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СОЧІ-2014: Історичне 
«золото» України!

Стор. 2

Від імені Виконкому Асоціації ве-
теранів спорту України щиро 
вітаю Вас з Днем захисника Віт-
чизни!

Висловлюю захоплення Вашим 
героїзмом і відвагою, виявленими у 
буремні роки Великої Вітчизняної 
війни, а також подяку за актив-
ну участь у відбудові післявоєнної 
України та її розбудову у період не-
залежності.

Ваші високі спортивні досягнен-
ня та багаторічна плідна праця у 
сфері фізичної культури і спорту є 
взірцем честі і трудової доблесті, 

яскравим прикладом для вихован-
ня молодого покоління.

Низький Вам уклін! Сердечно ба-

жаю Вам доброго здоров’я, щасли-
вого життя, сімейної злагоди та 
добробуту!

Шановні ветерани!

З великою повагою, президент АВСУ ВікторТКАЧЕНКО
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Звичайно, за іншим станом розвитку 
зимових видів спорту в нашій кра-
їні дві олімпійські нагороди могли 

здатися сміхотворним здобутком. Але 
ж реалії такі, що сьогодні ми пишаємося 
навіть цим. Тож слід подякувати нашим 
дівчатам-біатлоністкам за виправдані 

сподівання. «Бронза» Віти Семеренко в 
спринті та «золото» в жіночій естафеті 
— цілком гідний результат, бо, в прин-
ципі, могло не бути і цього. Хоча пред-
ставництво України в Сочі виявилося 
солідним: у дев’яти видах спорту змага-
лися 11 біатлоністів, по 6 — у санному 
спорті та фігурному катанні, по 5 — у 
фристайлі та лижному спорті, по 2 — у 
гірських лижах і сноуборді, нарешті по 1 
— у лижному двоборстві та шорт- треку.

Однак, хоч як прикро, медальним 
виявився лише біатлон, інші ж вико-

нали роль таких собі «туристів». У той 
час найбільше нагород і перше місце в 
загальнокомандному заліку дещо не-
сподівано здобула збірна Росії — 33 (13 
золотих, 11 срібних та 9 бронзових). На 
другому місці опинилася Норвегія — 26 
(11, 5, 10), на третьому Канада — 24 (9, 
10, 5). Америка виборола 28 нагород (9, 
7, 12), однак за рахунок меншої кількості 
«срібла» опинилася лише на четвертій 
позиції. 

Україна ж, завдяки «золоту» та «брон-
зі» в біатлоні, фінішувала на 20-му місці. 

У принципі, можемо радіти і цьому. А 
про те, як наші дівчата-біатлоністки ви-
бороли для країни історичну перемогу в 
естафеті, читайте нижче…

Віктор СЕРГІЄНКО
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Стали 20-ми у світі

Біатлон

Якось 20 років потому...
В естафеті жіноча збірна завоювала історичне для України «золото»!

Коли рівно 20 років тому, в 
Ліллехаммері-1994, чудо-
ва українська фігуристка 

Оксана Баюл стала олімпій-
ською чемпіонкою, спортивний 
світ сприйняв це як величезну 
сенсацію. Все ж, із розпадом 
СРСР, у зимових видах спорту 
Україна залишилася, так би мо-
вити, на задвірках, без необхід-
них спортивних баз і умов. Та й, 
відверто кажучи, без зіркових 
спортсменів. Міркували так: 
коли «пережитки Радянського 
Союзу» підуть на заслужений 
відпочинок, суто український 
«продукт» ні на що претенду-
вати не зможе. В принципі, ця 
аксіома виявилася вірною. Та 
тільки вітчизняний біатлон, зав-
дяки зусиллям керівництва на-

ціональної Федерації і її друзям, 
з нею ніяк не погоджувався. І 
почав з певними перервами, ви-
бачте за слово, плодити призерів 
чемпіонатів світу та Олімпіад, 
всупереч усім і всьому. Правда, 
до золотої щаблі на Іграх ні-
хто не діставав. Але саме перед 
Сочі-2014 склалася об’єктивна 
ситуація, коли представниці на-
шої жіночої збірної не просто 
могли, але й зобов’язані були 
боротися за нагороди вищої 
якості. У вряди- часи в Україні 
підібралася чудова четвірка, на-
стільки сильна як персонально, 
так і колективно, що, принайм-
ні, в естафеті могла поставити 
біатлонний світ перед фактом: 
вона –  найсильніша. І, на щастя, 
довела це! Рівно через 20 років 

після того, як Оксана Баюл зму-
сила спортивний світ вперше 
вислухати акорди нашого наці-
онального гімну...

