всіх каналах телебачення Італії, бага-
тьох каналах Європи та світу.

Високих спортивних результатів до-
сягли на Всесвітніх іграх представники 
таких видів спорту, як легка атлетика 
(9 золотих, 13 срібних і 13 бронзових), 
плавання (10, 14, 8), байдарка і каное 
(7, 9, 6), велоспорт (3, 6, 6), волейбол (5 
золотих, 1 срібна), академічне веслу-
вання (3 золотих, 1 срібна), футбол (1 
золота, 1 срібна, 1 бронзова).

Слід зазначити, що у складі ветеранів 
спорту України на VIII Всесвітніх іграх 
взяли участь у змаганнях такі відомі 
спортсмени, як учасниця XVI Олім-
пійських ігор, багаторазова чемпіон-
ка та рекордсменка України та СРСР 
з плавання Алла Коваленко (м. Київ), 
майстри спорту міжнародного класу, 
багаторазові чемпіони та рекордсмени 
Європи, світу, Європейських та Всес-
вітніх ігор з важкої атлетики Геннадій 

Юркевич (м. Львів), Юрій Луганов 
(Миколаївська обл.), Михайло Бур-
ков (Львівська обл.), майстри спорту 
міжнародного класу, чемпіони VIII 
Всесвітніх ігор з волейболу Наталія 
Міщенко, Олена Кислякова, Марина 
Іващенко, Ірина Павлова — представ-
ниці Одеси, заслужені тренери Украї-
ни Микола Сойніков (Донецька обл.), 

Олександр Коваль (м. Київ), Микола 
Курафеєв (м. Біла Церква) та багато 
інших знаних майстрів, які продовжу-
ють активно займатися спортом ве-
теранів, пропагуючи здоровий спосіб 
життя.

Успішно виступила в Туріні коман-
да ветеранів спорту України з важкої 
атлетики, яка нинішнього року вибо-

рола перше командне місце на чемпі-
онаті світу, а тепер стала переможцем  
Всесвітніх ігор.

Вагомий внесок у загальні досягнен-
ня українських спортсменів на VIII 
Всесвітніх іграх внесли: Алла Кова-
ленко (плавання, 4 золоті медалі, м. 
Київ), Кіра Дементьєва (академічне 
веслування, 3 золоті, 1 срібна медаль, 
м. Київ), Тетяна Кривохижа (легка ат-
летика, 2 золоті медалі, м. Суми), Те-
тяна Полулященко (легка атлетика, 2 
золоті медалі, Луганська обл.), Анто-
ніна Тишко (легка атлетика, 2 золоті, 
медалі, м. Київ), Людмила Козаченко 
(байдарка, 1 золота, 4 срібні медалі, 
м. Вінниця), Станіслав Тітаренко (ве-
лоспорт, 2 золоті медалі, Харківська 
обл.), Валентина Крепкіна (легка ат-
летика, 1 срібна, 2 бронзові медалі, м. 
Київ), волейбольні команди м. Запо-
ріжжя (55+, 60+), футбольний клуб 
«КСХІ» (м. Сімферополь) та інші.

51 раз на спортивних спорудах, де 
проходили змагання за програмою 
VIII Всесвітніх ігор, лунав Державний 
гімн України на честь наших перемож-
ців. Не зважаючи на вікові бар’єри, 
українські спортсмени ще раз підтвер-
дили свої високі фізичні та вольові 
якості, примножуючи спортивну сла-
ву і честь України.

Слід зазначити, що успішному ви-
ступу ветеранів спорту України на 
Всесвітніх іграх у значній мірі спри-
яла велика організаційна робота, яку 
протягом підготовки до ігор здійснила 
Асоціація ветеранів спорту України, 
вперше забезпечивши весь склад ко-
манд та провідних ветеранів спорту 
України єдиною спортивною формою, 
а також вирішивши багато організа-
ційних питань.

Оргкомітет АВСУ з підготовки укра-
їнських спортсменів до участі у Всес-
вітніх іграх висловив щиру вдячність 
Міністерству молоді та спорту Украї-
ни, Національному олімпійському ко-
мітету, федераціям і асоціаціям з видів 
спорту, регіональним управлінням з 
питань фізичної культури і спорту, ор-
ганізаторам і фахівцям ветеранського 
спортивного руху, спонсорам і уболі-
вальникам за співпрацю та надання 
підтримки ветеранам спорту України.

На прес-конференції виступили 
чемпіони та призери VIII Всесвітніх 
ігор майстрів Валентина Крепкіна, 
Олександр Коваль, Іван Пушкін, Алла 
Коваленко, Владислав Лисенко, Воло-
димир Рябцев, Тетяна Деркач.

Президент АВСУ Віктор Ткаченко 
підводячи підсумки, щиро поздоро-
вив переможців, призерів та учасників 
змагань у Туріні й побажав усім нових 
успіхів у житті та розвитку спорту ве-
теранів.

Прес-служба АВСУ

ДОВІДКА
Головні змагання ветеранів спорту проводяться раз на чоти-

ри роки. На них збирається близько 25 тисяч учасників із 80-100 
країн. Ветерани змагаються у вікових групах: чоловіки — від 40 
років, жінки — від 35 років (наступна номінація через кожні 5 
років).

У програмі майже 30 видів спорту. Кількість учасників не обме-
жується, можливе формування команд із представників різних 
країн.

Ігри почали проводитися з 1985 року. Перші відбулися в Торон-
то (Канада). 1989-го року — в Копенгагені (Данія). 1994-го — у 
Брісбені (Австралія), 1998-го — у Портленді (США), 2002-го — у 

Мельбурні (Австралія), 2005-го — в Едмонтоні (Канада), 2009-го 
— у Сіднеї (Австралія). Нинішні — VІІІ Ігри — відбулися у Туріні 
(Італія). 

Ігри вражають. Програма відкриття і закриття майже не посту-
пається Олімпійським іграм. Для ветеранів характерні енергій-
ність, велике бажання перемогти, а не просто взяти участь у зма-
ганнях.

В організації підготовки до VІІІ Ігор взяла участь Асоціація 
ветеранів спорту України (президент — Віктор Ткаченко). Важ-
ливим є і те, що наші ветерани виступили і народними диплома-
тами, при спілкуванні з представниками різних країн доводили 
про процеси, які проходять у нашій країні, розповідали про наше 
життя, історію, культуру.

САМЕ з ЦИМ СИМВОЛІчНИМ ПРАПОРОМ УКРАїНСЬКА КОМАНДА ВИРУШИЛА ДО ТУРІНА

МЕДАЛІ НАШИМ чЕМПІОНКАМ ДО ЛИЦя

ДУжЕ ДОБРЕ зІГРАЛИ НА ТУРНІРІ НАШІ ВОЛЕЙБОЛІСТИ
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Для всіх, кому за 35
Отже, з 2 по 11 серпня вулиці Туріна 

були переповнені — тут проходили зма-
гання Всесвітніх ігор майстрів спорту 
— World Masters Games-2013. Але слово 
«майстер» тут не є таким відмітним, як 
в часи, коли через надзусилля здобува-
лося звання «Майстер спорту СРСР». У 
даному випадку — це просто вказівка 
віку «після 35». І в цих змаганнях може 
брати участь кожен бажаючий. 

Взагалі ці зустрічі, засновані на кон-
куренції й дружбі, відкриті для всіх, 
і особливо для людей, які вважають 
для себе спорт чином здорового спо-
собу життя. Слід зазначити, що за сво-
їм масштабом і кількістю учасників 
World Masters Games перевищує Олім-
пійські ігри — адже вони для всіх, хто 
любить спорт. Ніяка інша подія в світі 
не в змозі залучити так багато учасни-
ків, як Всесвітні ігри майстрів. Адже 
вікових меж для людей після 35 років 
тут не існує — тільки плати внесок 
учасника. З кожного спортсмена — 170 
євро. Але ж для громадян більшості 
розвинених країн це суща дрібниця .

Варто наголосити, що піонерами 
ініціативи проведення World Masters 
Games багато років тому виступили 
країни, які найбільш відповідально 
підходять до здорового способу життя 
своїх громадян — Австралія, Сполу-
чені Штати і Канада. Вони проводили 
у себе такі зустрічі вже не раз, тоді як 
в Європі подібний масштабний за-
хід для любителів спорту проводився 
лише вдруге .

Перші Всесвітні ігри майстрів (вете-
ранів) відбулися 1985 року в Торонто. 
Далі черга прийшла до європейської 
країни — Данії (Копенгаген), але далі 
змагання неодмінно проходили десь 
за океаном. Наступними на черзі були 
Брісбен, Портленд, Мельбурн, Едмон-
тон і, нарешті, в 2009 році — Сідней. 

Із кожним роком кількість учасників 
цих змагань зростала — якщо на пер-
ших Іграх брали участь 8300 спортс-
менів, то на останніх у Сіднеї — вже 
28000. Для порівняння — на звичай-
ній пекінській Олімпіаді-2008 взяли 
участь тільки 10903 спортсмени.

