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Найприємніші  
миттєвості 2013 року 

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Щиро вітаєю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Напередодні новорічних свят хочу побажати, щоб у кож-
ну Вашу оселю завітав Дід Мороз і виконав ваші найзапо-

вітніші бажання. Нехай прекрасні зимові свята принесуть 
мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому.

Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домів-
ки повняться добром, радістю та Божим благословінням, а 
очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами 2013 

року Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий - 2014 рік буде щедрим на 
цікаві плани, нові досягнення та перемоги на спортивних аренах. Бажаю, щоби 
Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптиміз-

му, наснаги та невичерпної енергії!
Міцного Вам здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача!
Президент АВСУ Віктор ТКАЧЕНКО

План організаційно-практичних 
заходів Асоціації ветеранів спорту 

України на 2014 рік
2.2. Сприяти розробці регіональних (місцевих) Програм розвитку ветеранського 

спортивного руху та спорту ветеранів у всіх областях України.
2.3. З метою покращення взаємодії та упорядкування системи управління розвитком 

ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів рекомендувати відповідним під-
розділам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування роз-
глянути питання щодо введення до складу членів колегій керівників місцевих асоціацій 
(рад) ветеранів спорту. направити відповідні рекомендаційні листи.

2.4. Здійснити практичні заходи щодо реалізації рішення колегії Держмолодьспорту 
від 25 грудня 2012 року «Про досвід роботи Дніпропетровської та Донецької асоціацій 
ветеранів спорту щодо розвитку ветеранського спортивного руху в регіонах».

2.5. Сприяти створенню регіональних (обласних) громадських об’єднань — асоціацій 
ветеранів спорту та всеукраїнських громадських об’єднань (федерацій, асоціацій, спілок 
з видів спорту ветеранів) зі статусом юридичних осіб.

2.6. Забезпечити участь ветеранів спорту в усіх масових загальнодержавних заходах, 
які проводяться Мінсім’ямолодьспортом спільно з НОК України.

2.7. Підготувати пропозиції щодо започаткування проведення Всеукраїнського бага-
тоступеневого конкурсу — огляду на кращу організацію роботи з розвитку ветерансько-
го спортивного руху та спорту ветеранів під гаслом «Спорт ветеранів — це здоровий 
спосіб життя».

3. РОзВИТОК СПОРТУ ВЕТЕРАНІВ
3.1. В установленому порядку внести пропозиції до проекту Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
3.2. Рекомендувати федераціям України з видів спорту створити підрозділи-комісії 

по роботі з ветеранами спорту та ввести їх голів до складу керівних органів федерацій.
3.3. Сприяти проведенню Кубків, чемпіонатів України та інших всеукраїнських зма-

гань відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортив-
них заходів України на 2014 рік.

3.4. Сприяти підготовці та участі збірних команд та провідних ветеранів спорту Укра-
їни в Кубках та чемпіонатах Європи і світу серед майстрів (ветеранів).

4. МІжНАРОдНА дІяльНІСТь ВЕТЕРАНІВ СПОРТУ УКРАїНИ
4.1 Здійснювати заходи щодо розвитку міжнародних спортивних зв’язків громад-

ських організацій ветеранів спорту України з відповідними міжнародними спортивни-
ми організаціями.

4.2. Сприяти підготовці та проведенню в Україні офіційних міжнародних змагань се-
ред майстрів (ветеранів).

4.3. Провести консультації з Міжнародною асоціацією ігор майстрів (IMGA) щодо 
входження України до її складу та укладення угоди про співпрацю.

4.4. Розробити проект наказу Міністерства молоді та спорту України «Про внесення 
змін та доповнень до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 02.12.2009 № 4230, зареєстро-
ваного в Мінюсті 01 лютого 2010 р. за №117/17412 «Про затвердження Положення про 
рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту», передбачивши порядок визначення 
та встановлення рейтингу для ветеранів спорту, які беруть участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях.

4.5. Сприяти соціальному захисту усіх категорій ветеранів сфери фізичної культури і 
спорту України.

4.6. Внести пропозиції щодо удосконалення порядку визначення та надання держав-
них і урядових стипендій ветеранам фізичної культури і спорту за видатні заслуги у сфе-
рі фізичної культури і спорту.

4.7. Проводити урочисті свята, збори, змагання, турніри, естафети присвячені вшану-
ванню видатних спортсменів, тренерів, фахівців, організаторів, ветеранів сфери фізич-
ної культури і спорту та олімпійського руху.

4.8. Проводити моніторинг стану соціально-побутових умов життя учасників війни, 
інвалідів, непрацездатних та малозабезпечених ветеранів сфери фізичної культури і 
спорту, здійснити заходи щодо надання їм необхідної допомоги у вирішенні побутових 
питань, лікування та оздоровлення. Активно залучати до цієї благодійної діяльності дер-
жавні та громадські організації, спонсорів і меценатів.

4.9. Здійснювати заохочувальну та нагородну діяльність. В установленому порядку 
порушувати клопотання щодо представлення активних ветеранів фізичної культури і 
спорту до відомчих, урядових та державних нагород, стипендій Президента України та 
Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері фізичної культури і спорту.

4.10. Рекомендувати створення постійно діючих комісій з питань соціального захисту 
ветеранів фізичної культури і спорту при регіональних та місцевих органах з питань фі-
зичної культури і спорту. Надати організаційну допомогу регіонам.

