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ВСГО «Асоціація ветеранів спорту України» № 8 (10), вересень 2013 року

27 вересня 2013 року відбулося засідання Виконкому Асоціації ветеранів 
спорту України, де було схвалено ряд деяких важливих рішень…

РІШЕННЯ №1: Про встановлення символів Асоціації ветеранів спорту 
України

Виконком вирішив:
1. Встановити такі символи АВСУ: прапор Асоціації ветеранів спорту Укра-

їни — вищий символ АВСУ; вимпела — великий та малий — символи АВСУ, 
Гімн АВСУ.

2. Доручити першому віце-президенту АВСУ Ігнатенку В.В. сформувати гру-
пу фахівців, розробити проект опису символів АВСУ та порядок їх викори-
стання й винести на розгляд і затвердження Виконкомом АВСУ.

3. Доручити віце-президенту АВСУ Ковалю О.В. залучити відповідних фа-
хівців та розробити умови оголошення конкурсу на кращий проект музики та 
слів гімну АВСУ. В установленому порядку його слід буде винести на розгляд і 
затвердження Виконкомом АВСУ.

РІШЕННЯ №3: Про проведення Всеукраїнського семінару-наради з пи-
тань стану та розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів 
в Україні

Виконком вирішив:
1. Ініціювати проведення в грудні 2013 року Всеукраїнського семінару-нара-

ди з питань стану та розвитку ветеранського спортивного руху та спорту вете-
ранів в Україні.

2. Доручити Ігнатенку В.В., Ковалю О.В. до 30 жовтня 2013 року розробити 
план підготовки та проект Програми семінару-наради та винести на розгляд 
президенту Асоціації.

3. Просити Мінмолодьспорт та НОК України взяти участь у проведенні Все-
українського семінару-наради.

РІШЕННЯ №4: Про прийом до складу колективних членів Асоціації ве-
теранів спорту України громадську організацію «Всеукраїнська федерація 
ходьби Олександра Шимка»

Виконком вирішив:
1. Прийняти до складу колективних членів Асоціації ветеранів спорту Укра-

їни громадську організацію «Всеукраїнська федерація ходьби Олександра 
Шимка». Заява та необхідні документи додаються.

2. Керівникам напрямів діяльності АВСУ (Ігнатенку В.В., Іванову В.Т., Кова-
лю О.В., Крайнюку О.Б., Василевському П.А.) встановити дієві форми співпра-
ці з ГО «Всеукраїнська федерація ходьби Олександра Шимка».

РІШЕННЯ №5: Про встановлення пам’ятного перехідного Кубку АВСУ 
«За високі досягнення у спорті ветеранів України»

Виконком вирішив:
1. Встановити пам’ятний перехідний Кубок АВСУ «За високі досягнення у 

спорт ветеранів України».
2. Доручити Ігнатенку В.В., Ковалю О.В. розробити до 30 жовтня 2013 року 

проект Положення про пам’ятний перехідний Кубок АВСУ «За високі досяг-
нення у спорт ветеранів України» та внести на розгляд і затвердження прези-
денту Асоціації.

РІШЕННЯ №6: Про встановлення урочистої церемонії «Герої спорту вете-
ранів України»

З метою заохочення, стимулювання, відзначення та нагородження кращих 
організаторів, тренерів, ветеранів спорту та інших суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту, які беруть участь у розвитку ветеранського спортивного 
руху та спорту ветеранів, пропаганди олімпійських ідеалів та здорового спосо-
бу життя, Виконком вирішив:

1. Започаткувати проведення щорічної (І квартал п.р.) урочистої церемонії 
«Герої спорту ветеранів України».

2. Доручити Іванову В.Т., Ігнатенку В.В. Ковалю О.В., Крайнюку О.Б. до 1 
грудня 2013року визначити перелік номінацій, розробити проект Положення 
про проведення щорічної урочистої церемонії «Герої спорту ветеранів Украї-
ни» та винести на розгляд і затвердження президенту АВСУ.

РІШЕННЯ №7: Про виготовлення універсального стенду-виставки для 
висвітлення матеріалів про діяльність АВСУ

З метою всебічної пропаганди ветеранського спортивного руху і спорту ве-
теранів та участі АВСУ у різних спортивних виставках, що проводяться під 
егідою Міністерства молоді та спорту України, НОК України та інших спортив-
них організацій, Виконком вирішив:

1. Доручити помічнику президента АВСУ Тупоті О.М., віце-президентам Кова-
лю О.В. та Крайнюку О.Б. до 30 жовтня 2013 року залучити необхідних фахівців 
та розробити проект універсального стенду-виставки для розміщення матеріалів 
про діяльність АВСУ та скласти орієнтовний кошторис на виготовлення стенду.

Легка атлетика 
рулить: 

Всеукраїнські 
ігри, «Озеряна», 

«Десятка», 
ходьба...
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«Вже стало приємною традицією, що у вересні разом 
із стартом навчального року в День фізичної культури 
і спорту ми даємо старт цьому унікальному проекту, 
який дев’ятий рік поспіль охопить всю Україну і завітає 
до кожного її куточка, — сказав президент Національ-
ного олімпійського комітету Сергій Бубка. — Мину-
лого року учасниками Олімпійського уроку стало по-
над 2,5 млн людей. А сьогодні на головній вулиці країни 
представлено понад 40 майданчиків, які презентують 
близько 75 різних видів спорту. Щиро вітаю всіх вас зі 
святом та запрошую у чудовий світ спорту!»

Вітали присутніх і міністр молоді та спорту Равіль 
Сафіуллін, голова профільного комітету Верховної 
Ради Артур Палатний, голова Київської міської дер-
жадміністрації Олександр Попов та його заступник 
Віктор Корж.

Перед КМДА зібралися шанувальнии здорового 
способу життя, які разом з чемпіонами та призерами 
Олімпійських ігор розім’ялися — власне, як і належить 
на справжньому спортивному святі. Тим більше, того 
дня на Хрещатик завітали і наші уславлені спортсмени 
— олімпійські чемпіони та призери, чемпіони світу та 

Європи Олексій Торохтій, Ната-
лія Добринська, Яна Шемякіна, 
Валерій Гончаров, Олена Косте-
вич, Анна Безсонова, Олександр 
Крикун, Анна Сорокіна, Богдан 
Бондаренко, Георгій Зантарая, Ель-
брус Тедеєв та багато інших.

Символічним відкриттям Олімпійського 
уроку став дзвінок, подзвонити в який довіри-
ли найкращій спортсменці липня, бронзовій призерці 
чемпіону світу зі стрибків у воду з вишки Юлії Про-
копчук, а також двом юним спортивним вихованцям.

Автограф та фотосесію атлети чередували з май-
стер-класами, не на словах, а на ділі демонструючи 
яскравий та захоплюючий світ спорту. І це — всупереч 
зливі і холоду, яких того дня охопив Київ. Попри по-
годні негаразди, центр столиці все одно перетворив-
ся на суцільний спортивний майданчик. Тут можна 
було спробувати власні сили у будь-якому виді спорту, 
в тому числі й зовсім незвичних. Наприклад — лижі 
на роликах. Ноги разом, відштовхуватися слід тіль-
ки руками — все як на тренуванні з лижного спорту. 

Ось тільки лижі — на роликах. 
Бажаючих прокотитися так по 
Хрещатику знайшлося чимало. 

Як і пограти в хокей. Але зовсім 
незвичний. Адже замість ковза-

нів довелося вдягати кеди, а замість 
шайби використовувати м’ячик. Це так 

званий флор-бол. Він виник у Швеції, а в 
Україні розвивається всього п’ять років. Про-

те вже створені і відповідна федерація, і майже сотня 
клубів. Та й прихильників цього цікавого та захоплю-
ючого виду спорту дедалі більшає.

«У нас в Україні дуже мало льоду і Льодових палаців, 
— пояснив Михайло Колодко, тренер із флор-болу. — 
А у флор-бол можна грати в будь-якому спортивному 
залі. Тому й ідуть до нас усе нові та нові люди, як ка-
жуть, і стар і млад!

Залишається додати, що найактивніші учасники 
Олімпійського уроку повернулися додому з нагорода-
ми, отриманими за перемоги у чисельних конкурсах, 
естафетах та вікторинах.

За інформацією пресс-служби НОК України

Олімпійська 
чемпіонка зі 

стрільби Олена 
КОСТЕВИЧ 
добре вправ-

ляла тенісною 
ракеткою
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День фізкультури і спорту

14 вересня, у День фізичної культури і спорту, на Хрещатику стартувала одна з найбіль-
ших спортивних акцій країни, організована Національним олімпійським комітетом спільно 
з Міністерством молоді та спорту та Київською міською держадміністрацією — Всеукра-
їнський олімпійський урок. Цього року слоган традиційного масового спортивного дійства — 
«Історія — є. Майбутнє — твоє!»

СПОРТИВНОМУ СВЯТУ  
І ДОЩ — НЕ ЗАВАДА!

Юлія 
ПРОКОПЧУК

«Золота» 
багатоборка 
Наталія ДО-

БРИНСЬКА — 
з баскетболь-

ним м’ячем Ось такий він - цей захоплюючий флор-бол!
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Спортивна ходьба

— Як і чому виникла організація?
— Ще восени 1992 року я запропону-

вав своїм колегам-тренерам програму 
розвитку спортивної ходьби в Україні 
для відродження колишньої слави цьо-
го виду у світі, яку започаткували Іван 
Ярмиш і два Володимира: Маєвський 
та Голубничий. На жаль, у відповідь 
почув скептичні й саркастичні: «Тобі 
що, більш за всіх треба? Це неможливо 
і такого ніколи не буде, тому що бути 
не може!» За це я назвав їх могильними 
плитами української ходьби. Дивно, але 
ці, так би мовити спеціалісти, й зараз пе-
ребувають біля керма виду… Мій аналіз 
динаміки розвитку і стану ходьби, на 
той час, дозволив заявити, що «укра-
їнська ходьба помре, і в неї прийдуть 
тренерами такі, що зараз ще не знають 
про неї». Так і сталося — майже полови-
на тренерів з ходьби — колишні бігуни, 
плавці, лижники, тощо. Тобто на ходьбі 
професійно не розуміються. Але, вико-
ристовуючи мої ідеї підготовки, до речі, 
як і ті понад 20 країн світу, що мають мої 
книги, отримують кращі успіхи ніж тре-
нери, котрі в минулому були ходаками. 