Також слід додати, що Всесвітні ігри 
майстрів проводяться Міжнародною 
асоціацією IMGA, яка визнана Між-
народним олімпійським комітетом. 
Вона продовжує проводити в життя 
основне гасло Олімпійської хартії — 
«Спорт —  для всіх!» IMGA, як і МОК, 
теж базується в Лозанні. Асоціація 
пропагує спорт серед людей старше 35 
років із розумінням того, що участь у 
спортивних змаганнях можна брати в 
будь-якому віці.

чому саме Турін?
В якості місця проведення змагань 

World Masters Games-2013 Турін був 
обраний неспроста. Адже тут добре 
розвинена інфраструктура для всіх 
видів спорту. У цьому італійському мі-
сті багато готелів самого різного класу 
і на будь-яку кишеню, тож у них без 
проблем можуть розміститися десят-
ки тисяч і спортсменів, і туристів. До 

того ж у 2006 році Турін був столицею 
Зимової Олімпіади. І надалі кожні два 
роки місто проводить різні міжнарод-
ні масштабні заходи — у сфері бізнесу, 
культури, спорту та інших.

У культурному відношенні в Туріні 
також є чим зайнятися і на що подиви-
тися. Почавши, хоча б із огляду знаме-
нитої «турінської плащаниці» і закінчу-
ючи відвідуванням королівських замків 
із дегустацією прекрасних п’ємонтських 
вин. А в проміжку між змаганнями 
потрібно обов’язково відвідати музей 
автомобілів та музей кіно — справжні 
шедеври музейного мистецтва.

Ейфорія справжнього 
свята

Безсумнівно, найбільш барвистим 
і пам’ятним днем для всіх учасників 
став день відкриття Всесвітніх ігор. 
Надвечір усі почали підтягуватися на 
площу Piazzo V. Valentino, де був при-
значений збір. Площа вмить розцвіла 
прапорами і різнокольоровими костю-
мами учасників параду. У всіх настала 
якась ейфорія — всюди сміх, веселощі, 
фотографування один з одним...

Потім почався сам парад, який очо-
лював мер міста. Все було в кращих 
традиціях відкриття звичайних Олім-
піад, але якось більш по-теплому , до-
машньому, і не так офіціозно .

Спортсмени, розділившись на ко-
манди з видів спорту, пройшли вули-
цею По, що сполучає площу збору з го-
ловною площею міста — Piazza Castello. 
Яких тільки не було фарб і емоцій! 
Найяскравішими і розкутими, на мій 
погляд, були спортсмени Австралії, 
Канади і Великобританії. Не настільки 
яскраво, але цілком урочисто вигля-
дала українська делегація у сорочках і 
шортах біло-блакитних кольорів.

Кілька слів хочеться висловити на 
адресу російської збірної. У її спортс-

менів домінував червоно-білий одяг 
— помітний і барвистий. Але особисто 
мене дуже здивував червоний прапор 
із серпом і молотом і такими ж кепоч-
ками з серпом і молотом на головах ро-
сійських представників у такому «ка-
піталістичному» виді спорту як регбі! 
Цікаво, якби цей прапор й досі майо-
рів над Кремлем — чи змогла б ось так 
вільно поїхати до Туріна настільки ве-
лика кількість спортсменів-любителів 
і колишніх професіоналів?

Дуже і дуже сумніваюся: це ж скіль-
ки потребувалося знайти КДБешників, 
котрі супроводжували тоді все і всіх! 

Протягом півтора годин усі спортс-
мени рухалися на Piazza Castello. Закри-
вали ходу із серйозним виразом облич 
юнаки та дівчата з барабанами. Напев-
но, також розмірно і з таким же три-
вожним дробом барабанів, у таких же 
костюмах, барабанщики йшли вулиця-
ми міста і багато століть тому, скликаю-
чи громадян і на свята, і на традиційні в 
ті часи церемонії чиєїсь страти.

А за ними в середньовічних костю-
мах йшли чоловіки з яскравими пра-
порами і, підкидаючи їх майже до тре-
тього поверху, віртуозно ловили потім 
за древко.

Зрештою, на площі Кастелло про-
йшла урочиста церемонія відкриття 
Ігор та відбулося запалення Олімпій-
ського Вогню ветеранів спорту. Попе-
реду були 10 днів боротьби, емоцій, 
напруги, сліз засмучення від невдач 
і поразок і сліз ейфорії та радості 
від перемог! У ці дні весь час стояла 
незвичайна для нас спека — темпе-
ратура повітря була під сорок граду-
сів! А в спортзалах до неї додавалася 
ще температура від перебігу змагань 
Всесвітніх ігор, пристрастей та емоцій. 
Тривало справжнє свято спорту…

Уболівальник Юрій

World Masters Games—2013

Мені пощастило побувати в Туріні під час VIII Всесвітніх ігор 
майстрів спорту — World Masters Games- 2013. Протягом десяти 
днів там було стовпотворіння. Містом ходили тисячі ошатних 
людей самого різного віку з барвистими бейджиками на грудях. А 
деякі — вже і з великими медалями — радісні і щасливі…

Крутіше за звичайну Олімпіаду!

РОСІЙСЬКІ РЕГБІСТИ ПІД РАДяНСЬКИМ ПРАПОРОМ —  
ОЦЕ зАГАДКА…

КАНАДСЬКА КОМАНДА ВІДзНАчАЛАСя НЕзВИчНИМИ 
«КАПЕЛЮШКАМИ»

ДО ТУРІНА ПРИїхАЛО чИМАЛО ПРЕДСТАВНИКІВ АзІї

яКЕ ж ЦЕ СВяТО — БЕз ШУТІВ ТА АКРОБАТІВ?

НАЙБІЛЬША ДЕЛЕГАЦІя ПРИБУЛА ДО ІТАЛІї з АВСТРАЛІї

ЦЕРЕМОНІя ВІДКРИТТя БУЛА СПРАВДІ 
УРОчИСТОЮ
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Узагалі, перш ніж торкнутися 
теми суто волейбольної, хо-
четься поділитися особистими 

враженнями від VІІІ Всесвітніх ігор 
ветеранів спорту в Торіно. Безперечно, 
це була визначна подія у житті світової 
спортивної спільноти, яка сприятиме 
подальшому розвиткові міжнарод-
ного та національного рухів ветера-
нів спорту, пропаганді олімпійських 
ідеалів, дружби, злагоди і братерства. 
Принципи міжнародного ветеран-
ського спортивного руху активно 
сприяють впровадженню здорового 
способу життя, позитивно впливають 
на свідомість осіб старшого віку бути 
фізично активними, займатися спор-
том упродовж усього життя.

Вражають хоча би загальні цифри. 
Адже у цих масштабних комплексних 
спортивних змаганнях, що проводяться 
один раз на чотири роки, змагалися по-
над 19 тисяч учасників зі 109 країн світу, 
які визначали кращих у 29 видах спорту!

Постаралися й організатори Ігор, які 
влаштували для учасників урочисту 
парадну ходу від площі Вітторіо Вене-
то до площі Пьяцца Кастелло. Спортс-
мени йшли окремими групами по 
видам спорту, і українців можна було 
відзначити по єдиній формі. Хочеться 
відмітити, що лише українська збірна 
цілком була в єдиній парадній формі, 
за що ми дуже вдячні Асоціації вете-
ранів спорту України. Представники 
ж різних видів спорту інших країн 
світу відрізнялися один від одного і по 
кольору вбрання, і по стилістиці. Або 

ж просто вдягнули свою ігрову форму. 
Хода закінчилася офіційною яскра-

вою церемонією відкриття, яка ще 
довго буде згадуватися як одна із най-
визначніших подій у житті. Ну, а далі 
пішли самі змагання, в яких українці 
представили свою країну дуже гідно.

Зокрема, вдалим виступом у складі 
ветеранів України відзначилася жіно-
ча команда Клубу любителів волейбо-
лу «Ліберо» міста Біла Церква Київ-
ської області (вікова група 50+), яка з 
14 команд у своїй віковій групі посіла 
почесне друге місце.

Усі без винятку поєдинки були дуже 
складними. Особливо перша гра з одні-
єю із команд Бразилії (до речі, Бразилію 
лише в нашій віковій групі представ-
ляли 5 команд, Канаду — 4 команди). 
Обидві партії в цьому захоплюючому 

протистоянні ми наздоганяли своїх су-
перниць, зрівнювали рахунок до 24:24 і 
вигравали з рахунком 25:24.

А ось фінал з іншою бразильською 
командою — це окрема тема! Тут свою 
роль зіграло і суддівство (дуже лояль-
не в сторону суперниць і прискіпливе 
до нас, особливо, що стосується дру-
гої передачі, схоплений і/або кинутий 
м’яч, аут), і відсутність інформації (фі-
нальна зустріч була з 5-ти партій і з різ-
ницією у 2 очки), і погане самопочуття 
нашого основного гравця Тетяни Вязь-
менської, і наявність у команди супер-
ниць двох тренерів. Отже, фінал був 
тяжким і затяжним, але гіркоти пораз-
ки «Ліберо» не відчула — ми задоволе-
ні отриманими срібними нагородами.

Тетяна ДЕРКАч, 
президент КЛВ «Ліберо»

Львівський волейбольний клуб 
«Омега» (президент — А.М.Бо-
бришов) був створений у 1998 

році для популяризації й пропаганди 
славних традицій львівського волей-
болу та для підвищення спортивної 
майстерності місцевих спортсменів. 
До засновників клубу ввійшли ви-
пускники вищих навчальних закладів. 
А саме — Львівського політехнічного 
інституту, Львівського інституту фі-
зичної культури, Львівського медін-
ституту та інших.