4.11. Підготувати пропозиції щодо започаткування проведення урочистої церемонії 
«Кращі ветерани спорту».

5. ФІНАНСОВЕ зАбЕзПЕЧЕННя
5.1. Розробити проект бюджетної програми щодо надання фінансової підтримки на 

розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів в Україні та в установле-
ному порядку внести на розгляд Мінмолодьспорту.

5.2. Залучати до розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів кош-
ти інвесторів, спонсорів, меценатів, благодійних організацій та з інших джерел позабю-
джетного фінансування, що не заборонені законодавством України.

6. МАТЕРІАльНО-ТЕхНІЧНЕ зАбЕзПЕЧЕННя
6.1. Сприяти залученню приватних інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази 

для спорту ветеранів.
7. НАУКОВО-МЕТОдИЧНЕ зАбЕзПЕЧЕННя
7.1. Провести І Конгрес ветеранів спорту України.
7.2. Сприяти випуску науково-популярних методичних видань для допомоги органі-

заторам ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.
8. МЕдИЧНЕ зАбЕзПЕЧЕННя
8.1. Сприяти диспансерному огляду ветеранів фізичної культури і спорту, зокрема 

членів збірних команд та провідних спортсменів, які беруть участь в місцевих, всеукра-
їнських та міжнародних змаганнях зі спорту ветеранів.

8.2. Сприяти лікуванню та оздоровленню ветеранів фізичної культури і спорту.
9. ІНФОРМАцІйНЕ зАбЕзПЕЧЕННя
9.1. Сприяти пропагуванню та популяризації ветеранського спортивного руху та 

спорту ветеранів в усіх галузевих та інших засобах масової інформації.
9.2. Здійснювати випуск необхідних статистичних, аналітичних, інформаційних, ме-

тодичних та інших матеріалів з питань розвитку ветеранського руху та спорту ветеранів 
в Україні.

Стор. 4-5

Офіційно



Змагання були організовані Краків-
ським спортивним клубом «Juro Moto 
Sport» за сприяння муніципалітету міста 

Велька Віс та його мера Тадеуша Войтові-
ча, а також під патронатом маршалка Ма-
лопольського воєводства Марека Сови.

У пробігу взяли участь 1200 спортс-
менів із Польщі та України. Спортсмени 
мали змогу позмагатися на символічній 
дистанції 11 км у різних вікових катего-
ріях (від 18 років і старші), що пролягала 
асфальтовими та ґрунтовими дорогами. 
Час, в який потрібно було вкластися, 
становив до 120 хвилин.

Успішно виступили на цих легкоатле-
тичних змаганнях представники вете-

ранського порту Львівщини. Зокрема, 
Оксана Петрова (вікова категорія Ж35) 
та Микола Кулинич (вікова категорія 
Ч50) подолали дистанцію першими та 
здобули золоті медалі, а Марія Кулинич 
(вікова категорія Ж50) стала третьою. А 
ось Василь Балита, який до останнього 
боровся за призове місце у віковій кате-
горії Ч51+, десятьма секундами посту-
пився польському бігуну, котрий вибо-
ров «бронзу».

Призери змагань були нагороджені 
медалями, грамотами, кубками і пам’ят-
ними нагородами від організаторів.

Краса і гордість не тільки українського, 
але й усього світового спорту, олімпій-
ський чемпіон зі стрибків із жердиною, 
35-разовий рекордсмен світу, 10-разо-
вий чемпіон світу (чотири рази здобував 
цей титул у приміщеннях), переможець 
Кубків світу та Європи, чемпіон Європи, 
багаторазовий володар Гран-прі IAAF, 
який тричі визнавався найкращим 
спортсменом світу, став першим вітчиз-
няним атлетом, удостоєним найвищої 

державної нагороди — звання «Героя 
України», і був занесений до Книги ре-
кордів Гіннесса за найбільшу кількість 
світових досягнень у легкоатлетичному 
спорті — і це далеко не всі титули, наго-
роди та досягнення Сергія Бубки.

Завершивши активні виступи як 
спортсмен, Сергій Назарович продо-
вжив працювати на благо розвитку ві-
тчизняного спорту, адже, за словами 
ювіляра, спорт — це сенс його життя.

Президент Національного олімпій-
ського комітету України, член Виконко-
му Міжнародного олімпійського коміте-
ту (МОК), віце-президент Міжнародної 
асоціації легкоатлетичних федерацій 
(IAAF) Сергій Бубка завжди активний 
та відданий обраній справі.

Олімпійська сім’я країни, уся спор-
тивна спільнота та Асоціація ветеранів 
спорту України щиро вітають Сергія 
Назаровича з ювілеєм і бажають завж-
ди успішно підкорювати усі життєві ви-
соти, як блискуче йому це вдавалося у 
спорті.

Міцного здоров’я, натхнення, опти-
мізму і довгих років життя на благо роз-
витку України та олімпійського руху!

Змагання були організовані Львівською обласною 
федерацією велоспорту та місцевим спортивним 
клубом «Тандем» за підтримки ЛОЦ ФЗН «Спорт 
для всіх». Вони привернули увагу багатьох відомих 
спортсменів-велосипедистів. Зокрема, у гонці взяли 
участь Йосиф Пазяк (чемпіон світу серед ветеранів), 
Володимир Кривоніс (чемпіон світу) та Святослав Ко-
вальчук (призер Всесвітніх ігор майстрів). Загалом же 
на старт вийшли 35 спортсменів категорії «Мастерс» зі 
Львова, Червонограда, Тернополя, Дрогобича, Жовкви 
та Хуста (28 чоловіків та 7 жінок) у вікових категорія 
30-39 років, 40-49 років, 50-59 років, 60 років і старші 
на дистанціях 10 км, 5 км та 2,5 км.