З роками прагнення відродити ходьбу 
зросло в рази. А 2006 року я вирішив зро-
бити подарунок своїй дружині до дня на-
родження. А саме — заманив її до парку, 
куди заздалегідь запросив таких же, як і 
вона, бідолаг — з гіпертонією, зайвою ва-
гою, остеопорозом, артрозами і безліччю 
інших хвороб. Дружина ніколи в житті не 
займалася ні спортом, ні фізкультурою. 
Але урок їй сподобався, поступово вона 
звикла до приємних фізичних відчуттів 
при ходьбі… Та ще й з’явилися нові дру-
зі, згодом — додаткова енергія, бажання 
ходити з кимось навипередки. Мабуть, 
моя найбільша і перемога і несподіванка 
— дружина почала їздити на змагання ве-
теранів. На сьогодні вона має 10 медалей 
європейського рівня і є триразовою чем-
піонкою Європи (ходьба на 10 і 20 км). 

— Чому така довга назва «Громад-
ська організація Всеукраїнська феде-
рація ходьби Олександра Шимка»? 

— Наша громада наполягла саме на 
такому найменуванні. Вона вважає, що 
невірно ховатися за якимось загадкови-
ми, вигаданими чи міфічними назвами.

— Отже, що розвиває Федерація і чи 
є у неї союзники?

— Офіційно ми вже стартували і буде-
мо робити все, щоби різновиди ходьби 
(спортивну, оздоровчу, спортивно-оздо-
ровчу, босоніж, на довгі і наддовгі дистан-
ції, прогулянкову, з палицями, на прила-
дах і з приладами (ходулі, троси, стропи, 
та «чоботи-скороходи» — екстрим, що 
приваблює молодь, на яку ми розрахову-
ємо у майбутньому), стали доступними 
для всіх бажаючих, у т. ч. і осіб з обме-
женими можливостями. Щодо союзни-
ків, то ми є колективним членом АВСУ і 
сподіваємося, що це допоможе нам вирі-
шувати наші статутні завдання.

— А чим, окрім ходьби, живе Феде-
рація?

— Ходьба — складова того, що є. 
Люди приходять оздоровлюватися, а от-
римують більше. Тут вони набувають не 
лише нових друзів, а навіть і «друге кри-
ло» знаходять! Знаходять однодумців, 
спілкуються, співають у хорі, танцюють, 
проводять виставки своїх ручних робіт, 
фотографії, мають екскурсії і походи, 
поїздки на відпочинок у цікаві місця, на 
змагання! Наша Федерація — то є новий 
і значущий важіль покращення емоцій-
ного статусу людини.

— Прозвучало, нарешті, слово «зма-
гання»…

— О, тут узагалі несподівано все 
вийшло! У кожної нашої людини че-
рез декілька місяців немов виростають 
крила за спиною. Накопичення додат-

кової енергії потребувало її реалізації. 
А змагання — то є кров спорту! Окремі 
люди ще 2007 року вимагали змагань на 
5 чи 10 км, але навіщо ті змагання були 
особисто для мене? Стояти і рахувати, 
фіксувати час їхніх кілометрів? Неціка-
ве марнотратство! Я ж усе розпочинав 
щоби «підремонтувати» свою дружину. 
Тому вирішив — дистанція 500 метрів: 
щоби ніхто і нічого не встиг зрозумі-
ти, а тут вже — фініш! Плюс позитив-
ні емоції. Раніше багато знімав на відео 
обличчя людей до старту і після фінішу. 
Цікаво і дивно було порівнювати: перед 
стартом — злякана, стара і напруже-
на людина, а після фінішу — щаслива, 
радісна, жива, молода! Мабуть, це пе-
рекодування свідомості: зі старості й 
негативу — на молодість і завзятість. 
Радість подолання в собі психологічно-
го бар’єру набагато цінніша за радість 
подолання фізичного. 

Наш досвід показує: змагання потріб-
ні всім і кожному, бо вони повертають  
собі емоційний стан молодості. Це не 
кожному дано, а тут — будь ласка, ін-
струмент, і омолоджуйся! 

Щодо змагань справжніх — то це чем-
піонати Європи і світу. Встановлено, 
що середня тривалість життя у країнах 
тим довша, чим більше у них розвину-
тий спорт серед пенсіонерів. І приємно, 

що протягом останніх шести років на 
ветеранських легкоатлетичних чемпі-
онатах Європи і світу 50-60% медалей 
для збірної України — це здобуток ско-
роходів. Зокрема кияни, представники 
нашої Федерації, за останні три роки 
здобули на чемпіонатах світу 21 медаль 
(7 золотих, 7 срібних і 7 бронзових), а на 
чемпіонатах Європи — 52 медалі. За цей 
час своїми перемогами вони здіймали 
прапор України на найвищій щоглі зма-
гань 31 раз! Вони свідомо працюють на 
престиж України в світі, і це — лише по-
чаток. З набуттям юридичного статусу 
ми розраховуємо на офіційних спонсо-
рів, на їхню допомогу у збільшенні кіль-
кості делегації на змаганнях світового 
рівня. А це — медалі та слава для Украї-
ни, приклад усім поколінням українців, 
як слід жити!

— Наскільки популярна ходьба се-
ред українців?

— Ходьба — найдавніший і звичний 
рух, але не всі приділяють їй належну 
увагу, не розуміють і не цінують те, що 
мають. Наша мета — відкрити їм радість 
руху, подарувати справжню щоденну 
насолоду. На сьогодні наші послідовни-
ки є у 50 містах України. Це надихає на 
ще більшу активність у «нарощуванні 
м’язів». Потенційно ж, членів Федерації 
— мільйони! 

— Яким чином відбуваються кон-
такти з послідовниками інших міст?

— Коли в якомусь місті сформувалася 
група бажаючих, ми з дружиною відві-
дуємо її. За 1-2 дні проводимо семінар, 
де у стислій формі даємо теоретичну ча-
стину, під відео-контролем і спеціально 
підібраною музикою навчаємо, корек-
туємо стиль ходьби. Результати завжди 
чудові — надалі люди вже самостійно 
продовжують ходити як потрібно. За 
кожним відокремленим підрозділом 
Федерації закріплена своя e-mail адре-
са, тому оперативність спілкування на 
рівні.

— А чи бувають такі виїзди більш 
тривалими і хто дає гроші?

— Звичайно. Зокрема, у 2013 році ми 
провели два 14-добових позитивно чу-
дових та інтенсивних навчальних збо-

ри (Чорне море і Карпати). Був день 
приїзду і від’їзду, між якими — три дні 
щоденної теорії і практики змінював 
день цікавого і корисного відпочинку. 
Практично 50 чоловік із різних міст та 
областей України пройшли навчання і 
здали екзамени з теорії методики тре-
нування для оздоровлення і практики 
стилю ходьби. Кожен слухач отримав 
відповідний сертифікат про пройдений 
курс навчання.

Про гроші… Уявіть собі, наскільки пе-
ресічна людина проникає філософією і 
ідеєю ходьби, щоби «гастролювати» кра-
їною за свої! Певно — побачила «світло в 
кінці тунелю», і заради чого треба жити. 
Точніше — ще хоч трохи прожити решту 
років яскраво. Хіба не так?

— Федерація приділяє увагу лише 
пенсіонерам?

— Пенсіонери — пройдений етап. Тут 
уже все на автопілоті! Люди знають, що 
і як треба робити. На часі — залучення 
до ходьби усіх українців! Із пенсіоне-
рів ми готуємо і вже підготували во-
лонтерів-тренерів, здатних передавати 
знання з теорії і практичні навички з 
ходьби іншим. Мені подобається полі-
тика нинішнього міністра спорту, який 
приділяє належну увагу здоровому спо-
собу життя. Завдяки цьому нинішнього 
року наші представники провели уроки 
ходьби у майже 20 школах Києва. Нам 
назустріч уже пішли спорткомітети Дес-
нянського, Дніпровського, Оболонсько-
го районів. Директори київських ліцеїв 
№17 і 51 дозволили нашим активістам 
проводити благодійні уроки ходьби поза 
розкладом дня, що надзвичайно радує. 
Особливо подобається ходьба дітям. 
Зокрема сподіваємося на так званий 
«пілотний варіант» ходьби для школя-
рів різних міст, де є наші послідовники. 
Перевірений авторський метод ходьби 
для школярів не лише відновлює здо-
ров’я, а й підвищує успішність навчання 
у 2-2,5 рази, мотивує до занять спортом, 
до здорового способу життя. Ми готує-
мо пропозиції для Міністерства освіти 
і науки України про включення ходьби 
до програми фізичного розвитку шкіль-
них закладів. Ходьба — безпрограшний 
варіант та інструмент оздоровлення у 
будь-якому віці чи місці. Тому у неї світ-
ле майбутнє!

— Що потрібно для занять ходьбою?
— Практично нічого. Хіба що плака-

ти, на яких викладена вся необхідна ін-
формація. А вже вивісити їх на видному 
місці, наприклад, на вхідних дверях до 
спортивної зали кожної школи в Україні 
— не питання. Сам особисто піду його 
вивішувати! Мої друзі-пенсіонери допо-
можуть. 

Ходьба — проста і безкоштовна, з без-
межним потенціалом і резервом. Знай 
лише як ходити правильно, і кроком 
руш — за медалями для України!

Пресс-служба АВСУ

ПОТЕНЦІЙНИХ ЧЛЕНІВ 
ФЕДЕРАЦІЇ — МІЛЬЙОНИ!

На сьогодні однією з найбільш активних, ефективних і ефектних складових ветеранського спорту в Україні є організація, яку 19.06.2013 року 
Мінюст зареєстрував як Всеукраїнську федерацію ходьби Олександра Шимка. Її керівник, власне, сам Заслужений тренер УРСР Олександр 
Шимко відверто відповів на всі питання, які виникли з цього приводу...



Взяти участь у змаганнях приїхали 
ветерани з 23 областей і Києва. Не при-
були лише представники Волинської 
та Закарпатської областей і Севастопо-
ля. Загалом на бігову доріжку вийшли 
207 спортсменів, з яких 156 чоловіків і 
51 жінка. Відносно невелика кількість 
учасників викликана переносом змагань 
із липня на жовтень, тому в аврально-
му порядку в такій ситуації більшість 
обласних спортивних управлінь відмо-
вилися фінансувати своїх спортсменів. 
Тому слід відзначити, що знайти можли-
вість профінансувати змагання вдалося 
завдяки зусиллям Асоціації ветеранів 
спорту та Міністерству молоді та спорту 
України.