Із 2002 року ВК «Омега» розпочав 
проведення у місті Львові традицій-
ного ветеранського турніру. У 2005 
році, після трагічної смерті ідейного 
засновника і капітана команди Оле-
га Калітієвського , турнір було при-
свячено його памяті та пам’яті во-
лейболістів Львівщини Б.Садирова і 
П.Джуринського. 

Із кожним роком кількість команд-у-
часниць львівського Меморіалу не-
впинно зростала. Зокрема, нинішньо-
го року, коли у Львові пройшов вже 
11-й за ліком міжнародний турнір, у 
ньому взяли участь 20 команд! Тож не 
дивно, що на даний час цей турнір є 
одним із найпрестижніших ветеран-
ських змагань України.

Взагалі, протягом останніх років 
гравці клубу брали участь у турнірах 
обласного, держаного та міжнарод-
ного рівня, де неодноразово займали 
призові місця. Так у 2009 та 2010 ро-
ках ВК «Омега» (40+) посідав друге 
місце в розіграші Кубку України серед 
ветеранів у м.Гурзуф , а в 2011 та 2012 
роках — 3-є місце. У 2009 році гравці 
клубу стали срібними призерами між-
народного турніру в м.Ізмаїл , чемпіо-
нами першості Львівської області та 
володарями Кубка Львова. У 2010 році 
ВК «Омега» отримав срібні медалі на 
міжнародному турнірі в м.Кежмарек 
(Словакія) та став чемпіоном між-
народного турніру серед ветеранів в 
м.Каунас (Литва). У 2011 році на між-
народному турнірі в м.Рига гравці клу-
бу стали срібними призерами. А 2012 
року вибороли третє місце в розіграші 
Кубка Чорного моря (м.Алушта), дру-
ге місце на міжнародному турнірі в 
м.Ключборк (Польща), третє місце на 
міжнародному турнірі в м.Тирасполь 
(Молдова), і також стали володарами 
Кубка Львівської області. Нарешті, 
нинішнього року клуб став бронзо-
вим призером міжнародного турніру 
Артамонова у м.Вільнюс (Латвія). 

Нині ж в італійському Туріні на 

World Masters Games-2013 ВК «Омега» 
(45+) досяг найвизначнішого успіху 
в своїй історії. У складі Дарій Олег, 
Вайпан Сергій, Кириловець Віктор, 
Посікіра Анрій, Синицький Сергій, 
Рясик Ігор та Тимошенко Олександр 
львів’яни стали чемпіонами Всесвітніх 
ігор ветеранів, здобувши у фінально-
му матчі впевнену перемогу над ко-
мандою Бразилії з рахунком 3:0!

Під стать «Омезі» виступили в Туріні 
й представники СК «Запоріжжя». При-
чому стали чемпіонами World Masters 
Games-2013 одразу в двох вікових ка-
тегоріях — це визначний успіх! 

У номінації 55+ брали участь 12 ко-
манд (три групи по 4 команди). Після 
групових змагань було відібрано вісім 
кращих колективів, які продовжили 
розіграш за олімпійською системою. 

Команда СК «Запоріжжя» посіла 
в групі перше місце, у чвертьфіналі 
перемогла Фінляндію, а в півфіналі 
— Росію (м. Тверь). Натомість, вирі-
шальний поєдинок проти господарів 
змагань — італійців почала дуже не-
вдало — 14:25. 

«Це тому, що напередодні фіналу 
мер Запоріжжя та президент облас-

ної федерації волейболу Олександр 
Син пообіцяв нам у разі успіху гро-
шові премії, — розповів потім капітан  
СК «Запоріжжя» 55+ Павло Ворон-
ков. — Ми почали думати не про гру, 
а про гроші. Та після першої партії я 
попросив партнерів налаштувати свої 
думки саме на події на майданчику. І 
допомогло!»

Три наступні партії пройшли вже за 
перевагою українців, і коли в останній 
з них суддя зафіксував перемогу за-
поріжан — 25:16 і загальний рахунок 
— 3:1, їхнім радощам не було меж.  

Натхнені успіхом земляків, гравці 
команда СК «Запоріжжя» 60+ взагалі 
перевершили всі сподівання. У них 
турнір проводився за коловою систе-
мою, а участь у ньому взяли 7 провід-
них команд світу з України, Санкт-Пе-
тербурга, Москви, «Віддушина» 
(Московська область), США, Фінлян-
дії та Бразилії. «СК Запоріжжя», ви-
гравши п’ять поєдинків поспіль, вже 
за тур до закінчення змагань забез-
печив собі титул чемпіонів Всесвітніх 
ігор ветеранів. Видатний успіх!

Віктор СЕРГІЄНКО

World Masters Games—2013 World Masters Games—2013

Змагання з волейболу на 
VІІІ Всесвітніх іграх ве-
теранів спорту в Торіно 
стали одними з найбільш 
цікавих та захоплюючих. 
Незважаючи на поважний 
вік учасників турніру, вони 
продемонстрували нев’я-
нучу майстерність, хитрі 
тактичні задуми та за-
видну волю до перемог. І як 
же приємно усвідомлювати, 
що одними з найкращих на 
ігровому майданчику були 
українські спортсмени! Зо-
крема, обидві наші жіночі 
команди заслужили багато 
схвальних відгуків на свою 
адресу не лише через при-
родну красу, але й завдяки 
чудовій грі. Незважаючи 
на високий клас суперниць, 
українки знайшли сили та 
вміння перегравати їх, тож 
не дивно, що саме вони стали 
чемпіонками та призерками 
World Masters Games—2013!

Гідний виступ українських жіночих команд на волейбольному 
турнірі Всесвітніх ігор ветеранів продовжили чоловіки. Нашу 
країну там представляли колективи зі Львова та Запоріжжя, й 
усі вони зуміли зробити майже неможливе — здобули золоті на-
городи! При цьому проявили себе справжніми бійцями, адже весь 
свій турнірний шлях пройшли без жодної поразки, перемагаючи 
дуже сильних суперників із Бразилії, Італії, Росії, Сполучених 
штатів Америки… 

«СРІБНІ» БІЛОЦЕРКІВчАНКИ…

Взагалі, жіноча команда 45+ на Всесвітніх іграх 
майстрів була представлена найсильнішими 

гравцями України. У складі команди виступали ві-
домі майстри з різних міст України, багаторазові 
призери чемпіонатів світу і Європи та чемпіони 
України. А наставницею в них була сама олімпійська 
чемпіонка Олена Соколовська, яка протягом остан-
ніх років вдало керувала командою вітчизняної жі-
ночої Суперліги «Джинестра» з Одеси. 

На одному диханні «Таврія-V» виграла у команд з 
Росії та Прибалтики з однаковим рахунком 2:0. Далі у 
півфіналі українки з таким же рахунком не залишили 
шансів волейболісткам Фінляндії. А у вирішальному 
протистоянні зійшлися з представницями Бразилії…  

Цікавий факт: різні команди Росії, які нещодавно 
брали участь у міжнародних турнірах в Америці та 
Канаді, жодного разу не могли виграти саме у цього 
бразильського колективу. Однак наші жінки своїм 
запалом уже на розминці показали, що налаштовані 
на рішучу боротьбу. Підтримувані своїми уболіваль-
никами, вони впевнено діяли в кожному ігровому 
епізоді й не залишили бразилійкам жодних шансів. 
Підсумок — 3:0, і золоті медалі наші!

СКЛАД «ТАВРІя-V»
1.Кислякова Олена, МСМК м.Одеса
2.Міщенко Наталія, МСМК м.Одеса
3.Іващенко Марина, МСМК м.Одеса
4.Ольшанська Світлана, МС м.Одеса
5.Малиш Юлія, МС м.Київ
6.Гайдаєнко Ольга, МС м.Одеса
7.Павлова Ірина, МС м.Одеса
8.Ковтун Яна, МС м.Донецьк
9.Плетенчук Світлана, МС м.Київ
10.Орєшина Вікторія, МС м.Дніпропетровськ
11.Лукьяненко Наталія, МС м.Дніпропетровськ

Віктор СЕРГІЄНКО

…ТА «зОЛОТІ» ТАВРИчАНКИ
Що не вийшло у команди з Білої Церк-

ви, те вдалося жіночому колективу «Тав-
рія-V», який виступав у віковій категорії 
45+. Тавричанки впевнено поквиталися за 
своїх землячок, здолавши у вирішальному 
поєдинку саме представниць Бразилії!

зЛАМАЛИ 
ОПІР І ГРІзНИх 

БРАзИЛЬЦІВ,  
І НЕПОСТУПЛИВИх 

ІТАЛІЙЦІВ
ВОЛЕЙБОЛІСТИ «ОМЕГИ» ТРІУМфУЮТЬ

У ТУРІНІ ДУжЕ ПОРАДУВАЛИ зАПОРІзЬКІ КОМАНДИ У КАТЕГОРІї 60+…              …ТА КАТЕГОРІї 55+
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ВЕЛИКА ВОДА, ВАГОМІ зДОБУТКИ

У Туріні кількісний склад 
веслярів змагань на байдар-
ках і каное перевершив усі 

сподівання. Вагомою була і наша деле-
гація. В цілому, більше 50 спортсменів 
віком від 30 до 76 із восьми областей 
України та Києва стартували на озері 
Кандія в 40 км від Туріна.