Хвилиною мовчання учасники змагань вшанували 
пам’ять видатних велосипедистів Львівщини, а саме 
Леоніда Фальборга (ЗТ СРСР), Збігнєва Керницького 
(ЗТ України), Ігоря Трояновського (МСМК) та інших.

Ну, а далі почалося найцікавіше. Незважаючи на 
присутність титулованих спортсменів, усі інші, як ка-
жуть, теж не пасли задніх. Тому запекла боротьба то-
чилася до останніх метрів дистанцій…

РЕзУльТАТИ зМАГАНь:
Вікова категорія 30-39 років – дистанція 5 км
1 місце – Проців Назар (Львів, клуб «Тандем»)
2 місце – Коцюруба Павло (Львів, «Тандем»)
Вікова категорія 40-49 років – дистанція 5 км
1 місце – Васевич Андрій (Львів, «Тандем»)
2 місце – Чепіль Роман (Львів, «Тандем»)

3 місце – Фалач Андрій (Львів, «Іскра»)
Вікова категорія 50-59 років – дистанція 5 км
1 місце – Філь Роман (Львів, «Тандем»)
2 місце – Велічко Томас (м. Хуст)
3 місце – Драгула Олександр (м. Хуст)
Вікова категорія 60 років і старші – дистанція 5 км
1 місце – Пазяк Йосиф (Львів, «Тандем»)
2 місце – Селезньов Геннадій (Львів, «Іскра»)
3 місце – Гвоздецький Леонід (Львів, «Тандем»)
Вікова категорія 30 років і старші – дистанція 2,5 км
1 місце – Воінова Тетяна (Львів)
Вікова категорія 30-39 років – дистанція 10 км
1 місце – Проців Назар (Львів, «Тандем»)
2 місце – Коцюруба Павло (Львів, «Тандем»)
3 місце – Дмитрів Зіновій (Львів)
Вікова категорія 40-49 років – дистанція 10 км
1 місце – Васевич Андрій (Львів, «Тандем»)

2 місце – Чепіль Роман (Львів, «Тандем»)
3 місце – Кривоніс Володимир (Львів, «Тандем»)
Вікова категорія 50-59 років – дистанція 10 км
1 місце – Філь Роман (Львів, «Тандем»)
2 місце – Велічко Томас (Львів, «Тандем»)
3 місце – Сусол Юрій (Львів, «Тандем»)
Вікова категорія 60 років і старші – дистанція 5 км
1 місце – Воінова Тетяна (Львів)
2 місце – Заліско Оксана (Львів)
3 місце – Григор’єва Людмила (Львів, «Тандем»)

Призери та переможці змагань були нагородже-
ні грамотами та медалями від ЛОЦ ФЗН «Спорт для 
всіх».

Ольга ОлІйНИК, 
головний спеціаліст лОц ФзН «Спорт для всіх»
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Вітаємо!

Велоспорт

Легка атлетика

4 грудня легендарний спортсмен, чемпіон і рекордсмен, а нині — 
президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка від-
святкував знаковий ювілей.

Днями у містечку Бялим Кошцеле (Польща) відбулися змагання з 
бігу, присвячені Дню Незалежності Польщі (II Bieg Niepodległościowy — 
Niepodległościowej Jedenastki). Їхньою метою була популяризація бігу як 
найпростішої форми занять фізичною культурою та спортом.

ТРИ «зОлОТА» для льВІВЩИНИ

зА УЧАСТЮ ЧЕМПІОНІВ СВІТУ

Сергію бУбцІ — 50!

У львівському парку Погулянка відбулися 
відкриті змагання з велосипедного спорту 
серед ветеранів, присвячені пам’яті ви-
датних велосипедистів Львівщини, основ-
ною метою яких була популяризація вете-
ранського спорту в Україні.



Найсильнішою стала перша група, від якої у друго-
му етапі брали участь чотири команди, в інших — по 
дві. Подвоєні двобої — вдома і на виїзді — принесли 
успіх саме представникам першої групи, де корсунська 
команда «Ветеран-Рось» двічі поступилася черкасько-
му СК «Хімік» (0:1, 0:3), христинівська «Нива» вдома 
програла черкаському ФК «Дахнівка» (0:1), а в гостях 
звела матч внічию (1:1). Золотоніський «Спартак-Ко-
лос» також вдома завдав поразки городищенському 
«Ветерану» (4:2), а в гостях зіграв внічию (1:1). 

Драматично склався матч черкаського ФК «Вікторія» 
з уманською «Зорею»: вдома черкасці перемогли (1:0), 
а в гостях поступилися з таким же рахунком. Довелося 
пробивати серію пенальті. Тут влучнішими були фут-
болісти  «Вікторії» (4:2), які й продовжили боротьбу за 
почесні нагороди Федерації футболу.

Багатоступінчасті змагання чемпіонату в третьому 

етапі звели СК «Хімік» і ФК «Вікторія», де сильнішим 
був перший, двічі перемігши своїх земляків (3:1 і 2:0). 
А золотоніська команда, поступившись у першій зу-
стрічі (1:3), не змогла надолужити прогаяне, хоч і пере-
могла вдома (2:1) черкаський ФК «Дахнівка».