Театр починається з гардеробу, так і 
змагання починаються з мандатної комі-
сії. І знову в який уже раз сталася та сама 
хвороба — черга, в якій дехто просто-
яв до чотирьох годин. Та, незважаючи 
на примхи погоди і певні організаційні 
незручності, змагання розпочалися з па-
раду учасників, яких привітав директор 
департаменту спортивних змагань, ди-

ректор Федерації легкої атлетики Укра-
їни Ігор Філенко.

Змагання пройшли в безкомпромісній 
боротьбі, про що яскраво свідчать ре-
зультати командних заліків областей:

Перша група — 1. Київ (1274,76 очки), 
2. Донецька область (1264,50), 3. Харків-
ська область (1255,22); 

Друга група — 1. Івано-Франківська 
область (1125,87), 2. Вінницька область 
(1086,78), 3. Черкаська область (1053,93); 

Третя група — 1. Хмельницька об-
ласть (1195,59), 2. Житомирська область 
(1140,93), 3. Сумська область (798,27).

Хочеться відмітити певні позитивні зру-
шення з боку Федерації легкої атлетики 
України. Адже було створено комісію з пи-
тань розвитку ветеранського руху в легкій 
атлетиці України, до складу якої увійшли 
провідні спеціалісти та спортсмени-вете-
рани. Головою цієї комісії став Ігор Філен-
ко, за керівництвом якого впродовж двох 
днів було проведено два засідання.

А увечері першого дня турніру на три-
буні стадіону відбулася зустріч учасни-
ків із тим же Ігорем Філенко, який від-
повідав на чисельні питання стосовно 
рівня проведення змагань, мандатної 
комісії, перспективи розвитку ветеран-
ського руху, фінансування участі збір-
них команд областей… В цілому зустріч 
носила конструктивний характер і спра-
вила гарне враження, що якраз і свід-
чить про позитивні зрушення в роботі 
Федерації легкої атлетики України.

Прес-служба АВСУ

Головному організатору свята — спортивному клу-
бу «Ультра» (президент —  Ярослав Кондюх) вдалося 
залучити легкоатлетів із України, Росії, Польщі та Ні-
меччини. Поряд із професійними легкоатлетами на 
дистанції мали змогу змагатися й усі охочі любителі 
бігу.

У чудову осінню погоду змагання прошли за дієвої 
підтримки Управління молоді та спорту облдержад-
міністрації, Управління молоді та спорту Львівської 
міської ради, відділення НОК України у Львівській 
області, Федерації легкої атлетики Львівської об-
ласті та партнерів заходу — мережі супермаркетів 

«АРСЕН», Українського юридичного товариства, ме-
режі магазинів «Gorgany.com», компанії з доставки 
води додому «АЛЯСКА», фірми «ФЕНІКС», фірми 
«WIKOSS sport» (Польща). Усього на старт вийшли 
124 учасники віком від 18 до 78 років.

Учасників змагань вітали заступник начальника 
управління молоді та спорту облдержадміністрації, 
відповідальний секретар відділення НОК України у 
Львівській області Оксана Вацеба, заступник началь-
ника обласного управління освітянського комітету 
з фізичного виховання та спорту Ярослав Гаврих, 
Заслужений тренер України, почесний ректор Львів-
ського державного університету фізичної культури 
Мирослав Герцик та керівники компаній-партнерів 
пробігу.

Подолавши дистанцію за маршрутом: проспект 
Свободи — площа Міцкевича — проспект Шевченка 
— вул. Герцена — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. 
Івасюка — вул. Левицького — вул. Погулянка — вул. 
Левицького — вул. Герцена — проспект Шевченка 
— площа Міцкевича — проспект Свободи, перши-
ми переможцями «Львівської десятки» виявилися: 
Дмитро Сірук (Рівне, час переможця 30 хв. 01 сек.), 
Володимир Юрчук (Івано-Франківськ), Тарас Сало 
(Львів) — серед чоловіків та львів’янки Софія Ярем-
чук, Оксана Райта і Оксана Угренчук з Івано-Фран-
ківська — серед жінок.

Окрім абсолютних переможців, організатори 
змагань відзначили подарунками та пам’ятними 
медалями всіх учасників, хто подолав вулицями 
Львова десятикілометрову дистанцію, визначивши 
переможців у різних вікових групах.

Отже «Львівська десятка» започаткувала прове-
дення легкоатлетичних пробігів у Львові й очікуєть-
ся, що такий захід стане традиційним.

Оксана ВАЦЕБА

Легка атлетика
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1-2 жовтня в Ялті на стадіоні «Авангард» пройшли фінальні змагання з легкої атлетики V літніх Все-
українських ігор ветеранів спорту України. Осінь у Криму виявилась аномально холодною з дощем, який 
суттєво заважав спортсменам-ветеранам досягти високих спортивних результатів.

22 вересня в рамках Олімпійського тижня в обласному центрі Львівщини успішно за-
вершився міжнародний легкоатлетичний пробіг на 10 кілометрів «Львівська десятка». 
Старт та фініш пробігу відбувався в центральній частині Львова на проспекті Свободи 
біля пам’ятника Т.Шевченку за численної глядацької аудиторії.

ВЕТЕРАНИ 
ПОКАЗУЮТЬ 

ПРИКЛАД
Уже в 17-й раз відбувся легкоатлетичний пробіг «Тер-

нопільська озеряна», що традиційно присвячений Дню 
фізичної культури і спорту. Чудова сонячна і по-осін-
ньому тепла погода вітала усіх любителів бігу, які долали 
дистанцію у 9250 метрів навколо живописного Терно-
пільського ставу. Понад 130 учасників з багатьох куточків 
України змагалися у різних вікових групах. Наймолод-

шим учасником був 12-річний Назар Костик із Тернопо-
ля, а найстаршим — також тернополянин, 78-річний Ва-
лентин Попов. 

У найстаршій віковій групі серед жінок перемогу свят-
кували сестри-львів’янки — Марія та Ядвіга Островські. 
Серед чоловіків у категорії понад 70 років найсильнішим 
виявився їхній земляк, переможець багатьох міжнарод-
них змагань з лижних перегонів Василь Крупський. 

Взагалі, відрадним є той факт, що нині майже половину 
із числа учасників змагань складали саме ветерани. А це 
хороший приклад для молоді —  наслідувати старших за 
віком людей в організації здорового способу життя.

Іван САЛУК

ЯЛТА. ДОЩ. ЧЕРГА…

ПРОБІГЛИ ВУЛИЦЯМИ ЛЬВОВА

Коли від змагань виграють усі...

№ 8 (10), вересень 2013 року



Наші легкоатлети на World Masters Games
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Чудово виступила наша команда зі спортивної ходьби.

Кожен старт був дуже масовим

Золота медаль — на шії нашої Антоніни ТИШКО.

Медалі — медалями, а фото на всіх одне.

Наші уславлені чемпіони Антоніна ТИШКО, Іван ПУШКІН та Лариса ЛЕБЕДЄВА

Найчастіше наші легкоатлети опинялися на найвищій сходнці п’єдесталу

...та не біда, якщо і на другій

№ 8 (10), вересень 2013 року



Ювілей
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Урочистий захід з цього приводу відбувся в Залі 
чемпіонів столичного НСК «Олімпійський». Наз-

ва залу виявилася дуже символічною, оскільки в числі 
запрошених були майже всі зірки, котрі прославляли 
нашу країну в різні роки — призери Олімпійських ігор 
Валентина Цербе та Олена Петрова, чемпіонки світу 
Олена Зубрилова та Олена Підгрушна, призери чемпіо-
натів світу Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима, Оксана 
Хвостенко, Андрій Дериземля, Сергій Седнєв, Сергій 
Семенов, Олександр Бєланенко. А разом із ними, так 
би мовити, і вся біатлонна сім’я України.

— Зворушливо, дуже зворушливо, — поділилася сво-
їми враженнями наша найтитулованіша біатлоністка 

Олена Зубрилова. — Немов історія повернулася близь-
ко 15 років тому, коли мені пощастило досягти своїх 
найгучніших перемог, у тому числі тричі — на чемпіо-
наті світу. Дуже приємно було побачитися з дівчатами, 
з якими разом боролися за перемоги в естафеті. Пого-
ворили, пригадали колишнє. Повідали, хто і чим займа-
ється сьогодні. Що й казати, враження найпрекрасніші!

— Емоції тільки позитивні, — повідала капітан ни-
нішньої жіночої збірної України Олена Підгрушна.  
— В українського біатлону дуже багаті й славні тради-
ції, тому дуже приємно відчувати себе людиною, якій 
пощастило їх примножити. Здорово, що за останні роки 
ставлення до українського біатлону постійно змінюється 
в кращу сторону, як із боку офіційних осіб, так і рядових 
любителів спорту. Виступаючи за кордоном, ми постій-
но відчуваємо цю величезну підтримку вболівальників. 
А коли знаходимося вдома, нас упізнають, кажуть бага-
то теплих слів, беруть автографи, просять сфотографу-
ватися... Раніше такого не було. Словом, наш вид спорту 
продовжує прогресувати, розвиватися, досягати нових 
вершин. У зв’язку з цим хочу порадити майбутньому 
поколінню: вмійте терпіти в роботі! Будьте сильними 
духом і тілом, вірте в успіх, і тоді він обов’язково прийде! 
Всі ті, хто сьогодні зібралися тут, неодноразово доводи-
ли вірність цієї, так би мовити, аксіоми.

— У збірній України я перебуваю з 1996 року, — роз-
повів багаторічний лідер нашої національної команди 

Андрій Дериземля, перший серед наших чоловіків, 
кому вдалося піднятися на п’єдестал чемпіонату сві-
ту. — Відтоді багато чого змінилося. У біатлоні йде по-
стійний прогрес: в якості лиж та мастила, в зручності 
костюмів та ботинок і, відповідно, в методиках тре-
нувань і підготовки до стартів. Дуже приємно, що не 
стоїть на місці й український біатлон. Ми мужніємо, 
ростемо. Дівчата взагалі традиційно штурмують най-
вищі вершини. Сподіваюся, чоловіки в олімпійському 
Сочі теж не залишаться без нагород.

Взагалі, за довгі роки моїх виступів було не тільки 
багато успіхів, але й невдач. Я не хочу зупинятися на 
деталях, але з усією відповідальністю заявляю, що в 

будь-якому випадку щиро вдячний біатлону, бо саме 
він став невід’ємною частиною мого життя. Повірте, це 
прекрасна школа не тільки як для спортсмена, але і як 
для звичайної людини!