Декілька слів хочеться сказати про 
умови, в яких доводилося стартува-
ти. Перш за все, погодні. Зважте, як 

важко доводилося спортсменам, коли 
температура повітря перевищувала 35 
градусів! А тут ще й старти давалися 
з великою затримкою. Учасникам до-
водилося чекати свого запливу більше 
години на пекучому сонці, при цьому 
вони не мали можливості залиши-
ти стартову зону! Чому так сталося? 
Очевидно, затримки виникали по вині 
некваліфікованої роботи суддівської 
бригади. 

Але, не зважаючи на всі негаразди, 
спортсмени-ветерани гідно предста-
вили Україну, завоювавши загалом 8 
золотих, 11 срібних та 8 бронзових ме-
далей! Чудовий здобуток!

А потім на водні доріжки озера Кан-
дія вийшли змагатися спортсмени ака-
демічного веслування. Тут кількісний 
склад був значно скромніший, віковий 
діапазон складав від 45 до 78 років. 

Наша країна була представлена ки-
ївським клубом «Мала флотилія». І 
вони теж стикнулися з відсутністю 
інформації про заїзди. Як наслідок, у 
них теж почалися затримки стартів. 
На наш погляд, вкрай незадовільно 
працювала суддівська бригада, яка 
знаходила проблеми в своїй роботі, 
як кажуть, на рівному місці. Через це 
нервували і самі арбітри, і, звичайно 
ж, спортсмени.

Однак тим вагомішими виглядають 
досягнення членів клубу «Мала фло-
тилія», які загалом здобули три золоті 
та одну срібну нагороди. Зважаючи на 
все вищезазначене, у них є всі підста-
ви бути задоволеними таким підсум-
ковим результатом.

Олександр КОВАЛЬ

Можливо, змагання на 
байдарках і каное та з ака-
демічного веслування не 
настільки видовищні та 
емоційні, як ігрові види, але 
ж за своєю напругою, непе-
редбачуваністю та демон-
страцією волі спортсменів 
до перемоги вони можуть 
дати фору багатьом. Тим 
більше, тут і конкуренція 
значно солідніша. Тож ва-
гомі здобутки у цих видах 
програми Всесвітніх ігор 
майстрів у Туріні представ-
ників української команди 
слід виокремити особли-
вим значенням. Адже вони 
зуміли перевершити у своїх 
досягненнях спортсменів, 
так би мовити, справж-
ніх веслярських країн, де 
історія та традиції сяга-
ють дуже далеких часів…

…Їх повернення до Криму чекали 
с великим нетерпінням. Адже 

футбольна команда КСХІ (вікова ка-
тегорія 40+) стала справжнім одкро-
венням Всесвітніх спортивних ігор 
ветеранів у Туріні, забила у ворота 
своїх суперників два десятки м’ячів і, 
заслужено для своїх уболівальників та 
дещо несподівано для експертів, впев-
нено виграла змагання.

Йти вперед без зупинок. Цей, здава-
лося б, простій на словах, але складний 
у реалізації девіз гравці команди КСХІ 
таки втілили в життя. Після торіш-
ньої перемоги на клубному чемпіона-
ті Європи, наші ветерани поставили 
перед собою куди більш амбітну мету 
— всесвітнє визнання. До нього йшли 
наполегливо й копітко, але, навіть не-
зважаючи на їх граничну мотивацію і 

відмінний рівень майстерності, в Турі-
ні фаворитів бачили в інших колекти-
вах. Зіграла горезвісна магія імен. Тому 
яке ж було здивування організаторів, 
коли футбольні майстри з півдня Укра-
їни для початку декласували хвалених 
бразильців, а потім без видимих склад-
нощів розібралися з португальцями і 
канадцями. Бельгійці ж і зовсім вирі-
шили не випробовувати долю, просто 
не вийшовши на матч з кримчанами. 

Зупинити каток під назвою КСХІ 
вже на півфінальній стадії збирали-
ся футболісти португальської «Боа-
вішти». Голи Опаріна і Антюхіна ви-
значили подвійну перевагу кримчан у 
рахунку, а на закуску — привіт своєму 
португальському колезі по воротар-
ському амплуа передав голкіпер КСХІ 
Сергій Величко, для якого день матчу 
збігся з днем народження.

У фіналі кримчанам протистояла ще 
одна бразильська команда зі складною 
назвою «Ларані Меканік до Бразіл». 
Однак до вирішального матчу коман-
да КСХІ підійшла з максимальним на-
строєм і підтримкою рідних фанів.

Золотими літерами свої імена в іс-
торію вписали Назаров, Опарін і Но-
віков. Вони тричі залишили автограф 
у воротах бразильців, тоді як «чаклу-

ни м’яча» спромоглися лише на гол 
престижу у виконанні Алісона. 3:1 
— золоті медалі та світове визнання 
поїхали до Сімферополя! Отже, чем-
піонами стали: воротарі — Сергій Ве-
личко, Олег Лебеденко та Геннадій Са-
пожников, захисники — Юрій Волков, 
Володимир Луценко, Дмитро Назаров, 
Ігор Портнов, Юрій Сининський, Пав-
ло Скорик та Олексій Храмцов, півза-
хисники — Ельдар Ібрагімов, Володи-

мир Мартинов, Петро Новіков, Ігор 
Оберемченко, Андрій Опарін, Сер-
гій Снитко, Віталій Тарасов, Валерій 
Шажко та Олександр Шеметєв, фор-
варди — Олексій Антюхін, Олександр 
Жуй, Олександр Мельник (капітан) і 
Олександр Гудим.

А невдовзі після повернення додому 
з футболістами зустрівся Голова Ради 
міністрів Криму Анатолій Могильов. 
Він передав їм привітання від Прези-
дента України та подякував за завойо-
ваний для Криму кубок і проявлену 
волю до перемоги. 

«Будь-яка перемога наших спортс-
менів — гордість для Криму. На тлі 
невдач «Таврії », ви підтримали пози-
тивний імідж автономії. У фіналі ви 
обіграли збірну Бразилії — це неорди-
нарна подія в історії не тільки україн-
ського, а й пострадянського футболу!» 
— зауважив Анатолій Могильов.

Також чемпіонів серед ветеранів з 
футболу вшановували у Верховній 
Раді автономії. Спікер кримського 

парламенту Володимир Константинов 
вручив нагороди гравцям і тренер-
ському штабу. Він закликав дивитися 
на тріумф сімферопольської команди 
набагато ширше — це не просто успіх 
окремо взятих людей, це перемога ідеї 
спорту як такої.

Також варто відзначити інших пред-
ставників футбольної України на Іграх 
в Туріні. У турнирі в категорії 50+ диві-
зіону Premier (колишніх професійних 
гравців) брали участь дві наші коман-
ди: «Харків-Маріуполь» та «АМІК».

Харків’яни, які прийняли до свого 
складу ветеранів футболу Маріуполя, 
до цього турніру переможно пройшли 
через вісім міжнародних турнірів, 
включаючи Masters Games у Сіднеї, 
Едмонтоні, Мальме і Ліньяно. 

Турнір 50+ Premier у Туріні проходив 
за незвичною формулою: до команд 
старше 50 років були додані молодіші 
команди 45 і 40-річних футболістів. І 
хоча в остаточній номінації в категорії 
50+ вони були виключені з розподілу 
підсумкових місць, проте ігри з ними 
зажадали значної витрати енергії й 
призвели до травм провідних гравців. 

Усього за 9 днів перебування в Турі-
ні команда «Харків-Маріуполь» про-
вела 7 ігор. Ключовим виявився по-
єдинок з командою «Русь» (Москва). 
Переможець ставав чемпіоном турні-
ру. У першому таймі команди обміня-
лися голами. У другій половині гри за 
значної переваги української команди 
і великій кількості голевих моментів 
біля воріт «Русі» рахунок не змінився. 
А в серії післяматчевих пенальті більш 
вдалими виявилися футболісти Мо-
скви. 

У підсумку «Харків-Маріуполь» по-
сів друге місце, а інша українська ко-
манда «АМІК» стала третьою, обіграв-
ши у вирішальному матчі за бронзові 
медалі команду з Канади.

За команду «Харків-Маріуполь» хар-
ків’яни Володимир Лінке, Олександр 
Москаленко, Сергій Храпач, Валентин 
Крячко, Олександр Щербінін, Василь 
Перебийніс, Олександр Луганський, 
Євген Золотницький, Нерсес Шахму-
радян, Сергій Ралюченко, Віктор Глад-
кий, Віктор Попов, Микола Мусієнко, 
Вадим Стародубцев, а також ветерани 
футболу Маріуполя —  Олександр Вас-
ютич, Олександр Прихно та Володи-
мир Бількунов.