Фінал відбувся на чудовому сільському стадіоні в Бі-
лозір’ї, на полі із штучним покриттям. У боротьбі за 
третє місце «Вікторія» у зустрічі зі «Спартаком-Колос» 
забила єдиний гол, перемогла і стала бронзовим при-
зером чемпіонату. «Хімік» же у впертій боротьбі з ФК 
«Дахнівка» торував шлях до золотих нагород. І це йому 
вдалося, забивши гол з пенальті.

Таким чином, «Хімік» (тренер — В. Кармоліт) усьоме 
став чемпіоном Черкащини серед ветеранів. Команді 
вручено головний приз Федерації футболу області, а 
гравцям — золоті медалі і дипломи змагань.

Василь СТРАШЕВИЧ

У цьому турнірі взяли участь чоти-
ри команди: «Ніка» (Харків), «Одеса», 
СК «Легіон XXI» (Київ) і ГК «Торнадо» 
(Бровари). У півфінальних поєдинках 
гандболісти «Торнадо» в другому таймі 
таки зламали відчайдушний опір супер-
ників із «Ніки» - 18:10 (8:7), а СК «Легіон 
ХХІ» довів свою перевагу над одеситами 
— 13:10 (8:5).

У матчі за третє місце спортсмени 
«Ніки» поступалися після першого тай-
му одеситам — 4:5, проте після перерви 
переломили хід подій і довели справу до 
перемоги — 11:9. А у вирішальному про-
тистоянні гандболісти Броварів одразу 

ж створили певний гандикап м’ячів на 
свою користь, і хоч як кияни намагали-
ся перехопити ініціативу, їхні опоненти 
втримали свою перевагу до фінальної 
сирени — 16:13 (8:5). Отже, переможцем 
турніру стала команда «Торнадо».

Подивитися ігри ветеранів, вручити 
призи командам і сказати теплі слова 
учасникам прийшли президент Федера-
ції гандболу України Валерій Третьяков 
Валерій Михайлович, син Євгена Івахі-
на — Анатолій Євгенович, віце-прези-
дент Асоціації ветеранів спорту України 
Олександр Коваль та інші почесні гості. 

Всі команди були нагороджені кубка-

ми, а гравці — медалями, дипломами та 
подарунками.

За підсумками турніру індивідуальни-
ми призами були відзначені гравці ко-
манд: Михайло Кащаев та Василь Яцик 
(«Одеса»), Віктор Горбаха та Юрій Ме-
лешко («Торнадо»), Олег Риков та Олег 
Терещенко («Ніка»), Дмитро Зінчук і 
Олексій Шпак (СК «Легіон ХХI»). Пред-
ставник фірми Hammel в Україні Віта-
лій Перчеклій подарував усім командам 
гандбольні м’ячі.

Організатори висловлюють подяку 
суддям, обслуговуючим ігри — Олек-
сандру Людовику і Темірлану Мірза-
лієву, а також секретарям — Наталії 
Бернацькій і Тетяні Лазутіній.

Також відзначимо, що величезну до-
помогу в організації турніру та виготов-
ленні призів надали Асоціація ветера-
нів спору України (Віктор Ткаченко та 
Олександр Коваль) і друг сім’ї Івахіних 
— Геннадій Білокопитов.

Прес-служба АВСУ
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Гандбол

Футбол Шахи

У Києві, в спортзалі КСЛІ, відбувся гандбольний турнір, присвяче-
ний пам’яті Заслуженого майстра спорту СРСР, Заслуженого тре-
нера СРСР Івахіна Євгена Івановича. Організаторами турніру ви-
ступили Асоціація ветеранів та аматорів гандболу і спортивний 
клуб «Легіон ХХІ».

ГОлОВНИй 
ПРИз —  
У «ТОРНАдО»

У цьому сезоні чемпіонат Черкаської області з футболу серед команд ветеранів (понад 40 
років) зібрав 18 команд спортклубів та колективів фізкультури. Згідно з жеребкуванням, 
вони були розподілені на три групи, де в одноколовому турнірі виборювали право участі у 
півфіналах.

ШКОлА НЕ 
зАбУВАЄТьСя

В Опатії (Хорватія) відбувся чемпіонат світу з шахів 
серед ветеранів, який зібрав 201 учасника. Серед ін-
ших, за перемогу змагалися і представники України, 
проте, на жаль, не дуже вдало.

У чоловіків переможцем став 64-річний Анатолій 
Вайсер (Франція), котрий в 11 партіях набрав 8,5 очка. 
Вихованець радянської школи шахів, він ще 1969 року 
був переможцем всеросійського турніру молодих май-
стрів, потім став гросмейстером, а згодом емігрував до 
Франції. Три роки тому Вайсер уже ставав чемпіоном 
світу серед ветеранів, а нині за додатковими показ-
никами випередив минулорічного тріумфатора Єнса 
Кристіансена (Данія).

Кращим ветераном з України став Євген Чернов — 
6,5 очка.

Чемпіонкою серед жінок стала Олена Анкудінова 
(Казахстан) — 7,0 очок (9 партій), яка випередила бага-
торічну чемпіонку світу, 72- річну Нону Гапріндашвілі 

(Грузія). Грузинська шахістка свого часу першою вико-
нала норматив чоловічого гросмейстера і, виграючи не 
в одного з них за шахівницею, заснувала навіть симво-
лічний клуб свого імені, куди потрапляли переможені 
нею чоловіки.