Привітати популярний зимовий вид спорту в Укра-
їні з ювілеєм прийшли видатні спортсмени з інших 
видів спорту — олімпійські чемпіони Ольга Харлан та 
Яна Шемякіна (фехтування ), Олена Костевич (кульо-
ва стрільба), Олександр Усик (бокс) .

— Вважаю себе справжньою вболівальницею наших 
біатлоністів, — зізналася Олена Костевич. — Коли є 
можливість, завжди дивлюся змагання за їх участі, 
жахливо переживаю. Особливо коли промахуються на 
стрільбіщі. Президент Федерації біатлону Володимир 
Бринзак не раз пропонував мені змінити пістолет на 
гвинтівку, але, боюся, в біатлоні я нічого не доб’юся. 
Адже навіть на лижах як слід не катаюся! Тому краще 
буду просто продовжувати вболівати за наших хлопців 
і дівчат, адже з деякими із них добре дружу. Я захоплю-
юся їхніми досягненнями в протистоянні з справжні-
ми асами світового біатлону! Вдачі їм і нових перемог!

— У минулому сезоні із задоволенням спостерігав, 
як дівчата-біатлоністки частенько «нокаутували» сві-
тових зірок, — повідав Олександр Усик. —  Розумниці! 
Дай Бог, щоби так само було і на Олімпіаді в Сочі! Та 
й хлопцям щиро бажаю того ж. Взагалі, біатлон дуже 
подобається мені своєю захоплюючою атмосферою і 

непередбачуваністю. Зізнаюся, дуже хотілося б спро-
бувати свої сили на лижах і з гвинтівкою. Тільки нехай 
мене діючі спортсмени не судять строго!

Що ж стосується безпосередньо урочистої части-
ни заходу, то його родзинкою став приїзд президента 
Міжнародного союзу біатлоністів Андерса Бессеберга.

— Я дякую всім і особисто Володимиру Бринзаку за 
запрошення на святкування такої знаменної дати, — 
заявив глава світового біатлону. —  Історія українсько-
го біатлону — це історія слави, адже ваша країна дала 
багато чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, чем-
піонатів і першостей світу, чемпіонатів Європи. Вам 
вдалося створити таку сильну команду, яка спільними 

зусиллями досягла фантастичних результатів. Нині 
українська федерація біатлону є однією з кращих і вхо-
дить до Топ-5 світу. Так тримати!

На закінчення пан Бессеберг вручив Володимиру 
Бринзаку пам’ятний сувенір — срібну тарілку з при-
вітаннями на честь ювілею українського біатлону, а 
також заявив, що наступний Конгрес Міжнародного 
союзу біатлоністів відбудеться 2014 року в Києві.

Природньо, не залишилися без подарунків і самі 
видатні українські біатлоністи. Їх отримали Оксана 
Хвостенко, В’ячеслав Деркач, Світлана Крикончук та 
Роман Прима, які завершують спортивну кар’єру, чле-
ни національної збірної — Олена Підгрушна, Валя Се-
меренко, Віта Семеренко, Андрій Дериземля та Сергій 
Седнєв, молоді таланти — Яна Бондар, Юлія Журавок, 
Анастасія Меркушина, Ірина Варвінець та Артем Ти-
щенко, а також уславлені ветерани — Надія Бєлова, 
Валентина Цербе, Олена Петрова та Олена Зубрилова.

Приємно, що свої привітання ювілярам направив і 
глава держави Віктор Янукович, подякувавши всім, хто 
своїми досягненнями стверджує спортивну славу Укра-
їни. При цьому державні нагороди — Ордена княгині 
Ольги II ступеня — були вручені чемпіонці світу Олені 
Підгрушній та бронзовому призеру світової першості 
Валі Семеренко. Вручив їх президент НОК Сергій Буб-
ка, який, крім цього, вручив всім і багато подарунків 
безпосередньо від Олімпійського комітету України.

— Взагалі, мало хто знає, що датою зародження україн-
ського біатлону став національний чемпіонат 1963 року в 
Харкові, — підбив підсумок президент ФБУ Володимир 
Бринзак. — Тоді змагалися лише чоловіки. А 30 років 
тому я був одним із команди однодумців, яка домоглася 
визнання й розвитку в Україні жіночого біатлону. Думаю, 
сьогодні всі переконалися, наскільки ми були праві.

Взагалі, ми пройшли великий і дуже складний шлях. 
Були роки, коли опускалися руки, але вся наша команда 
не здавалася і боролася за виживання й розвиток. Ве-
лике спасибі всім тим, хто надавав і продовжує надава-
ти нашому виду спорту всіляку підтримку! Щирі слова 
подяки хочу висловити на адресу батька українського 
біатлону Бориса Зоріна. Ми пам’ятаємо і шануємо пе-
реможні традиції Івана Бякова та Надії Бєлової, які ви-
ступали за збірну СРСР. Ми пишаємося олімпійськими 
призерками — Валентиною Цербе, Оленою Петровою і 
Лілією Єфремовою, й усіма тими, хто в різні роки під-
німався на п’єдестали чемпіонатів світу та Європи, а 
також етапів Кубка світу. Упевнений, вже зовсім скоро 
на Олімпійських іграх у Сочі-2014 буде вписана нова 
яскрава сторінка в літопис українського біатлону!

Віктор СЕРГІЄНКО

УКРАЇНСЬКОМУ 
БІАТЛОНУ — 50!
...Відеокадри, міняючись один за іншим, демонстрували численні обличчя. Їх емоції від ейфо-

рії перемог і прикрощі невдач, від напруги по ходу гонки на трасі й успішного пострілу, від сліз 
радості на п’єдесталі... Український біатлон досить багатий на різного роду приємні досяг-
нення, йому є чим пишатися. Більше 200 нагород різних престижних міжнародних змагань 
служать тому красномовним підтвердженням, в тому числі — медалі Олімпійський ігор та 
чемпіонатів світу.

Цей вид спорту по праву є флагманом серед всіх інших зимових видів у нашій країні. І все це — 
всього за якісь півстоліття. Так-так, днями український біатлон відсвяткував своє 50-річчя...

Привітати наших спортсменів з цим 
святом у Київ прибув особисто прези-
дент Міжнародного союзу біатлоністів 

Андерс Бессеберг

Андрес БЕССЕБЕРГ (праворуч) вручив президенту ФБУ Володимиру БРИНЗАКУ пам’ятну срібну тарілку

№ 8 (10), вересень 2013 року



7СПОРТ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Ювілей

Ось вона — наша краса і гордість сучасного українського біатлону: керівництво, тренери, спортсмени!

Президент НОК Сергій БУБКА поздоровляє зі святом уславлену Олену ЗУБРИЛОВУ.

Усіх вітає  
чемпіонка світу  

Олена ПІДГРУШНА.

З іграшко-
вою рушницею 
бавився Сергій 

СЕМЕНОВ.
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Слід відзначити, що до програми цих 
Ігор, за ініціативи Федерації гандболу 
України та Асоціації ветеранів і аматорів 
гандболу, цей вид спорту був включе-
ний вперше. У турнірі взяли участь п’ять 
команд — Київська область , Дніпропе-
тровська область, дві команди з Сумської 
області (Суми та Конотоп) і команда Ки-
єва. За результатами жеребкування учас-
ники були розподілені на дві групи.

Група А — Київ, Сумська обл. (Коно-
топ), Київська обл. (Бровари).

Група Б — Дніпропетровська обл. 
(Кривий Ріг) та Сумська обл. (Суми).

Ігри в групах завершилися з такими 
результатами:

Київ — Київська обл. (Бровари) — 
14:17,

Київ — Сумська обл. (Конотоп) — 
23:17,

Сумська обл. (Конотоп) — Київська 
обл. (Бровари) — 7:16,

Дніпропетровська обл. (Кривий Ріг) 
— Сумська обл. (Суми) — 16:15.

Потім відбулися стикові матчі за роз-
поділ підсумкових місць. У матчі за 
бронзові медалі команда Києва пере-
могла Сумську обл. (Суми) — 22:14, а 
Київська обл. (Бровари) переграла ко-
манду Дніпропетровської обл. (Кривий 
Ріг) — 23:13 у матчі за «золото».

Підсумкове становище команд: 1. Ки-
ївська обл. (Бровари), 2. Дніпропетров-
ська обл. (Кривий Ріг), 3. Київ, 4. Сумська 
обл. (Суми), 5. Сумська обл. (Конотоп).

Всі команди були нагороджені кубка-
ми, а призери — медалями та диплома-
ми Міністерства молоді та спорту Укра-
їни, Асоціації ветеранів спорту України, 
НОК України, ФДМ.

Від Асоціації ветеранів та аматорів 
гандболу були відзначені кращі гравці 
турніру: Терських Євген (Суми), Яре-
менко Олександр (Київ), Новосельчан 
Віктор (Київська обл.), Рибець Валерій 
(Конотоп) та Пилипенко Микола (Дні-
пропетровська обл.).

Приз самого вікового гравця отримав 
Корольов Юрій Миколайович із коман-
ди Дніпропетровської області (56 років).

Спеціальним призом була відзначена 
Федерація гандболу Сумської області 
(президент — Є.Терських).

Величезну подяку учасники турніру 
висловлюють суддям — Нічик Максиму, 
Москалець Олексію, Людовику Олек-
сандру, Мірзаліеву Тімірлану і секрета-
рю змагань — Мелюшкіній Вікторії.

Прес-служба АВСУ

Гандбол

Футбол
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21-22 вересня в місті Суми, за підтримки Управління з питань мо-
лоді та спорту Сумської обласної держадміністрації (голова — А. 
Стрельченко), пройшли фінальні змагання з гандболу V літніх Всеу-
країнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки.

28 вересня в Латвії, у місті Лієпая, за-
вершився III-й етап «Європейської ліги 
ветеранів-2013». У турнірі брали участь 
п’ять футбольних команд (вік — 40 років 
і старше) з 5-ти країн: «Легіон XXI» (Київ, 
Україна), «Балтика» (Калінінград, Росія), 
«Адамс» (Брест, Білорусь), «Полонія 1912» 
(Лєшно, Польща) і «Металургс» (Лієпая, 

«ЗОЛОТО» ПОЇХАЛО ДО БРОВАРІВ

Черговий подарунок жителям Криму піднесла ко-
манда «КСХІ». Нагадаємо, що зовсім недавно крим-
ські спортсмени в італійському Турині завоювали 
кубок переможців Всесвітніх ігор майстрів (вибача-
ємося, що в минулому номері через технічну помил-
ку відрядили іх до групи 45+!). І ось нові нагороди. 
В селищі Конча-Заспа у фінальному поєдинку чем-
піонату України серед футболістів віком 35+ гравці 
«КСХІ» обіграли команду «Славія» з Рівного. Рахунок 
вирішального матчу — 3:0. Авторами забитих м’ячів 
у ворота суперників стали Петро Новіков та Олексій 
Антюхін (двічі). 