World Masters Games—2013

У фІНАЛІ 
НАВчИЛИ ГРАТИ 

«чАКЛУНІВ М’ячА»
Футбольні змагання в Туріні стали справжньою «родзинкою» 

програми Всесвітніх ігор ветеранів. Тим більше, особливу увагу 
вони привертали до себе ще й через виступ там трьох українських 
команд. І треба було такому статися, що у підсумку вони зібрали 
повний комплект нагород — «золото», «срібло» та «бронзу»!
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Ідея проведення таких змагань у Києві належить 
керівникам благодійної організації «Мала флотилія» 
Костянтину Мальованому і Всеславу Ковгану.

Як розповіла директор ДЮСШ «Київ» Вероніка 
Моргун, на нинішні — єдині в сезоні міжнарод-
ні змагання — зібралися близько 400 веслярів, як 
зовсім юних, так і ветеранів до 75 років. Взагалі у 
них взяли участь 25 команд з України, Білорусі та 
Молдови. Змагання проходили на дистанції 200, 500 
і 1000 метрів за олімпійською системою. 

Підтримати молодь у спортивній боротьбі прийш-
ли ветерани радянського і вітчизняного веслуваль-
ного спорту — чемпіон світу та Олімпійських ігор 
Олександр Шапаренко, олімпійський чемпіон Ми-
кола Чужиков, дворазова срібна призерка Олімпіад 
Світлана Мазій та інші почесні особи. 

Міжнародні змагання проходили на водно-спор-
тивному стадіоні Матвіївської затоки, який таким 
назвати можна з великою натяжкою. Якщо в радян-
ські часи на фінішну ділянку приганяли плаваючі 
бони, щоби спортсмени могли нормально відправ-
лятися і причалювати, то в незалежній Україні про 
звичайні умови (навіть не міжнародні стандарти!) 
ніхто вже й не згадує — учасники змагань відходи-
ли-приходили прямо у мокрий і холодний пісок.

«Міністерство спорту і молоді України приділяє 
постійну увагу дитячому веслувального спорту, але 
державне фінансування залишає бажати кращого», — 
зауважив державний тренер юнацької збірної з веслу-
вання на байдарках і каное Олександр Мостовенко.

«Всі ми сподіваємося на відновлення водно-спор-
тивного стадіону на Матвіївській затоці, — підкрес-
лив один із організаторів турніру Костянтин Ма-
льований. — Але протягом кількох останніх років 
багато хто хоче поселитися тут як приватні особи, 
якісь незрозумілі інвестори пропонують різні проек-
ти щоби прибрати водний стадіон. Нам пропонували 
перенести його і на Оболонь, і в інші місця. Але ж 
тут живе дух веслування, дух спорту! Тож ветерани 
та небайдужа громадськість постійно дають відсіч 
людям, які хочуть перетворити стадіон на котеджні 
містечка».  

Так, часи нині справді складні. Адже зараз на 
Матвіївській затоці працюють тренерами тільки ті, 
хто починав свою діяльність ще в радянські часи, і 
заміни їм немає — не хоче молодь йти після закін-
чення спортивно-педагогічного університету на 
зарплату в 1,5 тисячі гривень на місяць. А спортив-
ний тренер зі стажем у 30 років на півтори ставки 
отримує лише 3200 грн!

Для забезпечення тренерської роботи й досі ви-
користовуються моторні човни «Казанки» і «Крим», 
яким по 40 років, дещо менше підвісним моторам 
«Вітерець». Щоби вижити в ринкових відносинах, 
директора більшості водних станцій здають тери-
торії в оренду новим « господарям життя», як це 
роблять на колишній спортивній базі СКА, нині — 
ЗСУ. Водні станції «Динамо», ДОСААФ і «Спартак» 
капіталізовані повністю, і дитячих спортивних сек-
цій там немає вже багато років. Піонерський табір 

«Ленінець» вже багато разів перепроданий, а ко-
лишню спортивну базу «Локомотив» («Водник») на 
Дніпрі «регіонал» із Харкова Дмитро Шенцев пере-
творив на «приймальню народного депутата».

Та все ж навіть у таке безгрошів’я київські спор-
тсмени-веслувальники досягають видатних ре-
зультатів. Ось і нині у заїзді човнів «Драгонбот» 
перше місце посіли спортсмени-ветерани «Малої 
флотилії». До речі, десятеро із них нещодавно стали 
золотими медалістами останнього чемпіонату світу 
в Угорщині, де загалом українські веслярі завоювали 
«золото» в чотирьох заїздах.

Варто відзначити і те, що гостям із сусідніх Біло-
русі та Молдови, які дізналися про проведення зма-
гань з інтернету, дуже сподобалося на Труханово-
му острові. Керівники їхніх делегацій в один голос 
стверджували, що ні в Мінську, ні в Кишиневі немає 
таких чудових умов для тренувань і змагань, як у 
Києві на Матвіївській затоці. Наприклад, в Киши-
неві навіть відсутня буйкова розмітка на дистанції…

Сергій РУЛЬОВ

Веслування

На початку вересня на Матвіївській затоці Труханового острова в Києві пройшли 23-ї 
Міжнародні героїко-патріотичні змагання з веслування на байдарках і каное «Пам’ять», 
присвячені воїнам- інтернаціоналістам, загиблим в Афганістані. З цього приводу Міні-
стерство оборони України направило на Труханів острів роту Почесної варти матросів 
з духовим оркестром.

А «МАЛА фЛОТИЛІя» ВСЕ ж РУЛИТЬ!

СУДДя ВКЛОНИВСя УКРАїНЦяМ

У кожній віковій категорії боролися екіпажі: чоловіки 
(open), жінки (women), змішаний (mix). Від України 

виступали вісім екіпажів: junior A open, premier open, premier 
mix, senior A open, senior A women, senior A mix, senior B open, 
senior B mix. У підсумку справжню сенсацію створив україн-
ський екіпаж чоловіків старше 50 років (senior B open), який 
виборов чотири золоті медалі (200 м, 500 м, 1000 м, 2000 м)! 
При цьому наша команда випередила визнаного фаворита, 
абсолютного чемпіона на попередніх трьох чемпіонатах світу 
— збірну Канади. Слід зазначити, що на дистанції 2000 м її 
перевага склала 16 секунд! У захопленні від побаченого, го-
ловний суддя змагань піднявся зі свого місця, зняв капелюха і 
вклонився чемпіонам-українцям!

Секундомір показав перевагу нашого човна також і над 
більш молодими чемпіонами, senior A open, на дистанції 
2000 м (0,06 с) і 1000 м (4,47 с). Абсолютними чемпіонами 
світу 2013 року стали: Баховський Микола (Біла Церква), 
Блінов Сергій (Дніпропетровськ), Богуславська Ірина (ба-
рабанщик, Київ), Богуславський Валентин (Київ), Васильєв 
Олександр (Дніпропетровськ), Гилета Ігор (Львів), Гнєдаш 
Юрій (Дніпропетровськ ), Дігтяр Олександр (Київ), Драгой 
Михайло (Орджонікідзе), Іващенко Олександр (Харків), 

Кірєєв Андрій (Київ), Корнєєв Микола (капітан, Дніпропе-
тровськ), Клочко Віктор (Харків), Кононенко Юрій (Дніпро-
петровськ), Кумейський Сергій (Кременчук ), Нікітченко 
Юрій (Запоріжжя), Мартиненко Володимир (Харків), Пере-
печкін Анатолій (рульовий, Київ), Попович Микола (Львів), 
Прохоров Віктор (Цюрупинськ), Романченко Станіслав 
(Полтава), Сизара Олександр (Дніпропетровськ), Скіцько 
Володимир (Сміла ), Ступак Сергій (Київ), Філоненко Мико-
ла (Запоріжжя), Шевченко Михайло (Дніпропетровськ). 

Слід зауважити, що майже в цьому ж складі команда була 
абсолютним чемпіоном Європи 2012 року (м. Ноттінгем, Ве-
ликобританія).

А в Сегеді інший український човен чоловіків — старше 
40 років (senior А open) — завоював срібну медаль (1000 м). 
Крім того, за один щабель до медалі, на образливому четвер-
тому місці зупинилися українські екіпажі: senior А open на 
дистанції 200 м і 1000 м; senior A women на дистанції 1000 м.

У загальному заліку чемпіонату світу найбільше число зо-
лотих медалей завоювала збірна Канади (30), другим став 
Китай (7), а третє місце поділили Україна, Німеччина та Ав-
стралія (по 4).

Що й казати, є ще «порох у 
порохівницях» у наших 

ветеранів! І золоті медалі стали 
гідною винагородою за їхню на-
полегливість, віру та силу волі. 
Адже перемога на найпрестиж-
ніх змаганнях дорогого варта…

Отже, чемпіонами світу у Ва-
резе стали: Тетяна Устюжаніна 
(Київ, 3 золота), Олександр Полі-
щук (Київ, 3 золота), Олександр 
Ляпін та Сергій Бодружин (За-
поріжжя, 2 золота), Оксана Кло-
кова (Київ, 2 золота), Олег Купін 
(Київ, золото), Олександр Крав-
ченко (Київ, золото), а також чет-
вірка з рульовим із Миколаєва 
— В. Бурлаченко, С. Чебанов, І. 
Лощилов, С. Горбачук та О. Гулій. 