Іван яРЕМКО

СьОМЕ СхОджЕННя «хІМІКА»



Всесвітні ігри майстрів у Турині — 
головна подія 2013 року

Баскетбольна команда «Ледіс-Легіон» — переможець чемпіонату 
світу

НАйяСКРАВІШІ СПОГАдИ    2013 СПОРТИВНОГО РОКУ
4 СПОРТ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Тетяна КРИВОХИЖА і Валентина 
КРЕПКІНА — справжні герої чемпіонату 

світу з легкої атлетики

...і на 
чемпіонатах 

Європи та світу

Володимир СОКОЛОВ — чемпіон світу з фехтування

Наша жіноча четвірка — чемпіонки світу з плавання

2013 року наші 
легкоатлети 

була справжніми 
героями і на 

Всесвітніх іграх 
майстрів...
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Волейболісти «Омеги» - переможці Всесвітніх ігор у Турині

...і футболістів

...і волейболісток...і плавців

2013 рік був дуже вдалим для українських веслувальників...

5СПОРТ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

НАйяСКРАВІШІ СПОГАдИ    2013 СПОРТИВНОГО РОКУ

...і збірної зі спортивної 
ходьби

...і борців

Наші спортсмени-ветерани прославили свій державний прапор гучними успіхамиВсесвітні ігри: українські спортсменки разом з американськими
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Волейбол

Взагалі, варто згадати, що ще 2008 
року, з ініціативи саме транспортни-
ків Малія В.Ю. та Ляшенка А.І., на базі 
Дніпропетровського АТП № 32 була 
створена чоловіча волейбольна команда 
«Автомобіліст» — єдина в Україні, що 
представляє інтереси автомобілістів і 
дорожників на спортивних змаганнях 
різних рівнів. Вже наступного року вона 
стала чемпіоном міста та переможцем 
першості Дніпропетровської області. А 
згодом — чемпіоном України і волода-
рем національного Кубка.

Загалом же за період 2008 - 2012 ро-
ків «Автомобіліст» ставав переможцем 
кількох міжнародних турнірів у Полта-
ві, а також у Першотравенську, Бєлго-
роді і Донецьку, виграв «Кубок Іренея» 
у Дніпропетровську та «Кубок Хортиці» 

у Запоріжжі, був призером «Кубка Чор-
ного моря» в Алушті та Гурзуфі, «Кубка 
ВМФ Росії» у Севастополі, брав участь 
у багатьох інших змаганнях. Поїздки на 
всі змагання фінансувалися АТП № 32, 
за кошти цього ж підприємства було 
відновлено і реконструйовано спор-
тивний зал та спортивно-оздоровчий 
комплекс.

Того ж таки 2008 року, за ініціативи 
керівництва того ж таки АТП № 32, у 
спортивному комплексі підприємства, 
до «Дня автомобіліста і дорожника» 
вперше був організований і проведе-
ний турнір з волейболу серед чолові-
чих команд. У змаганнях, крім «Авто-
мобіліста», брали участь інші команди 
Дніпропетровська — «Ракета» і «До-
рожник», а також колективи із Києва, 

Севастополя, Кременчука і Донецька.
Наступного 2009 року, під егідою 

Українського транспортного Союзу 
(президент — Костюченко Л.М.) та за 
підтримки Дніпропетровського облас-
ного комітету профспілки транспорту і 
шляхового господарства (голова — Бер-
чук А.В.), проводився вже міжнародний 
турнір, на який були запрошені коман-
ди з Росії, Білорусі, Прибалтики, Молдо-
ви, Казахстану та України.

Далі — більше. Оскільки популярність 
змагань зростала, а його чудова  органі-
зація привернула до себе увагу різних 
волейбольних колективів не тільки в 
Україні, то 2010 року у них почали брати 
участь і жіночі колективи. Їхні баталії 
стали справжньою окрасою турніру. А 
першим переможцем у жінок виявився 
чемпіон Росії — команда з міста Зелено-
града (Московська область).

2011 року змагання у Дніпропетров-
ську відвідав почесний гість — команда 
ФСБ Росії «Отдушина» з Москви. Вона 
була складена з колишніх гравців ЦСКА 
і збірної СРСР. Зокрема її представляли 
чемпіон Олімпійських ігор, багатора-
зовий чемпіон світу та Європи, леген-
да радянського та світового волейболу 
Олександр Савін, а також чемпіон Єв-
ропи і призер чемпіонату світу Ярослав 
Антонові. Але «зірки» несподівано посі-
ли тільки третє місце.

Цікаво, що після закінчення турніру 
всі його учасники судді та гості у місь-
кому парку Глоби висадили алею з дерев 
(є там і російська береза, і українська 
калина...).

Торік боротьба за чемпіонські титу-
ли була особливо гострою. Зрештою, у 
жінок найсильнішим виявився дніпро-
петровський «Спартак», очолюваний 
Вікторією Орешиною, а друге і третє 
місця посіли відповідно команди Доне-
цька й Києва. Серед чоловіків у фіналі 
грали «Мотор» (Запоріжжя) і «Авто-
мобіліст» (Дніпропетровськ). Перемога 
лишилася за господарями змагань. Тре-
тім став київський «Фуршет».