Зазначимо, що для «Славії» нинішній чемпіонат 
України був дебютним, але на стадії півфіналу новач-
ки турніру подарували вболівальникам справжню 
спортивну сенсацію, обігравши 9-разового чемпіона 
країни, найтитулованішу команду України на рівні 
ветеранів — одеський «Рішельє». 

Отже, через рік «КСХІ» повернув до Криму золоті 

медалі. Чемпіонат країни спортсмени виграли вдруге. 
Нагадаємо, перший чемпіонський титул «КСХІ» заво-
ював у 2011-му році, обігравши у фіналі турніру доне-
цький «Шахтар».

Залишається назвати склад чемпіонів: 
Воротарі — Величко Сергій, Лебеденко Олег, Са-

пожников Геннадій; 
Захисники — Ветренніков Сергій, Волков Юрій, 

Луценко Володимир, Назаров Дмитро, Портнов Ігор, 
Сицинський Юрій, Скорик Павло, Храмцов Олексій;

Півзахисники — Гудим Олександр, Єфімов Віталій, 
Ібрагімов Ельдар, Мартинов Володимир, Новіков Пе-
тро, Оберемченко Ігор, Опарін Андрій, Осипов Олек-
сій, Снитко Сергій, Тарасов Віталій, Шажко Валерій, 
Шеметєв Олександр; 

Форварди — Антюхін Олексій, Жуй Олександр, 
Мельник Олександр, Полулях В’ячеслав.

Прес-служба «КСХІ»

«КСХІ» — ЧЕМПІОН!

Кияни обіграли польську та латвійську команди, від-
повідно — 4:1 і 3:1, та програли російській і білоруській 
командам — 1:4 та 0:1. У підсумку, набравши за всі три 
етапи 17 очок, СК «Легіон XXI» посів у Лізі третє під-
сумкове місце.

В останньому етапі перемогла «Балтика», обігравши в 
останньому турі «Адамс» — 4:0. Таким чином, за сумою 
очок за всі три етапи (перший відбувся у квітні в Калі-
нінграді, другий — у липні в Бресті) другий рік поспіль 
чемпіоном «Європейської ліги ветеранів» стала «Балти-
ка». Срібні нагороди отримали футболісти «Адамса», 
бронзові — «Легіон XXI». Четверте місце посіла «Поло-
нія 1912» та п’яте — «Металургс».

Крім цього, 29 вересня в Лієпаї відбулася рада орга-
нізації, на якій президентом «Європейської ліги ветера-
нів» ще на один рік був переобраний керівник київсько-
го «Легіон XXI» Вадим Каганов. Також був прийнятий 
попередній формат змагань для 2014 року, в якому вже 
будуть брати участь вісім команд з 8-ми країн.

Прес-служба АВСУ

БРОНЗА  
ДЛЯ «ЛЕГІОН ХХІ»

Цього разу цей вже усталений вираз підтвердилося в селищі Конча-Заспа під Києвом. На 
одному з футбольних полів тренувальної бази столичного «Динамо» кримчани здобули пе-
ремогу у фінальному поєдинку чемпіонату України серед гравців 35+.

На таких змаганнях чемпіонами стають усі
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«Свого часу, коли ми приїжджали до Хорватії, а це 
більше семи років тому, Мате Бакаліч ще грав з нами, 
— розповів Ігор Зінкевич, тренер команди ветеранів 
львівського «Динамо». — На жаль, уже сім років його 
немає разом з нами. Тому ми з радістю приймаємо за-
прошення на турнір у пам’ять про цього гравця».

Окрім ветеранів «Динамо» (вік спортсменів — від 45 
років), участь у традиційних змаганнях в хорватсько-
му місті Ігране взяли словаки (місто П’єштяни) та дві 
місцеві команди — «Оміш» та «Макарська». Що ціка-
во, усі матчі турніру відбувалися у відкритому морі.

У першому півфіналі «Динамо» з рахунком 4:3 пере-
могла «Оміш», а в іншому команда «Макарська» лише 
у серії післяматчевих пенальті перемогла «П’єштяни» 
— 4:2 (основний час — 6:6, додатковий — 0:0). 

У фіналі львів’яни з тим же рахунком 4:3 здолали 
опір команди з Макарська і стали переможцями Ме-
моріалу Мате Бакаліча. 

Львівське водно поло у Хорватії прославляли такі 
виконавці:

Воротарі — Олексій Євгоров, Ярослав Стабрин;
Польові гравці — Павло Давиденко, Володимир Ти-

вонюк, Юрій Саталкін, Костянтин Булатов, Олександр 
Булатов, Роман Манишин, Ігор Чернишов, Володимир 
Масюк та Володимир Калінін.

Тренер — Ігор Зінкевич.
А невдовзі «Динамо» вдесяте взяла участь у престиж-

ному міжнародному турнірі в Словаччині, де вчетвер-
те у своїй історії стала володарем головного трофею 

змагань. Львів’яни залишили позаду три словацькі ко-
манди, а також угорців та хорватів. Щоправда, цього 
разу вони виступали в дещо іншому складі. 

За словами гравця «Динамо» Юрія Саталкіна, про-
битися до фіналу турніру львів’янам було непросто, 
адже менший віковий склад суперників давав їм певну 
ігрову перевагу. Втім, впевнено обігравши команду з 
П’єштян — 12:2 та здолавши опір суперників того ж 
таки хорватського «Оміша» — 9:7, галичани пробили-
ся до головного поєдинку турніру, в якому довелося 
розіграти почесний кубок з командою із Братислави.

Фінальний матч вийшов настільки напруженим, що 

контроль над грою втратили арбітри поєдинку. Статус 
товариського турніру у воді аж ніяк не проглядався. 
Провокації на бійку з боку словацьких ватерполістів 
були настільки вагомими, що боротьба за головний 
приз закипіла не на жарт. До масовою бійки у басейні 
було зовсім близько, однак, на щастя, її вдалося уник-
нути. 

А інтрига самого ватерпольного поєдинку також по-
дарувала глядачам незабутні емоції. Поступаючись по 
ходу матчу з рахунком 4:6, львів’янам вдалося закину-
ти два м’ячі й перевести гру в серію пенальті.

Щасливішими та майстернішими у ній були україн-
ці. Завдяки двом сейвам нашого воротаря Ігоря Чере-
вка, команда зі Львова забила на гол більше, ніж супер-
ник, і до рідного міста повернулася з головним кубком 
змагань. 

Слід відзначити, що левова частка у перемозі нашої 
команди на рахунку досвідченого Вадима Скуратова, 
який забив добру половину всіх голів «Динамо» у цьо-
му непростому турнірі.

Взагалі ж перемогу у П’єштянах кували: воротарі 
— Ігор Черевко та Ярослав Стабрин; польові гравці — 
Юрій Саталкін, Володимир Масюк, Володимир Тиво-
нюк, Сергій Колмаков, Вадим Скуратов, Роман Мани-
шин та Євген Баженов.

Цікаво, що наступний міжнародний турнір, в якому 
львів’яни візьмуть участь, пройде якраз у Братиславі. 
Нагадаємо,що  минулого року у столиці Словаччини 
львів’яни, як і в П’єштянах, обіграли «столичних» у се-
рії післяматчевих пенальті. Відтак, на теплий прийом 
наприкінці листопада у Братиславі львів’янам очікува-
ти не варто. Є велика ймовірність того, що і там ар-
бітри втратять контроль над грою. Проте про стійкість 
та майстерність наших ватерполістів уже складають 
легенди…

Богдан ПАСТЕРНАК

Слід відзначити, що цього року, на 
відміну від 2-3 попередніх,зібралася 
рекордна кількість команд. Найбільше 
представництво було від Києва — 13 
колективів (керівник — Т. Одінцова), 
Дніпропетровської області — 12 (Г. Коб-
зарев) і Львова — 10 (С. Кузів).

Офіційне відкриття Кубка пройшло 
у святковій атмосфері. Серед інших, 
спортсменів привітали президент Асоці-
ації ветеранів волейболу України І. Бит-
ка, мер Алушти С. Колот, олімпійський 
чемпіон, перший віце-президент Асо-
ціації ветеранів спорту України В. Іва-
нов... Кращим активістам ветеранського 
волейболу України І. Бітка вручив цінні 
подарунки. А право підняття прапору 
змагань було надано переможцям недав-
ніх Всесвітніх ігор майстрів у Турині - 
батьку і сину Синицьким, які виступали 
в різних вікових групах, М. Малишу, О. 
Бондаренку та П. Воронкову.

Турнір тривав кілька днів. Незва-
жаючи на примхи погоди, змагання 
були проведені організовано. Навчаль-
но-спортивна база ДСО «Спартак» в 
одному з ігрових днів допомогла ветера-
нам, виділивши на півдня критий май-
данчик. Це дало можливість не вийти з 
графіку проведення матчів.

У першій зміні змагалися чоловіки у 
вікових категоріях 45+, 55+ та 65+, і жін-

ки в категоріях 40+ та 50+.  Разом — 51 
команда.

Зрештою, призові місця розподілили-
ся так… 

чоловіки 45+: 1. Вінниця, 2. Полтав-
ська область, 3. Одеса; 

чоловіки 55+: 1. «Ракета» (Дніпропе-
тровськ), 2. «Динамо» (Херсон), 3. «Жу-
ляни» (Київ); 

чоловіки 65+: 1. Львів, 2. «Локомо-
тив» (Київ), 3. Миколаїв; 

жінки 40+: 1. «Діпрозв’язок» (Київ), 2. 
«Спартак» (Дніпропетровськ), 3. «Буко-
вина» (Чернівці); 

жінки 50+: 1. «Мелітопольська чере-
шенка» (Мелітополь), 2. Біла Церква, 3. 
«Світанок»  (Львів).

У другій зміні виборювали нагороди 
чоловіки в категоріях 40+, 50+, 60+ та 
70+, і жінки — 35+, 45+ та 55+.