Поздоровляємо!
Віктор СЕРГІЄНКО 

Днями в італійсько-
му місті Варезе завер-
шився чемпіонат світу 
з академічного веслу-
вання. Традиційно од-
ними з найсильніших на 
ньому були представ-
ники України, які неод-
норазово піднімалися 
на найвищу сходинку 
п’єдесталу пошани. 

Позолотилися

Наприкінці липня у місті Сегед (Угорщина) 
проходив 11-й чемпіонат світу з веслування 
на човнах «Дракон» серед національних збір-
них. Участь у ньому взяли понад 3 тисячі спор-
тсменів із 29 країн усіх континентів. Змаган-
ня проходили в семи вікових категоріях: юнаки 
до 16 років (junior B), до 18 років (junior A), до 
24 років (U24), відкритий (premier), 40 років і 
старші (senior A), 50 років і старші (senior B), 
60 років і старші (senior C).

World Masters Games—2013

РЕзУЛЬТАТИ ВИСТУПІВ ВЕТЕРАНІВ УКРАїНИ

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ  
І КАНОЕ 

Золотих медалей — 8,  
срібних — 11, бронзових — 8

ЗОЛОтІ  мЕДАЛІ:
К 1 200м, Ч65+
Некучаєв Микола, м.Харків
С 2 200м, Ч45+
Ласинський Олександр, м.Одеса
Жеков Валентин, м.Одеса
С 1 1000м, Ч75+
Солнцев Ігор, м.Київ
К2 мікст 30+ Марафон
Самойленко Віталій
Літинська Оксана
К4 200м, Ж55+
Козаченко Людмила, м.Вінниця
К2 200м, Ч65+
Петров Григорій, м.Дніпропетровськ
Некучаєв Микола, м.Харків
К2 200м, Ч50+
Клочко Віктор, м.Харків
Носовець Валерій, м.Київ
К4 200м, Ч50+
Черевко Валерій, м.Одеса
Клочко Віктор, м.Харків
Носовець Валерій, м.Київ
Іващенко Олександр, м Харків
СРІБНІ мЕДАЛІ:
К4 1000м 
Петров Григорій Ч65+, м.Дніпропе-
тровськ
Васильєв Георгій Ч75+, м.Дніпропе-
тровськ
Буров Ігор Ч65+, м.Харків
Мартинко Володимир Ч55+, м.Харків
К4 1000м
Баховський Микола Ч 55+, м.Біла Церк-
ва
Агошков Олександр Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
Трегубов Микола  Ч60+, м.Дніпропе-
тровськ
Процик Валерій Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
К2 200м мікст
Козаченко Людмила Ж55+, м.Вінниця 
Процик Валерій Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
К2 1000м 
Слюнченко Георгій Ч70+, м.Київ
Васильєв Георгій Ч75+, м.Дніпропе-
тровськ
К2 1000м, Ч30+
Бородин Володимир, м.Фастів, Київ.обл.
Костенко Євген, м.Фастів, Київ.обл.
К1 1000м, Ч70+

Завгородній Юрій, м.Дніпропетровськ
С2 1000м 
Шаров Вячеслав Ч55+, м.Харків
Іванов Леонід Ч45+, м.Одеса
К2 1000м мікст
Козаченко Людмила Ж55+, м.Вінниця 
Процик Валерій Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
К2 200м
Козаченко Людмила Ж55+, м.Вінниця
К2 1000м 
Козаченко Людмила Ж55+, м.Вінниця
С1 марафон, Ч50+
Шевченко Михайло, м.Дніпропетровськ
БРОНЗОВІ  мЕДАЛІ:
К4 200м 
Баховський Микола Ч 55+, м.Біла Церк-
ва 
Агошков Олександр Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
Трегубов Микола  Ч60+, м.Дніпропе-
тровськ
Процик Валерій Ч50+, м.Дніпропе-
тровськ
К1 200м, Ч70+
Завгородній Юрій, м.Дніпропетровськ
С1 1000м
Хрустальов Тимофій, м.Херсон
К2 Марафон 
Слюнченко Георгій, Ч70+, м.Київ
Васильєв Георгій Ч75+, м.Дніпропе-
тровськ
К2 1000м Ч65+
Буров Ігор, м.Харків
Степанов Петро, м.Харків
С4 1000м
Гнєдаш Юрій Ч50+, м.Дніпропетровськ
К2 Марафон Ч45+
Нестєров Олександр, м.Київ
С1 200м Ч50+
Шевченко Михайло, м.Дніпропетровськ

АКАДЕмІЧНЕ ВЕСЛУВАННЯ
Золотих медалей — 3, срібних — 1

ЗОЛОтІ мЕДАЛІ:
Одиночка
Дементьєва Кіра Ж75+, м.Київ
Четвірка парна
Дементьєва Кіра, м.Київ
Вислобокова Людмила, м.Київ
Якименко Світлана, м.Київ
Лісова Надія, м.Київ
Четвірка мікст
Сухорученко Борис, м.Київ
Дементьєва Кіра, м.Київ
Щербак Андрій, м.Київ
Вислобокова Людмила, м.Київ

СРІБНІ мЕДАЛІ:
Вісімка +
Дементьєва Кіра Ж75+, м.Київ
Вислобокова Людмила Ж75+, м.Київ
Якименко Світлана Ж75+, м.Київ
Сухорученко Борис, м Київ
Коваль Олександр, Ч70+, м.Київ
Тимко Вадим, м.Київ
Щербак Андрій, м.Київ
Дмитренко Григорій, м.Київ

ЛЕГКА АтЛЕтИКА
Золотих меделей — 9,  

срібних — 13, бронзових — 13

ЗОЛОтІ мЕДАЛІ:
Кривохижа Тетяна Ж55+, м.Суми
спортивна ходьба 5000м, спортивна 
ходьба 10км
Полулященко Тетяна Ж40+, Луганська 
обл.
спортивна ходьба 5000м, спортивна 
ходьба 10км
Тишко Антоніна Ж60+, м.Київ
спортивна ходьба 5000м, спортивна 
ходьба 10 км
Пушкін Іван Ч80 +, м.Київ
спортивна ходьба 5000м
Журба Віктор Ч60 +, м.Сєвєродонецьк
метання диска
Гончарова Світлана Ж35+, м.Севасто-
поль
естафетний біг 4х100м
СРІБНІ мЕДАЛІ:
Лебєдєва Лариса Ж70+, м.Київ

спортивна ходьба 5000м, спортивна 
ходьба 10км
Веремійчук Олена Ж50+, Київ.обл.
спортивна ходьба 5000м, спортивна 
ходьба 10км
Пушкін Іван Ч80+, м.Київ
спортивна ходьба 10км, біг 200м
Загальська Валентина Ж45+, м.Київ
спортивна ходьба 10км
Сукочьова Лідія Ж75+, АР Крим
біг 1500м
Крепкіна Валентина Ж45+, м.Київ
стрибки з жердиною
Недибалюк ВікторЧ 55+, Київ.обл.
напівмарафон

Ковальський Борис Ч70+, м.Київ
штовхання ядра
Стеценко Анатолій Ч55+, м.Черкаси
штовхання ядра
Карпович Василь Ч55+, м.Дніпродзер-
жинськ
біг 10 км по шосе
БРОНЗОВІ мЕДАЛІ:
Гончарова Світлана Ж35+, м.Севасто-
поль
біг 100м, біг 200м
Сукочьова Лідія Ж70+, АР Крим
біг 400м, біг 800м
Крепкіна Валентина Ж45+, м.Київ
стрибки потріним, біг 80м з/б
Кушнарьов Олександр Ч45+, м.Дніпро-
петровськ
десятиборство
Загальська Валентина Ж45+, м.Київ
спортивна ходьба 5000м
Журба Віктор Ч60+, м.Сєвєродонецьк
штовхання ядра
Ковальський Борис Ч70+, м.Київ
метання молота, метальне багатобор-
ство
Карпович Василь Ч55+, м.Дніпродзер-
жинськ
напівмарафон
Вовк Олександр Ч55+, Луганська обл.
спортивна ходьба 10км

ПЛАВАННЯ
Золотих медалей — 10,  

срібних — 14, бронзових - 8

ЗОЛОтІ мЕДАЛІ:
Коваленко Алла Ж70+, м.Київ 
50м брас, 100м брас, 200м брас, у складі 
інтернаціональної естафети 4х50м
Ткаченко Володимир Ч45+, м.Київ
50м батерфляй, 50м вільний стиль
Шеремет Дмитро Ч40+, м.Дніпропе-
тровськ
50м батерфляй, 100м вільний стиль
Колбасинская Оксана Ж40+, м.Бровари, 
Київ.обл.
200м комплексне плавання
Медведєв Ігор Ч50+, м.Одеса
50м брас
Бондаренко Світлана Ж40+, м.За-