І ось стався черговий турнір. Перед 

його початком вісім чоловічих та чоти-
ри жіночі команди святково вишику-
валися на волейбольному майданчику 
спортивної зали Придніпровської ака-
демії будівництва та архітектури. Із при-
вітальними словами виступили заступ-
ник міського голови  Дніпропетровська 
Зайцева І.Г., яка відзначила важливість 
подібних заходів, а також заступник 
облради Павлов В.О. , котрий підтримав 
проведення турніру і закликав усіх ве-
сти здоровий спосіб життя.

Вп’яте участь у змаганнях серед чо-
ловіків брала команда ВМФ Росії з  Се-
вастополя, і вона дуже прагнула вперше 
стати їхнім переможцем. Не склалося. 
У фіналі в запеклій боротьбі моряки 
поступилися нашому «Автомобілісту», 
який став найсильнішим уже шостий 
раз поспіль. Третє місце посіла команда 
з Полтави.

Слід відзначити, що наскільки вправ-
ним фахівцем виявив себе в організації 
та проведенні турніру голова індустрі-
альної районної ради в Дніпропетров-
ську Дегтярьов Ю.С., настільки справж-
нім спортивним бійцем він був у складі 
«Автомобіліста» на волейбольному май-
данчику. Тож і золоту медаль Меморіалу 
Малія отримав цілком заслужено.

За традицією, потім усі учасники зі-
бралися в затишному залі «Будинку 
профспілок». За перші, другі та треті 
місця команди отримали кубки, медалі 
й дипломи, кращі гравці у номінаціях 
— спеціальні призи. «Автомобіліст», до 
речі, ще відзначили і кубком «За волю 
до перемоги». А «фішкою» стало те, 
що капітани всіх 12 команд отримали 
національні святкові корзини з щедри-
ми дарами від Дніпропетровщини, а 
там і сало, і ковбик, і ковбаска, і яблука 
тощо…

Залишається додати, що високий рі-
вень організації та проведення змагань, 
нагородження, відзнаки - все це було би 
неможливим без підтримки меценатів і 
спонсорів, та й просто людей, не байду-
жих до такого знакового турніру.

Прес-служба АВСУ

Навесні нинішнього року Дніпропетровщина втратила чудову 
людину, професійного фахівця транспорту Віктора Юхимовича 
Малія. З цього приводу спортивна громадськість області прийняла 
рішення, що віднині традиційний міжнародний турнір з волейболу 
до «Дня автомобіліста і дорожника» буде присвячений пам’яті за-
служеного працівника транспорту і отримає другу назву – Меморі-
ал Малія...

«АВТОМОбІлІСТ» — 
ШЕСТИРАзОВИй ЧЕМПІОН
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Спортивна гордість України

Герой моєї оповіді — шкільний вчи-
тель із смт Теплик, що на Вінничині, за-
слуговує, щоби його так величали. Хоча 
б тому, що є прикладом і для своїх одно-
літків, і для дітей — як для своїх особи-
стих трьох, так і для тих, яких він зібрав 
у створені ним два спортивні класи. 
Знаю, про що кажу, бо маю особистий 
досвід їх створення понад 35 років тому. 
На той час була мода на таку форму ро-
боти з дітьми, сьогодні ж подібне — із 
царини нереального. Але не для Петра 
Івановича Гарника. 

«Оце мотор, оце машина», — перше, 
що приходить на думку, коли бачиш 
його на дистанції! Випускник Вінниць-
кого педінституту ходьбою захопився 
недавно, до того ж вагався: лижі, ходьба 
чи зимовий поліатлон? Коли я побачив 
його на доріжці вперше, вирішив: будь 
що, але Петро має бути у лавах скоро-
ходів! А він саме норматив «майстра 
спорту» із зимового поліатлону виконав 
у свої 45 років, і потім ще тричі підтвер-
джував його. До речі, це звання сьогодні 
дає йому якусь дещицю доплати як вчи-
телю. 

Отже, Петра вдалося «завербувати» 
на ходьбу. Там зовнішні данні мають 
значення, а вони у Петра такі, як саме 
треба — хоч зараз ліпи з нього скуль-
птуру справжнього атлета! Та щоби 
стати кращим у світі скороходом, йому 
елементарно потрібен час. У жодній з ві-
кових груп скороходів-ветеранів немає 
таких сильних суперників, як у Петра. 
Зокрема, італійці В. Арена і С. Какіа — 
колишні чемпіони Європи серед юніо-
рів, котрі протягом багатьох років були 
резидентами провідної десятки світово-
го рейтингу з ходьби на 10 і 20 км, ні на 
день не припиняють свої тренування.

Боротися сьогоднішньому новачку з 
колишніми професіоналами — безна-
дійна справа. Але не для Петра! Трохи 
вдосконаливши стиль ходьби, у 2012 
році він спромігся перемогти італійців 
на 20-кілометрівці чемпіонату Європи. 
Щоправда, на останньому чемпіона-
ті світу в Бразилії боротися з ними на 
дистанціях 5 і 10 км не склалося — за-
вадили проблеми акліматизації. Проте 
вже на 20 км наш спортсмен надолужив: 

«бронза», що на вагу «золота», бо супер-
ничати з тими італійцями… складно ще. 