Переможцями та призерами серед 
них стали наступні команди… 

чоловіки 40+: 1. Дніпропетровськ, 2. 
Запоріжжя, 3. Харків; 

чоловіки 50+: 1. «Ранети» (Дніпропе-
тровськ), 2. Харків, 3. Полтава; 

чоловіки 60+: 1. Запоріжжя, 2. Полта-
ва; 

чоловіки 70+: 1. «Софіївка» (Київ), 2. 
Чернівці, 3. «Локомотив» (Київ); 

жінки 35+: 1. Дніпродзержинськ, 2. 
Донецьк, 3. Хмельницький; 

жінки 45+: 1. «Діпрозв’язок» (Київ), 2. 
Мелітополь, 3. Луганськ; 

жінки 55+: 1. ВК «Біла Церква», 2. 
Львів, 3. Сімферополь.

Нажаль, Міністерство молоді і спорту 
України не виділило гроші на цей захід, 
тож Кубок України проводився без залі-
ку до програми V Всеукраїнських ігор 
пам’яті М.М. Баки.

Федір ЧЕРЕМІСІН

Водне поло

Волейбол

9СПОРТ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

МАЛО НЕ ДІЙШЛО ДО БІЙКИ
Нещодавно ватерполісти-ветерани львівського «Динамо» взяли участь у двох престиж-

них міжнародних турнірах. І виступили там блискуче. Спочатку перемогли у Хорватії на 
Меморіалі відомого ватерполіста Мате Бакаліча, а згодом повторили успіх на змаганнях у 
словацькому місті П’єштяни.

Нещодавно в Алушті відбувся Кубок України з волейболу серед ветеранів, присвячений 20-річчю АВВУ. 
Спортсменів приймали спортивні майданчики Центру дитячої юнацької творчості, а взагалі у змаган-
нях взяли участь 110 команд з 35 міст країни — 78 чоловічих та 38 жіночих.

ЗМАГАЛИСЯ 110 КОМАНД!

У жінок в 
категорії 45+ 

чемпіонками стали 
киянки з команди 

«Діпрозв’язок»
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Спортивна гордість України
10 СПОРТ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

…Найчастіше ми зустрічалися ранко-
вої пори на асфальтових доріжках парку 
імені Т.Г.Шевченка або у Ботанічному 
саду, що неподалік. Бігали, робили різні 
вправи ранкової гімнастики, часом ви-
користовували дитячі драбинки, і, маю-
чи час до роботи, вели неквапливі бесіди 
на різні теми.

А одного разу ми зустрілися на Тру-
хановому острові, де пройшло його ди-
тинство. Наче поринувши у ті роки, 
багато розповідав, наче даючи можли-
вість усе запам’ятати та донести до 
юного читача, що я згодом і зробив у 
своїй книзі «Час олімпійських стартів», 
яка побачила світ ще 1990 року. Нещо-
давно, знову побувавши у тих місцях, до 
щеми у серці згадав свого старшого за 
віком приятеля, а тим, хто забув про 
нього, захотілося переповісти, як він 
став веслувальником. здобував свої на-
городи…

«Срібло» Гельсінкі
… Змагання з академічного веслуван-

ня 1952 року на ХV Олімпійських іграх 
влаштовували у заливі Мейлахті. В семи 
номерах програми брали участь пред-
ставники 33 країн. Серед них і спортс-
мени СРСР. Найцікавіші заїзди були в 
одиночок та вісімок. Проте закипала 
вода і під час змагань парних двійок, 
коли у човен сідали два киянина — Ге-
оргій Жилін та Ігор Ємчук.

У важкій суперечці пробивалися вони 
до фіналу. Адже для визначення учасни-
ків останнього заїзду знадобився додат-
ковий старт. А перед виршіальним вже 
не було часу мислити над тактикою. Не-
має коли й перепочити, відновити ди-
хання, розім’яти натружені руки...

Аргентинці, французи, чехи із жалем 
поглядали на стомлених українців, яких 
подумки вже «скинули» з п’єдесталу. 
Але наші не виглядали стурбованими. 
На перемогу їх ніхто не налаштовував, 
бо головне завдання — пробитися до 
фіналу — вони виконали, забезпечивши 
залікові очки. Про медалі й не думали.

На всяк випадок тренери застерігали 
не ловити «лящів» та «щук». Ці «риби» 
— найгірші вороги веслувальників, які 
змагаються при високих хвилях. Адже 
коли весло зануриться глибоко, увійти в 
потрібний ритм дуже важко. До речі, за-
лив Мейлахті був добре відкритий усім 
вітрам, і наші про це знали. Вже раз об-
піклися на цьому під час півфінально-
го заїзду, де програли чехам. Тож старт 
узяли трохи в іншому настрої. Розуміли, 
що перемагати заморських асів можна. 
Треба лише добряче попрацювати. І 
вони добре впоралися з цим завданням. 
Дорікнути собі не було в чому — адже 
завоювали «срібло»!

«Бронза» Мельбурна
А через чотири роки ця славна пара 

веслувальників взяла участь у ще більш 
виснажливих поєдинках ХVI Олімпій-
ських ігор, які відбувались у Мельбурні. 
Щоправда, довелося пересідати до двій-
ки зі стерновим. Австралійська преса 
багато потішилася з цього приводу, бо 
на їхній домашній Олімпіаді пересідали 
не лише наші спортсмени, що, зрештою, 
викликало здивування та багато запи-
тань.

Фаворитами тут вважалися амери-
канці Артур Ейроулт і Конн Фіндлей, 
які вражали баскетбольним зростом. 
Наші спортсмени, при своїх відмінних 
фізичних даних, здавалися поруч із 
ними малюками. Однак перші заїзди 

показали, що Жилін та Ємчук приїха-
ли за кілька тисяч кілометрів із серйоз-
ними намірами. Це відразу помітили 
кореспонденти. Як наслідок, у газетах 
замиготіли і обличчя наших хлоп-
ців. Вони згадували потім, що настрій  
був відмінний, думали тільки про пере-
могу.

І були би наші хлопці першими, але, 
як засвідчили спеціалісти, власна мала 
вага в порівнянні із суперниками при 
високій хвилі й сильному вітрі зіграла 
з ними злий жарт. Хто мав більшу масу, 
той володів більшою інерцією — тож  
тим краще протистояв і вітру. На від-
критих ділянках траси наш човен йшов 
врівень із фаворитами, але як тільки 
наближалися до тих місць, де нескоше-
ні очерети утворювали «аеродинамічну 
трубу», перевагу діставали суперники. 
Зрештою, доклавши величезних зусиль, 
наші спортсмени фінішували лише тре-
тіми. Але з того приводу не дуже роз-
троїлися.

«Бронзові медалі XVI Олімпійських 
ігор нам особливо дорогі, — згадував 
пізніше у своїй книзі «Одержимість» 
Ігор Федорович Ємчук. — І це не тільки 
тому, що вдалося випередити багатьох 
дуже сильних суперників. Просто те 
третє місце обернулося для нас перемо-
гою над собою, над обставинами, над 
тимчасовими і кон’юнктурними розу-
міннями, над спокусою легких шляхів».

Тренер, вчитель,  
письменник…

…Ігор Федорович Ємчук народився у 
Києві, тут проминуло його дитинство. 
Скільки себе пам’ятав, з раннього ран-
ку до пізнього вечора був на Дніпрі. В 

той післявоєнний час, коли на акваторії 
дозволяли тренуватись і вітрильникам, і 
«скіфам», і байдаркам, веслувальні бази 
мали всі спортивні товариства.

Мали невеличку базу і на Труханово-
му острові, яка тоді усіх задовольняла. 
Займалися загально фізичними вправа-
ми, гартували необхідні морально-во-
льові якості. Тренери довіряли хлопцям 
і, не маючи скутерів, дозволяли ганяти 
їм по воді, скільки заманеться.

Та найбільше часу займала робота по 
ремонту суден. Це нині кожен спортс-
мен дістає того чи іншого готового роз-
фарбованого човна, навіть імпортного. 
Тоді ж бажаючих навчатися веслуван-
ню було багато, а човнів — до крику 
мало. Тому кожен веслувальник був ще 
й майстром з обробки деревини. Усе 
робилося власними руками. Самі шпа-
клювали, виточували, різали, пиляли, 
стругали…

За таких умов човен стає наче рідним 
братом, ним пишаєшся, бережеш. Тож 

вистачало часу навчитися і гарній техні-
ці й тактиці ведення боротьби. Працю-
вали до «сьомого поту».

Руки у всіх веслувальників великі, мо-
золисті, грубі, із слідами подряпин. Не 
кожному вдається втримати у руках вес-
ло, вправно ним керувати. Тому вчилися 
цим премудростям спочатку на суходо-
лі, і лише потім на воді. А далі — робота 
через «не можу». І так протягом місяців, 
років, доки прийдуть перемоги...

А ще веслувальник повинен мати не-
абияку витривалість. Вона вироблялася 
бігом по піску з великим навантажен-
ням.

Ігор Федорович писав: «Найкраще 
починати заняття веслуванням ран-
ньою весною, коли вода не так манить 
до купання. Перші заняття — озна-
йомлення з матеріальною частиною, 
вивчення техніки безпеки, правил по-
ведінки на воді. На річці з тренером та 
членами секції дітям не менш цікаво, 
ніж у піонерському таборі чи будинку 
відпочинку.

І якщо ви полюбили воду і човен — це 
на все життя. Веслувальники не хворі-
ють, вони стійкі до простудних та серце-
во-судинних захворювань, вміють легко 
відновлювати працездатність, звичні до 
великих навантажень, втоми».

Таким був і сам Ігор Ємчук. Закін-
чивши виступи, він став тренером. І 
протягом 1978-1980 років був голов-
ним наставником збірної СРСР, керував 
підготовкою команди до Олімпіади у 
Москві. Далі став Заслуженим праців-
ником народної освіти, кандидатом пе-
дагогічних наук. Опублікував більше 50 
наукових робіт, в тому числі підручник 
для спортивних вузів «Гребний спорт», 
книги «Школа веслування», «Управлін-
ня спеціальною підготовкою весляра». 
Довго працював доцентом кафедри вод-
них видів спорту Національного уні-
верситету фізичного виховання і спор-
ту України. І був відданий улюбленому 
веслуванню до тої миті, коли на 78-році 
життя перестало битися його серце. Віч-
на пам’ять!