поріжжя
50м брас
СРІБНІ мЕДАЛІ:
Курочкін Володимир Ч45+, м.Харків
200м брас
Медведєв Ігор Ч50+, м.Одеса
100м брас, 200м брас
Костирко Павло Ч35+, м.Чернігів
50м батерфляй, 100м вільний стиль, 50м 
вільний стиль
Ступіна Ольга Ж40+, м.Київ
200м комплексне плавання, 200м віль-
ний стиль, 200м батерфляй
Крот Станислав Ч45+, м.Чернігів
50м батерфляй, 200м батерфляй
Галайчук Богдан Ч45+, м.Київ
50м вільний стиль
Kоуцька Інна Ж45+
50м на спині
Голубова Наталія Ж40+, м.Одеса
50м вільний стиль
БРОНЗОВІ мЕДАЛІ:
Матковський Юрій Ч70+, м.Київ
200м на спині, 400м комплексне плаван-
ня
Шеремет Дмитро Ч40+, м.Дніпропе-
тровськ
50м вільний стиль
Колбасинська Оксана Ж40+, м.Бровари, 
Київ.обл.
50м батерфляй
Медведєв Ігор Ч50+, м.Одеса
50м батерфляй
Ступіна Ольга Ж40+, м.Київ
100м батерфляй, 100м вільний стиль
Галайчук Богдан Ч45+, м.Київ
800м вільний стиль

5 золотих медалей у естафетних 
змаганнях

4х50 м комплексна змішана естафета:
Костирко Павло Ч35+, м.Чернігів
Бондаренко Світлана Ж40+, м.За-
поріжжя
Крот Станислав Ч45+, м.Чернігів
Голубова Наталія Ж40+, м.Одеса
4х50м комплексна жіноча естафета
4х50м комплексна чоловіча естафета
4х50м вільний стиль, жіноча естафета
4х50м вільний стиль, чоловіча естафета

1 срібна медаль у естафетних 
змаганнях

4х50 м вільний стиль, змішана естафета
Шеремет Дмитро Ч40+, м.Дніпропе-
тровськ
Бондаренко Світлана Ж40+, м.За-
поріжжя
Крот Станислав Ч45+, м.Чернігів
Голубова Наталія Ж40+, м.Одеса

НАСтІЛЬНИЙ тЕНІС
Срібних медалей — 1,  

бронзових — 2

СРІБНІ мЕДАЛІ
Парний розряд 60+
Антонов Володимир, м.Полтава
Шевкопляс Іван, м.Луганськ
БРОНЗОВІ мЕДАЛІ
Парний розряд 60+
Костенко Анатолій, м.Бердичів
Демко Зіновій, Кременець, Терн.обл.
Парний розряд 40+
Нікітін Олександр, м.Київ

тЕНІС
Бронзова медаль

Рябцев Володимир 75+, м.Київ

ПЛАВЦІ-чЕМПІОНИ У зМІШАНІЙ ЕСТАфЕТІ 4х100 
– ПАВЛО КОСТИРКО, НАТАЛІя ГОЛУБОВА, СТАНИС-

ЛАВ КРОТ ТА СВІТЛАНА БОНДАРЕНКО

ЛЕГКОАТЛЕТЦІ ВАЛЕНТИНІ КРЕПКІНІЙ  
ДО П’ЄДЕСТАЛУ ДАВНО ВжЕ НЕ зВИКАТИ

НАШІ ВЕТЕРАНИ зДОЛАЛИ НАВІТЬ зІРКОВИх КАНАДЦІВ!
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Людина і здоров’я

П’ять рівнів здоров’я
Основною причиною захворюваності 

з тимчасовою працездатності, інвалід-
ності та навіть смертності населення 
України є хронічні неінфекційні захво-
рювання (серцево-судинні, ендокрин-
ні, онкологічні, алергічні та інші), які 
набули широкого поширення не тільки 
серед дорослого, алей і підростаючого 
покоління. Підвищення кількості сер-
цево-судинних захворювань, яке спо-
стерігається в останні роки, становить 
значну загрозу нації (смертність від та-
ких захворювань складає більше 60%!). 
В той же час у світі ведення здорового 
способу життя, спрямована на підви-
щення рівнів здоров’я, стає основою 
поведінки багатьох людей будь-якого 
віку.

Усього існує п’ять рівнів здоров’я: 
низький, нижче середнього, середній, 
вищий за середнє, високий. Існує кілька 
засобів їх визначення. Серед них най-
більш вживаними є — діагностично-оз-
доровча система «Школяр», тест Руф’є 
та система, розроблена професором Г. 
Апанасенком — завідуючим кафедри 
спортивної медицини й синології Націо-
нальної академії післядипломної освіти 
лікарів ім. П. Шупика.

Якщо рівень здоров’я низький і нижче 
середнього — людину потрібно відправ-
ляли в поліклінику чи в спеціалізовану 
клініку для проведення подальших до-
сліджень. Є ряд скринінгових методів, 
які допомагають визначити їх направ-
леність і знизити витрати на етапі ді-
агностики захворювання. Наприклад, 
методи біорезонансної діагностики, які 
розробили співробітники Академії інте-
гративної медицини.

Люди із середнім рівнем здоров’я най-
більше потребують профілактичних за- 
ходів. В останні роки у зазначеному на-
прямку були проведені серйозні дослі-
дження вченими багатьох країн. І ви-
значили, що стовпи, на яких будується 
фізичне здоров’я, це рухова активність, 
раціональне харчування, загартовуван-
ня, психофізіоенергетична саморегуля-
ція, вживання якісної води.

Рух
Рухова активність посідає першу схо-

динку. Існу.чих комплексів фізичних 
вправ багато, але дуже складно органі-
зувати людей, які б масово почали ак-
тивно рухатися. Тут потрібна не тільки 
сила волі, але й мотивація. У спорті — 
це високі досягнення та рекорди. Але 
спортивні тренування та заняття оздо-
ровчими формми фізичної культури — 
це зовсім різні види діяльності. Там, де 
є великий спорт, там ніколи не було й не 
буде міцного здоров’я.

У 1999-2010 роках у Дарницькому 
центрі «Здоров’я» було успішно розпо-
чато втілення досвіду роботи на основі 
оздоровчої ходьби, сполученої з інши-
ми методами фізичної активності. Ме-
тодику розробив заслужений тренер 
України Олександр Шимко — колишній 
професійний спортсмен. Він переніс дві 
клінічні смерті й сам поставив себе на 
ноги. Адже розробив теорію і практику 
оздоровчої ходьби, яка допомогла вже 
багатьом.

Запропонована ним програма рухової 
підготовки, упроваджується у Центрах 

«Здоров’я» в Києві. Тут підвищується 
духовний компонент здоров’я, з’явля-
ється мотивація. Коли ж люди здобу-
вають більшу здатність до руху, у них 
зростає інтерес до життя й піднімається 
соціальна активність.

харчування
Другим за значенням чинником у 

системі формування здорового спосо-
бу життя є харчування. Воно повинне 
бути раціональним. Сучасне харчування 
засноване на технологіях застосування 
різних синтетичних продуктів — це, так 
зване, промислове харчування. Білко-
ва частина продуктів у ньому широко 
представлена білками сої. У раціональ-
ному харчуванні їх кількість не повин-
на перевищувати в продуктах 5-6% (до 
10% максимум), а в нас — 70% і більше! 
У сосисках, наприклад, харчові добавки 
й барвники роблять смак справжнього 
м’яса. А насправді якщо його там є хоча 
б 15% — то вже добре.

Не варто захоплюватися й синтетич-
ними вітамінами. Вітаміни краще засво-
юються в складі природних продуктів 
або спеціальних дієтичних добавок (на-
приклад, вітамін-формула фірми «ДІ-

ТАЛ»). Хоча людям, які перебувають в 
екстремальних умовах, досить часто до-
водиться вживати й синтетичні вітамі-
ни. Тож необхідно пам’ятати, що значна 
частина вітамінів є водорозчинними.

Вода
Вода — це джерело життя. Вона бере 

участь у будь-яких обмінних процесах, 
наприклад, у «спалюванні» жирових 
відкладань та інших видів палива для 
забезпечення організму енергією. У зви-
чайних умовах потреба у воді становить 
6-8 склянок протягом усього дня. При 

інтенсивних заняттях спортом вживан-
ня достатньої кількості води зростає до 
4-5 літрів на добу.

Якість її повинна бути високою. Із 
цією метою слід використовувати філь-
три очищення від токсичних домішок і 
солей важких металів або вживати по-
купну мінеральну воду без газу. Таким 
чином. Ви відгородите себе від таких 
неприємностей, як дегідрація й уповіль-
нене відновлення. Пам’ятайте: ніяка рі-
дина не здатна замінити воду!

Цілющі властивості холодної і крижа-
ної води відомі давно. Ще лікаріями Ста-
родавнього Єгипту, Греції та Рима засто-
совувалося купання в холодній воді. З 
іменами Піфагора, Гіппократа, Аскле-
піда, Антонія Муза найтісніше зв’язані 
пропаганда та використовування холод-
них водних процедур для оздоровлення. 
До загартовування організму вдавався 
Авіцена.

Відповідно до нового уявлення, опір 
до холоду потрібно починати виробляти 
під впливом самого холоду. Накраще — 
засобом обливання холодною водою із 
поступовим збільшення часу процедур. 
Наприклад, почавши початкове обли-
вання холодною водою по пояс протягом 

2-3 сек, варто нарощувати його трива-
лість по 1 сек на день. Потужна, але ко-
роткочасна доза холоду призводить до 
посилення в організму процесів обміну 
речовин. А це, в свою чергу, веде до ви-
роблення всередині його підвищеної 
дози тепла. Дослідження І. Варшавського 
(1990 року) показали, що за короткий час 
(від 10 сек до 1-2 хв) тіло людини не всти-
гає переохолодитися, зате пробуджується 
вся нервова система, активно включають 
терморегулятори організму. Під впливом 
холодних імпульсів відбувається стиму-
ляція ендокринних залоз, тобто мобілізу-
ються всі захисні сили організму.