Наступного року Гарник переходить у 
наступну вікову категорію, але Арена і 
Какія вже там! Щоби здолати опонентів 

у командному заліку, потрібно знайти в 
Україні ще двох вправних чоловіків за 
50 років. А в особистому наш герой і са-
мотужки спробує їх залишити за своєю 
спиною…

За мірками села Петро — справж-
ній хазяїн, бо у нього «все як у людей»: 
господарство, городина, садиба, жив-
ність… Комусь і цього забагато, але не 
Гарнику. Бо він ще й свою родину «на 
ноги поставив». Нещодавно виграв все-
українські змагання (по лінії товариства 
«Колос») «Тато, мама, я...», де виступав 
разом із дружиною та сином. Сьогодні 
його старші син і дочка навчаються у 
Харківському училищі фізичної культу-
ри, а наймолодший — поки що з бать-
ками.

Скоріш за все, у грудні Петро нареш-
ті реалізує свою давнішню мрію — всі-
єю родиною взяти участь в офіційних 
змаганнях на призи визнаного кумира 
Голубничого! На старт планує вийти і 
він, і його діти та дружина, до речі, та-
кож вчителька! Як «доповіла розвідка» 
— підготовка йде відповідно до плану.

Гарник зможе все, бо він справжній 
козак, і зі своїх підопічних готує справ-
жніх козаків і козачок. Петро виправдо-
вує їм’я, дане йому батьками. З грецької 
воно означає — «міцний як камінь, ске-
ля». Наш герой — як той граніт скеляс-
тих берегів річки, між якими він ман-
друє човнами у літні канікули зі своїми 
вихованцями. Вдень — долаючи перека-
ти і пороги, вночі — у наметах просто 
неба, біля багаття, Петро дарує їм щастя 
і радість фізичної перемоги й насолоду 
від подолання тимчасових труднощів. 
Переможно моделює майбуття своїм 
юним землякам.

Що може бути кращим для школярів 
за можливість мати такого вчителя і 
тренера? Що може бути краще для його 
дітей, як мати такого батька? Що може 
бути краще для України, як  мати таких 
батьків, такі родини, таке ставлення до 
справи, яку робиш? На кого може роз-
раховувати країна, як не на таких міц-
них як камінь і великих як скеля? На 
таких, як Петро, який зможе все! Тож 
побажаймо йому, його родині і його ви-
хованцям здоров’я, наснаги і перемог у 
майбутньому для слави України!

Олег ШИМКО,
заслужений тренер УРСР

У попередньому номері газети, серед героїв ХХ чемпіонату світу з легкої атлетики в Бразилії ми спеці-
ально не назвали Петра Гарника – бронзового медаліста з ходьби на 20 км, щоби саме зараз розповісти про 
нього трохи докладніше. На думку редакції, ця людина заслуговує на окрему статтю...

ПЕТРО,  
яКИй зМОжЕ ВСЕ!
У понад столітній історії сучасної спортивної ходьби, окрім олімпійських чи світових чемпіонів, є дивовижні персони 

з точки зору гармонійності фізичного розвитку. Наприклад, наш знаменитий Володимир Голубничий бігав майже як 
спринтер, вправно стрибав, метав диск, спис і молот, до того ж, був ще й неабияким лижником! його візаві — найкра-
щий ходок в історії США Рональд лейрд — був дискоболом та бігуном на 800 м, а самий перший олімпійський чемпіон з 
ходьби дж. бонхег (США) на початку хх століття роками перебував серед кращих бігунів світу на 1500 і 5000 м. львів’я-
нин леонід Вільгота «вибігав» із 4 хвилин на 1500 м, і був першою людиною в світі, яка «розміняла» 20 хвилин у ходьбі на 
5000 м у манежі. Євген Івченко в 28 років уже закінчив з марафоном, де досяг 2 год. 20 хв. — увійшовши до списку най-
кращих марафонців СРСР у 1966 році, і якось випадково «побавився» ходьбою. Та так, що, врешті-решт, здобув брон-
зову медаль на Олімпіаді 1980! Олімпійський чемпіон 1972 року з ходьби на 50 км бернд Канненберг прийшов у ходьбу 
з важкої  атлетики(!), а ще один тріумфатор тих Ігор стрибун-висотник Юрій Тармак — зі спортивної ходьби. зрештою, 
навіть всесвітньо відомий фінський бігун Пааво Нурмі теж починав зі спортивної ходьби! 

Проте всі ці видатні атлети були молодими, а ось коли починаєш займатися ходьбою у 45 років… тут, певно, інший 
«пасьянс».

Наступного року Петро ГАРНИК планує довести маститим італійцям,  
що здатний перемаги і в них
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«Фізична культура і спорт у нас на 
першому місті, — говорить директор 
цього вишу Надія Йосипівна Балаж. – 
Викладачі кафедри, яку очолює Василь 
Юрійович Чопей, віддані своїй справі 
спеціалісти. Вони зуміли довести до під-
літків, які в нас навчаються, що молодий 
спеціаліст повинен бути зразком на ви-
робництві не лише за здобутими знан-
нями, а й, перш за все, у впровадженні 
здорового способу життя. Хворий спе-
ціаліст сьогодні нікому не потрібний. 
Та, на біду, частина молоді, що до нас 
приходить, уже має відхилення у стані 
здоров’я. Свого часу на них не звертали 
увагу в сім’ї, дитячому садочку, школі… 
От і доводиться спеціалістам кафедри 
виправляти ці недоліки, робити із слаб-
ко розвинених хлопців та дівчат струн-
ких, сильних, витривалих, загартованих 
людей. Тож у коледжі роблять усе для 
зміцнення матеріальної бази фізичної 

культури і спорту, основу якої склада-
ють спортивний зал та стадіон із комп-
лексом майданчиків».