Анатолій ВОЛОШИН

Переглядаючи свої публікації 20-30-річної давнини, часом натикаюся на бесіди з людьми, які вже відійш-
ли у вічність, залишивши по собі теплі і приємні спогади. Одна з таких постатей — срібний та бронзовий 
призер Олімпійських ігор, уславлений український весляр, заслужений майстер спорту, професор Київсько-
го державного інституту фізичної культури і спорту Ігор Федорович Ємчук.

Ігор ЄМЧУК:  
«ПЕРЕМОГА НАД СОБОЮ,  
НАД ОБСТАВИНАМИ…»

На дистанції — Георгій ЖИЛІН та Ігор ЄМЧУК.
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Врятував «Коломбо»
Барон побоювався, щоб і цього разу 

Олімпіада не опинилася у тіні Всесвіт-
ньої виставки. Тому підготовка розпо-
чалася своєчасно і досить масштабно. 
Однак час збігав, а об’єкти зводилися не 
так швидко. Тож організатори весь час 
поглядали у бік Лос-Анджелеса, який 
не втрачав надії до останньої хвилини, 
вже маючи до диспозиції 100-тисячний 
стадіон. Французи ж сподівалися, що 
новий стадіон «Коломбо» з біговою до-
ріжкою на 500 метрів, який будували 
на площі спортивного клубу «Реслінг», 
буде найбільшим на той час у Європі. 
Уряд асигнував на ці цілі 30 мільйонів 
франків. І хоча стадіон зміг вмістити не 
більше 65 тисяч глядачів, зате навколо 
розташувались ошатні будиночки для 
учасників. Так було покладено початок 
Олімпійським селищам, в яких спортс-
менам ніхто не заважав відпочивати і 
готуватися до наступних стартів.

Щоби не повторився сумний досвід 
Антверпена, треба було «витягнути» па-
рижан із кав’ярень. І до пропаганди Ігор 
долучилися найкращі поети та пись-
менники, олімпійська тематика зайняла 
гідне місце в газетах та журналах.

Вперше на Олімпіаду прибули пред-
ставники Румунії, Польщі, Ірландії, 
Латвії, Мексики, Уругваю, Еквадору, Фі-
ліппін та Гаїті. Запросили австрійців та 
угорців. З німцями довго не змогли ви-
значитись, аж поки ті самі не заявили, що 
через відсутність гарантії безпеки їхні 
спортсмени в Іграх участі не братимуть.

Відтепер учасників змагань вітав глава 
держави — президент, що усім дуже спо-
добалося. Клятву олімпійців виголосив 
французький легкоатлет Жорж Андре.

Американці будь-що хотіли і цього 
разу здобути перемогу в загальноко-
мандній боротьбі, а водночас взяти у 
фінів реванш за поразки на минулій 
Олімпіаді в окремих видах спорту. Тому 
транспортний корабель військово-мор-
ських сил, який віз команду до берегів 
Європи, був перетворений на великий 
тренувальний майданчик. Однак і цього 
разу американцям за медалі треба було 
битися не на жарт…

Видав рекорд, а отримав… 
«бронзу»

У легкій атлетиці на дистанції 200 м 
переміг американець Джексон Скольц. 
Однак «бронзу» тут здобув англієць Ерік 
Ліделл, який напередодні виграв «золо-
то» у гладкому бігу на дистанції 400 м. А 
оскільки спортсмен був заявлений і на 
100-метрівку, то очікувалася сенсація. 
Та ба: в останній момент атлет знявся! 
Чому? Ерік був студентом богословсько-
го факультету, а старт прибав на вихідний 
день. Тож і відмовився. Зате «вистрілив» 
Гарольд Абрахамс, який приніс англій-
цям другу золоту нагороду і першу для 
європейців на найкоротшій дистанції.

У потрійному стрибку переміг япо-
нець Мікіо Ода з результатом 15 м 21 см. 
Це була перша золота медаль представ-
ника Азії на Олімпійських іграх в легкій 
атлетиці.

А далі знову відзначалися американці. 
«Золотий» дубль зробив студент Іллі-
нойського університету Гарольд Осборн, 
перемігши у десятиборстві та стрибках у 
висоту. Його товариш по команді Кла-

ренс Хаусер став першим серед металь-
ників диску та ядра. Справжню сенсацію 
створив Робер ЛеЖандр. Він стрибнув у 
довжину на 7 м 76 см, встановивши но-
вий світовий рекорд. Проте повернувся 
додому… із бронзовою нагородою. А 
сталося це тому, що такий високий ре-
зультат був показаний під час змагань 
п’ятиборців! Колега Робера по команді 
Уільям Хаббард, який був заявлений від 
команди США в стрибках у довжину, як 

виявилось, стрибав гірше за нього. Він 
хоч і здобув золоту нагороду, але резуль-
тат був набагато гірший — 7 м 44 см.

Йому встановлять пам’ятник
Фінські атлети стали відбирати меда-

лі, коли почалися змагання серед бігу-
нів та середні та довгі дистанції. І знову 
у всій повноті розкрився талант Пааво 
Нурмі. В один день він виграв забіги 
на 1500 та 5000 м, маючи між ними для 
відпочинку лише 30 хвилин. При цьому 
встановив ще й новий світовий рекорд! 
А наступного дня на кросовій дистанції 
в 10 кілометрів феноменальний ривок 
Пааво на останніх метрах приніс йому 
ще одне «золото»!

Але й це не все. Нурмі включили до 
збірної Фінляндії для участі у командно-
му бігу на 3000 м та кросу на 10 км. Фіни 
двічі фінішували першими. Таким чином 
Пааво Нурмі на одних змаганнях став 
п’ятиразовим олімпійським чемпіоном!

На Восьмій Олімпіаді спалахнула 
зірка ще одного фінського бігуна Віллє 
Ритоли. Він наполегливо готувався до 
стартів у Парижі, їздив навіть до Аме-
рики, де проходив підготовку у відомих 
тренерів. Розуміючи, що з Нурмі тягати-
ся марно, все ж узяв чотири старти. Пе-
реміг на дистанції 10 000 м та у  забігу на 
3000 м з перешкодами. А потім ще був 
успішний старт за команду на 3000 м. 
Нарешті, на дистанції 5000 метрів Рито-
ла здобув «срібло» за фініш після Нурмі.

Тарзан у басейні
Якщо ім’я Нурмі усім було добре відо-

ме, і його успіхи великої сенсації не зро-
били, то поява на плавальних доріжках 
американця Джонні Вейсмюллера спра-
вила надзвичайне враження. Він здобув 
одну за другою три золоті нагороди. 
Спочатку вільним стилем на 100 м, далі 
— на 400-метрівці. А третя золота на-
города знайшла спортсмена в естафеті 
4х200 м вільним стилем.

Між цими запливами Джонні встигав 
ще на ігри ватерполістів, бо був провід-
ним гравцем американської команди. 
Його швидкість дозволяла закидати 
багато м’ячів. Тож у «бронзовому» успі-
ху команди США була велика заслуга 
Вейсмюллера. 

Після цієї Олімпіади Джонні дістав за-
прошення від Голівуду на роль Тарзана у 
знаменитому серіалі. Цей найкасовіший 
фільм того часу зробив його багатим 
і знаменитим. Однак занять спортом 
Вейсмюллер не полишав ще багато років. 

Цікаво, що Джонні зростав хворобли-
вим хлопчиком, і батьки, турбуючись за 
його здоров’я, звернулися по допомогу 
до тренера з плавання. Регулярні заняття 
в басейні не тільки поліпшили здоров’я, 
але й виховали визначного спортсмена 
сучасності. Вейсмюллер вражав усіх не 
лише своєю статурою, а й привабливим 
обличчям, посмішкою, порядними вчин-
ками. Для спорту він пам’ятний багатьма 
рекордами і запровадженням новацій у 
техніку вільного стилю плавання.

Найстаршим спортсменом на Іграх 
у Парижі був 60-річний кіннотник, ав-
стрійський генерал Артур фон Понкрац. 
Фотокореспонденти зграєю бігали за цим 
хвацьким вершником. Охоче позуючи, 
він обіцяв показати найкращий резуль-
тат… на наступній Олімпіаді. 

У Парижі ще не стабілізувалася про-
грама змагань з гімнастики. Тож спортс-
мени ще виконували стрибки-перево-

роти через коня упоперек та лазили по 
канату. За 7,2 сек. добрався до верху 
чех Бедржик Шупчик, який у цій вправі 
став останнім олімпійським чемпіоном.

Кусатися заборонено!
У змаганнях боксерів напівлегкої ваги 

ледь не всі учасники відмовлялись би-
тися з американцем Джеком Філдсом. 
Справа у тому, що за місяць до Олімпі-
ади йому виповнилось… 16 років! Ніхто 
не бажав бити дитину. Та несподівано ця 
дитина побила усіх набагато старших від 
нього боксерів із солідним стажем ви-
ступів, навіть призерів попередніх Ігор.

А в середній ваговій категорії британ-
ський поліцейський Харі Меллін ще у 
чвертьфіналі звернув увагу рефері на те, 
що його вкусив у двох місцях француз 
Роже Брозе. Тоді з цього лише посмі-
ялися. Та у наступній зустрічі історія 
повторилася. На цей раз жертвою став 
аргентинець Хосе Жілардо. Зрештою, 
лише втручання членів МОК врятувало 
від покусів інших учасників. Француза 
дискваліфікували, а золоту медаль вру-
чили Мелліну.

Марка для уругвайців
Сенсаційно закінчилися змагання з 

футболу. Пробитися у фінал прагнули 
всі 22 заявлені команди. «Темною ко-
нячкою» для європейців, які добре зна-
ли один одного, були лише уругвайці. 
На їхню першу зустріч з Югославією 
прийшло найбільше глядачів. Результат 
був приголомшливий — 7:0. Так само 
уругвайці розправились і з іншими 
збірними Старого світу, яким довело-
ся змагатися лише за срібні та бронзові 
нагороди. Через це на батьківщині пе-
реможців на їхню честь була випущена 
спеціальна марка. А досі марки випуска-
ли лише країни, які приймали Ігри.

Восьма Олімпіада увійшла до історії 
як така, що стабілізувала систему та про-
граму проведення змагань, вони стали 
відповідати загальним вимогам. Посту-
пово сформувалася класична програма з 
плавання — 11 видів. Надалі в семи ва-
гових категоріях будуть виступати борці 
вільного та класичного стилю.