Головний критерій тривалості проце-
дури — власні відчуття, однак її трива-
лість не повинна перевищувати 1-2 хв. 
Обливання доцільно із головою. Для тих, 
кому важко обливатися цілком, можна 
починати з ніг, хоча б від колін. Головне 
— не боятися проводити такі процедури 
обливання, не припиняти їх ні на день.

Приклад Японії та США
Наостанок хочу зауважити, що в Япо-

нії — країні з найбільшими показника-
ми очікування тривалості життя, число 
жителів, котрі займаються руховою оз-
доровчою діяльністю, становить 80% на-
селення. Норма рухової активності для 
пересічного японця — 10 000 кроків на 
добу.

Американці розробили та активно 
почали впроваджувати програму збе-
рігання й зміцнення здоров’я нації ще у 
середині 60-х років. І з того часу досягли 
результатів, якими не може похвалитися 
жодна країна світу протягом 100 останніх 
років! Активно впроваджуючи активний 
спосіб життя та закликаючи населення 
зберігати й зміцнювати здоров’я, аме-
риканці досягли того, що кількість осіб, 
які займаються фізичною культурою, від 
початку ХХІ століття збільшилася в 3,25 
рази і складає 78% населення. Для порів-
няння: в Україні — лише 8%!

Сподіваюся, ви зробили правильні ви-
сновки. Тож закликаю приєднатися до 
мешканців Києва, котрі щосереди та що-
неділі з 10 до 12 години навколо пам’ят-
ника Тарасу Шевченку (навпроти черво-
ного корпусу Університету) проводять 
оздоровчі заняття та діляться набутим 
досвідом не медикаментозного оздоров-
лення з усіма бажаючими.

А.ТУРАНСЬКИЙ,
головний лікар Центру «Здоров’я» 

Дарницького району Києва  

ВИЛІКУЙСЯ САМ!
Здоровий спосіб життя все наполегливіше входить у повсякденне життя людей. людство починає 

розуміти, що активність, творчість, висока працездатність, успіхи й досягнення в навчанні, роботі, 
житті недосяжні для хворої людини. Офіційними установами, здатними практично здійснити про-
філактичне спрямування медичних послуг на міському та районному рівнях, зокрема у Києві є Центри 
«Здоров’я». Діяльність їх спрямована на переорієнтацію медичних послуг — з лікування хвороб на їхню 
профілактику на упередження.

Як гравець команди «Ледіс Ле-
гіон», можу сказати, що наше 
«золото» нам далося непросто. 

У нашій підгрупі були дуже сильні ко-
манди з Туреччини, Литви та Бразилії, 
але ми успішно вийшли до наступного 
кола чемпіонату. У в півфіналі зустрі-
лися з непростою командою «Техно-
Лінк» (Росія). Це добре злагоджений 
колектив, який разом грає багато ро-
ків, де як і в недалекому минулому 
виблискують «зірки»: Алексеєва Ната-
лія, Гришина Олена, Спірідонова Люд-
мила. Був важкий поєдинок, і перші 
дві чверті ми практично грали очко 
в очко. Але завдяки підтримці наших 
уболівальників та вдалому виходу на 
майданчик у третій чверті Ірини Це-
кової (поспіль набрала 6 очок), вдало-
ся змінити хід гри і зломити опір росі-
янок. Перемога була за нами, рахунок 
— 71:50.

І ось довгоочікуваний фінал. Вдруге 
зустрічалися з командою «Галатаса-
рай» (Туреччина). Ми чудово розумі-
ли, що туркені просто так, без «бою» 
не здадуться. Так воно і сталося, «Гала-

тасарай» грав у «брудний» баскетбол. 
Але ми теж не боязкого десятку, і були 
націлені на позитивний результат. 
Майстерність ведення гри нашого тре-
нера — Людмили Назаренко (ЗМС), 
грамотні заміни гравців дозволили 
посилити наші позиції і в нападі, і в 
захисті, що, звичайно ж, негайно від-
билося й на табло.

Фінальний рахунок — 73:42. Солод-
ка мить перемоги! Почуття гордості 
й радості переповнювали наші серця. 
Результату, про який так мріяли, ми 
добилися. 

Тепер трохи відпочинку, і з вересня 
приступаємо до активних тренувань. 
Будемо готуватися до наступного чем-
піонату Європи, який проходитиме в 
Остраві (Чехія) у період з 26.06 - 04.07 
2014 року. Плануємо виступити двома 
командами «Ледіс Легіон», в категорі-
ях 45 + та 35 +.

Головний тренер «Ледіс Легіон» 
Людмила НАзАРЕНКО:

«Чемпіонат був дуже цікавий, у ньо-
му брали участь багато команд. Зо-

крема, в нашій підгрупі були досить 
сильні суперники. Особливо відзначу 
баскетболісток Бразилії. Зізнаюся, що 
нам у матчі з ними дещо пощастило. 
Важко було й у фінальній грі з коман-
дою Туреччини, в групі матч з цим ко-
лективом був для нас легшим.

Коли ти діючий спортсмен, то ре-
зультат — це належність, а в стар-
шому віці усвідомлюєш усе це по-ін-
шому. В моїй скарбничці ще не було 
медалі чемпіонату світу. Шкода, що я 
отримала її як тренер, а не як гравець. 
Утім, все одно дуже приємно».

Гравець «Ледіс Легіон»  
Олена ВЕРГУН:

«Вікова категорія 35+ — це ще не 
ветеранський баскетбол, у ній грають 
діючі спортсменки, котрі ще висту-
пають у різних клубах, чемпіонатах, 
національних збірних. Тому на цьому 

чемпіонаті було так само важко, як і 
в молоді роки. Мені здалося, що вете-
ранський баскетбол навіть жорсткі-
ший: де не встигають ногами — там 
захоплюють руками, б’ють. Тому з 
кожною командою було важко грати.

Приємно, що нас не забувають, ша-
нують і пам’ятають. Гадаю, ми може-
мо бути певним прикладом для моло-
дих гравців».

Гравець «Ледіс Легіон»  
Олена жЕРжЕРУНОВА:

«Мені надійшла пропозиція від ді-
вчат, зокрема, від Олени Вергун, взяти 
участь у чемпіонаті світу. Я погоди-
лася, і дуже рада цьому.

Серед суперників була сильна збірна 
Санкт-Петербурга. З її гравцями ми 
зовсім нещодавно зустрічалися в мат-
чах Балтійської ліги. В турецькій ко-
манді була досвідчена капітан, котра 
грала в різних сильних клубах, ми з нею 
зустрічалися в Євролізі.

Ця перемога — моє найвище досяг-
нення. Нехай і не офіційний, але чемпі-
он світу — це звучить».

Залишається назвати повний склад 
чемпіонок світу: Олена Вергун, Тетяна 
Мовчан, Юлія Фридрих, Наталія Дих-
тяр, Олена Супчук, Тетяна Резнічен-
ко, Ірина Петровська, Олена Хотенце-
ва, Лариса Ларіна, Ірина Цекова, Олена 
Жержерунова. 

Головний тренер — Людмила Наза-
ренко.

Привітаємо і чоловічу команду у ка-
тегорії 65 + з Києва, котра також стала 
переможцем  чемпіонату світу серед 
ветеранів. Варто зауважити, що у фі-
налі  українці впевнено здолали ко-
манду із США — 50:37 (6:4, 13:5, 19:14, 
12:14)!

Склад наших чемпіонів: Борис Гоцу-
ляк, Олексій Вєдєнієв, Валерій Сидорен-
ко, Семен Василенко, Леонід Караденов, 
Володимир Дацюк, Яків Култигін, В’я-
чеслав Сайчук, Юрій Чоков, Володимир 
Карпухін, Георгій Мозговий, Володимир 
Мартинов.

Наталія ДИхТяР

Баскетбол

МИ — НАЙСИЛЬНІШІ В СВІТІ!
У середині літа, з 12 по 21 липня, в Салоніках (Греція) відбувся 

чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів. Це було велике 
свято, де брали участь більше ніж 200 команд з усього світу в 
різних вікових категоріях. Україна була представлена 8 коман-
дами: дві жіночі - «Ледіс Легіон» (Київ, категорія 35 +) і «Карпат-
ські ведмедиці» (Мукачево, категорія 40 +) та шість чоловічих 
команд категорії: 40 + (Київ, Донецьк), 45 + (Київ, Донецьк, Се-
вастополь), 50 + (Київ, Львів), 60 +, 65 + (Київ).

Приємно усвідомлювати, що 4 з 8 команд посіли в підсумку при-
зові місця. А жінки «Ледіс Легіон» та чоловіки в категорії 65 + з 
Києва взагалі стали чемпіонами світу! Це кращий результат на 
сьогоднішній день і прекрасний орієнтир на майбутнє.