Неабияке значення надається і про-
паганді фізичної культури та спорту, 
підвищенню рівня знань про здоровий 
спосіб життя, досягнення українських 
атлетів на олімпійських аренах. Нещо-
давно викладач коледжу Володимир Гав-
рилович Медвідь, випускник Київсько-
го інституту фізкультури, який дружить 
з багатьма видатними спортсменами та 
організаторами фізкультурного руху, 
скориставшись приїздом до Мукачевого 
відомого спортивного журналіста, до-
слідника олімпійського спорту, автора 
багатьох книжок на фізкультурно-спор-
тивну тематику Анатолія Петровича 
Волошина, запросив його виступити з 
бесідою перед студентами.

…Читальний зал бібліотеки ледь вмі-
стив слухачів кількох об’єднаних груп. 

Оскільки ідея народилась і втілилась 
у життя блискавично, зустріч провели 
саме тут, а не в актовому залі, про що 
нині жалкують. Адже обумовлена лек-
ція про розвиток олімпійського спор-
ту в Україні перетворилася на чудову 
двосторонню бесіду, яку ветеран спор-
ту і спортивної журналістики провів із 
студентами.

Володимир Медвідь продемонстрував 
зібранню книги Анатолія Волошина, 
які він збирав, а нині передав бібліотеці 
коледжу. Юнаки та дівчата з великою за-
цікавленністю слухали про виникнення 
Олімпійських ігор у Стародавній Греції, 
відродження їх у 1896 році. Дізналися 
вони про участь в Олімпійських іграх су-

часності спортсменів України. Попервах, 
коли терени нашої країни були окупова-
ні різними державами, вони виступали 
за Польщу, Угорщину, Латвію, Німеччи-
ну, Румунію, Канаду, США, здобуваючи 
найвищі нагороди. Нині, як зазначив 
Анатолій Волошин, представники неза-
лежної України – гідні конкуренти най-
сильнішим спортивним державам світу.

Ветеран спорту і спортивної журна-
лістики відповів на численні запитання, 
що цікавили аудиторію.

Надалі у плані роботи з фізичного ви-
ховання і спорту Мукачівського агроко-
леджу багато інших цікавих заходів.

М. ОдРІКА,
позаштатний кореспондент

Корисний діалог

Інфраструктура

Мукачівський агроколедж — провідний колектив за рівнем поста-
новки оздоровчої роботи в Закарпатській області. За оцінками спе-
ціалістів, він перший із 24 навчальних закладів міста та району у 
досягненнях з розвитку олімпійських видів спорту. Про це свідчать 
численні кубки, дипломи, грамоти, медалі, якими наповнені стелажі 
та вітрини...

КОлИ СТУдЕНТИ 
цІКАВляТьСя СПОРТОМ

Ветеранів спорту здивувати облаштуванням нових 
спортивних майданчиків важко. За їхньої молодості 
волейбольні, баскетбольні та міні-футбольні поля, го-

родкові й тенісні корти були повсюдно, і їхня напов-
неність дзвінкоголосим хором шанувальників спорту 
тішила око. Нині ситуація виглядає не найкращим 

чином. Більшість спортивної бази занедбана. Роками 
баскетбольні майданчики стоять без кілець, а волей-
больні — без стійок, на деяких футбольних випасають 
кіз. Ось чому потяг до занять фізичною культурою і 
спортом упав до рівня нижче за середній, а більшість 
громадян, у тому числі і молодь, потягнулась до аптек 
за пігулками.

Нарешті, до такого стану в Закарпатській області 
привернули увагу її керівники. Осінь для них стала 
справді періодом фізичної культури і спорту. Лише в 
Ужгороді, де виділено додаткову земельну площу, було 
відкрито цілий спортивний комплекс. Зокрема — ві-
сім наново реконструйованих тенісних кортів та два 
комплексних спортивних майданчики, а також два мі-
ні-поля з поліуретановим покриттям із пересувними 
баскетбольними щитами. Не забули і про вболіваль-
ників. Трибуни цих комплексів вміщують до тисячі 
глядачів.

Додатково зроблено ремонт тренувальної стінки, 
обладнано інвентарну, суддівську та тренерські кімна-
ти, три роздягальні з душовими кабінами. На цій базі 
працюватиме ДЮСШ, де матимуть змогу тренуватися 
до 700 дітей.

Спортивні новобуди особисто відкривали голова 
Закарпатської обласної держадміністрації Олександр 
Ледида та міський голова Віктор Погорелов.

Цікаво, що керівнику області довелося звертати ува-
гу на проблеми розвитку фізкутури і спорту ще кілька 
разів. Зокрема, на Рахівщині він відкрив міні-поле із 
штучним покриттям при Чорнотисянській середній 
школі, п’яте за ліком у районі, а на Берегівщині — таке 
саме при Гатянській школі, де навчається 300 учнів.

Як усюди підкреслював пан Ледида, майданчики 
слугуватимуть не лише для учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, яких у області останнім часом знач-
но побільшало, а й для ветеранів спорту, які ніколи не 
втрачали інтересу для занять.

Андріана МУхА

МАйдАНЧИКИ — 
ОСНОВА ОСНОВ

Спорткомплекс агроколеджу є ареною проведення багатьох різних змагань
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