На цій Олімпіаді новації торкнулися 
і важкоатлетів, яких поділили на п’ять 
вагових категорій. Утім, дехто з читачів 
може здивуватися, побачивши у про-
токолах результати близько 500 кіло-
грамів. Та все просто: тоді спортсмени 
змагались у п’ятьох рухах. Від перемож-
ця вимагалося набрати найвищу суму в 
ривку та поштовху однією рукою, жимі, 
ривку та поштовху двома руками.

Український слід
Літературні джерела подають, що на 

цій Олімпіаді у складі команди Польщі 
брали участь сім спортсменів зі Львова. 
Кіннотник Адам Круликевич посів третє 
місце у подоланні перешкод. Саме його 
слід, мабуть, вважати першим україн-
цем, володарем олімпійської нагороди.

В складі команди Чехо-Словаччини 
було кілька учасників із таборів для ін-
тернованих українських вояків. Серед 
них вирізнявся Андрій Фовицький.

А в команді США з футболу грали 
наші переселенці Василь Демко та Ан-
дрій Страдань.

Анатолій ВОЛОШИН

Літопис п’яти кілець
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У 1924 році виповнилося 30 років з часу ство-
рення Міжнародного олімпійського комітету. 
Його голова барон П’єр де Кубертен пропону-
вав відзначити цю дату урочисто у Парижі 
під час проведення чергових Ігор. І члени МОК з 
цим погодились. Тож Амстердаму, Празі, Риму 
та Лос-Анджелесу, які теж претендували на 
проведення Олімпіади, були надіслані ввічливі 
відмовлення.

ВОСЬМІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
Париж (Франція). 4 травня — 27 липня 1924 року. 3092 учасника з 44 країн. 126 комплектів медалей з 18 видів спорту.

Пловець 
Джонні 

ВЕЙСМЮ-
ЛЛЕР став 

зіркою 
Голлівуду

Пааво НУРМІ 
здобув п’ять зо-
лотих медалей!
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Приклад для наслідування

«Первым делом самолеты»…
…Віталій Бібік виявив себе лише 1991 

року, коли його перевели до авіаційного 
підрозділу, що базувався у Мукачевому. 
Наспівуючи пісню з кінофільму «Не-
бесный тихоход» — «Первым делом са-
молеты», яка стала своєрідним гімном 
авіаторів, баскетбол на потім вирішив 
не відкладати. Добре, що тут зустрів 
офіцерів, які колись зналися на цій грі. 
Маючи у військовому містечку непогані 
майданчики, серед них і баскетбольний, 
утворили команду, провели кілька тре-
нувань і почали шукати суперників. Та

із цим у великому місті, славному сво-
їми спортивними традиціями, тренер-
ськими кадрами, організаторами фіз-
культурного руху, наявністю бази, на 
превеликий жаль, було важче. Баскетбол, 
не дивлячись на свою велику користь для 
здоров’я та популярність серед молоді, 
місцевими чиновниками не був визна-
ний пріоритетним видом спорту і тому 
змагання з нього майже не проводили.

І це не дивлячись на те, що тут свого 
часу Валентиною Михайлівною Гомонай, 
випускницею Львівського інституту фіз-
культури, на базі товариства «Спартак» 
була створена своєрідна баскетбольна 
імперія. Щоправда, успіхи на республі-
канських та всесоюзних змаганнях здо-
бували здебільшого жінки. Вихованки 
Гомонай досягали звань чемпіонок Євро-
пи серед молоді, переможниць Всесоюз-
них шкільних спартакіад, призерок чем-
піонатів України, учасниць чемпіонатів 
СРСР, інших найпрестижніших змагань 
радянської доби. Не дістав схвалення 
цей досвід і в незалежній Україні.

…ну, а далі — баскетбол!
І лише з появою в Мукачевому баскет-

болу у військовій частині, спортивні ке-
рівники почали, образно кажучи, трохи 
рухатись. Але, будемо відверті, не надто. 
І досі серед активістів провадження бас-
кетболу у повсякденний побут громадян 
найбільше відомий Віталій Бібік — вій-
ськовий пенсіонер, людина непоказного 
зросту, але неспокійна, ініціативна, може 
здатися, що і занадто гомінка, шумлива.

Проте саме ця якість принесла йому 
визнання у спортивному світі. Баскет-
болісти-ветерани Мукачевого мають 
сталі контакти із спортсменами 15 кра-
їн Європи. Вони 18 разів брали участь у 
міжнародних турнірах. Їхня географія 
— Австрія, Греція, Італія, Словаччи-

на, Словенія, Чехія, Польща, республі-
ки-країни колишнього СРСР... Вражає 
вже ця статистика невеличкого ветеран-
ського клубу, який не має ні приміщен-
ня, ні власного спортивного залу.

Та і з цим ініціативна людина Віта-
лій Бібік впорався на відмінно. Він, а з 
ним і ветерани баскетболу Мукачево-
го, стали бажаними гостями у середніх 
школах, коледжі, інших закладах, де ще 
збереглися спортивні зали, баскетбольні 
майданчики. Не маючи з ким змагатися, 
він постійно турбує місцеве спортивне 
товариство частіше організовувати зма-
гання з баскетболу, звичайно, думаючи 
перш за все за нашу молодь.

Сьогодні Бібіку трохи легше. Відпо-
відь на це — високі місця членів клубу 
ветеранів баскетболу, насамперед дівчат, 
на міжнародній арені. Подумати тільки, 
«Карпатські ведмедиці», а саме так на-
зивається мукачівська команда, стала 
другою на чемпіонаті світу, який відбу-
вався у серпні в Салоніках! Похвальби 
заслуговують усі учасниці турніру, але 
найбільше відзначилися Тетяна Кобзар 
та Ольга Продан, які винесли на собі ос-
новний тягар тої напруженої боротьби.

Однак наша розповідь про баскетбо-
лісток буде неповна, якщо на назвемо 
ще й тих, хто не був на цих змаганнях, 
але повсякденно живе турботами жіно-
чого баскетболу в районі. Це Еріка Катц, 
Любов Чура, Лариса Кузнецова, Наталія 
Фунтікова та інші ентузіастки, які пра-
цюють у школах, інших місцях.

Як собі, так й іншим
Виступ у змаганнях ветеранів — лише 

одна сторінка діяльності клубу «Імпульс» 
і його голови. Найперший обов’язок му-
качівських ветеранів, як зазначено у їх 
статуті, — пропаганда здорового способу 
життя. За визнанням викладача кафедри 
фізвиховання Мукачівського агроколе-
джу Володимира Гавриловича Медвідя, 

вихованця Київського державного ін-
ституту фізкультури, Віталій Бібік у них 
дуже частий гість. І не тому, що полюбляє 
з колегами користуватись їхнім залом, а 
тому, що невтомно буквально втовкма-
чує молоді можливості баскетболу для 
всебічного розвитку. Він перший відгу-
кується на пропозицію на громадських 
засадах посудити, провести ігри, надає 
іншу допомогу. І так про нього можуть 
відгукнутися представники інших 24 на-
вчальних закладів міста та району.

На рахунку «імпульсівців» безліч ор-
ганізованих заходів. Мукачівські газети, 
які сьогодні буквально пістріють фо-
тографіями баскетбольних ветеранів, 
широко висвітлюючи їхнє різноманітне 
життя, називають такі цифри — безпо-
середньо шефами організовано близько 
ста свят, серед яких конкурси, «Веселі 

старти», змагання снайперів, стритбол, 
змістовні лекції, бесіди...

Не дивлячись на те, що Віталій Бібік 
сам ходить із шапкою по колу, випрошу-
ючи для діяльності клубу і м’ячі, і фор-
му, і гроші на виготовлення атрибути-
ки, поїздки чи прийом гостей, ветерани 
баскетболу Мукачевого дбайливі шефи. 
Вони передали учням і ветеранам інших 
колективів 184 м’ячі, 7 комплектів фор-
ми, кільця, сітки, щити...

Дай іще!
Мені особисто, як авторові книг на бас-

кетбольну тематику, приємно дарувати 
мукачівцям усі видання, які випускає на-
ціональна Федерація баскетболу України. 
Але їм завжди подарованого мало. Дай 
іще! І, називаючи жартівливо Віталія Бібі-
ка ненажерою, даємо, бо нам приємно, 
що є люди, які цікавляться історією ста-
новлення і розвитку нашого виду спор-
ту, його героями, тренерами. А, головне, 
передають це дітям, дорослим людям, які 
залучаються до нашої чудової гри!

Мені пощастило взяти участь у свят-
куванні 15-річчя клубу «Імпульс», від 
імені керівництва ФБУ висловити їм 
слова подяки, вручити наші грамоти і 
дипломи. Серед багатьох відзначених 
особливо виділимо Віктора Харитонова, 
Степана Горвата, Сергія Гарапка, Сергія 
Фельбабу та багатьох інших ентузіастів.

І нехай звинуватять мене у підлабуз-
ництві, не можу насамкінець не назвати 
прізвища тих не дуже багатих у фінан-
совому плані людей, але щирих серцем 
меценатів і спонсорів, які підтримують 
баскетбол у районі, а з ним і клуб ветера-
нів «Імпульс». Це Петро Жбора, Сергій 
Безик, Ілля Матьола, Сергій Герасим’юк, 
Олександр Молнар, В’ячеслав Шутко, 
Станіслав Діденко, Олександр Яковенко, 
Юрій Тягур, Василь Попп, Микола Чи-
жевський та інші. Рік тому цей список у 
Віталія Бібіка був не таким широким як 
зараз. А це свідчення пробудження сві-
домості нашої громадськості, яка у фі-
зичній культурі та спорті вбачає основу 
розвитку людської особистості.

Анатолій ВОЛОШИН

Цю людину знає ледь не вся баскетбольна Європа. І не тому, що 
вона відома своїм богатирським зростом, досягненнями під щита-
ми, успіхами на тренерському містку…

Віталій Миколайович Бібік, навпаки, зросту невисокого. В юнацькі 
та молоді роки в баскетбол грав непогано, але медалями похвалити-
ся не може. Адже армійська служба носила його різними гарнізонами, 
де важко було підібрати гідних партнерів. Так само і з тренерським 
хистом. Серед колег по службі — лише один-два зналися на тій грі, 
яка захопила усе його життя. Лише після закінчення служби, вий-
шовши на військову пенсію, на всю ширину розгорнув свій талант. 
Перш за все організаторський. І у цьому не має рівних конкурентів…

БАСКЕТБОЛЬНИЙ  
«ІМПУЛЬС» МУКАЧЕВОГО

Активісти клубу «Імпульс»

Віталій БІБІК — бажаний гість серед школярів
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