...21 лютого… Того дня, ма-
буть, сам Бог прагнув боротися 
за спортивну справедливість. 
Як не крути, а в Сочі жодна 
команда не виявила тієї зла-
годженості, рівня готовності і 
стабільності результатів, який 
продемонструвала українська. 
Так , пані Фортуна часто відвер-
талася від наших дівчат в персо-
нальних гонках, але однозначно 
формувалося переконання в їх 
перевазі над Норвегією, Фран-
цією, Німеччиною, Росією та 
іншими командами саме як ко-
лективами. І естафета в Сочі це 
наочно підтвердила...

Віта Семеренко цілком гра-
мотно не дозволила затесати 
себе в середину групи біатло-
ністок, які взялися провести 
стартові кілометри дистанції. 
Правда, при цьому їй макси-
мально допомогли представниці 
Німеччини та Франції. Фран-
циска Прьойс зламала палку, а 
на першому вогневому рубежі, 
в прагненні швидше дістати су-
перниць, зробила три промахи і 
затратила на вихід із стрільбища 
масу часу. Ну, а Марі-Лор Брюне 
і зовсім втратила свідомість пря-
мо на трасі. Дивно, чому керів-
ники команди не зробили заміну 
ще до старту, адже Брюне скар-
жилася на самопочуття до вихо-
ду на трасу. У результаті вийшло 
найгірше, і сильна Франція ав-
томатично втратила можливість 
боротися на місце на п’єдесталі. 
І хоча локально вперед вийшла 
Італія, ніхто не сумнівався в гло-
бальному розвитку подій далі.

Так і вийшло. Єдиний промах 
Віти зберіг хороші шанси, і Юлія 
Джима розвинула їх найкращим 
чином. Може, ходом вона була не 
настільки вражаючою, але точна 
стрільба вивела її на перше міс-

це, і Валя Семеренко вирушила 
на дистанцію в якості явного 
фаворита. Закривши усі мішені 
на «льожці», нинішній п’ятий 
номер рейтингу в Кубку світу 
отримав величезну перевагу над 
суперницями. Валі, маючи біль-
ше 40 секунд запасу, тільки те й 
залишалося, що не облажатися 
на «стійці». Однак пані Фортуна 
не може обійтися без того, щоби 
не полоскотати нерви. І в пер-
ших чотирьох пострілах, дійсно, 
Семеренко тричі дала осічку. 
Склалася досить грізна ситуація. 
Однак Валя, проявивши завидну 
холоднокровність, зуміла закри-
ти всі наступні мішені, і відпра-
вила в бій Олену Підгрушну в 
якості одноосібного лідера.

Не знаю, як цього разу спра-
цювали наші сервісмени, але хід 
капітана збірної України спочат-
ку викликав побоювання. До неї 
стрімко наближалися і росіянка 
Ольга Вілухіна, і норвежка Тура 
Бергер. Тому остання на Олімпі-
аді стрільба отримала статус ви-
значальної. Українка впоралася 
з нею бездоганно, але Вілухіна 
з єдиним промахом примудри-
лася піти всього в 11 секундах 
позаду. Бергер програвала ще 5 
відліків секундної стрілки.

Нерви загострилися до межі. 
Втративши в числі суперниць 
німкень і француженок, від’єд-

навши з числа переслідувачок 
італійок і чешок (у них «налажа-
ли» відповідно Ніколь Готьє та 
Йітка Ландова), українки про-
сто не мали права поступитися 
лідерством. Доля надала шанс, 
втратити який було би нез’ясов-
но ганебно. На щастя, Підгруш-
на розуміла це чудово. Тому, з 
холодним розумом пройшовши 
підступний підйом, у той час як 
Вілухіна і Бергер кинулися на 
нього з настроєм спраглих у пу-
стелі пошукачів води, Олена взя-
лася з кожним рухом нарощувати 
відрив. Прикінцеві метри дис-
танції давалися їй з неймовірною 
складністю, проте наша землячка 
виправдовувала покладену на 
неї відповідальність із завидною 
завзятістю. І на фінішну пряму 
вискочила з таким запасом, що 
цілком могла би дозволити собі 
взяти в руки український прапор. 
Але Підгрушна, очевидно, бачи-
ла перед собою тільки фінішну 
лінію, перетнувши яку безсило 
впала, навіть не протримавшись 
до обіймів подруг по команді. Бо-
ротьбі за перемогу було віддано 
все, без залишку. І перемога, така 
неймовірна і фантастична, таки 
прийшла, переписавши світовий 
літопис олімпійського біатлону. 
Браво, Олена! Браво, всі наші ді-
вчата!

Сергій ДАЦЕНКО

23 лютого зимова Олімпіада в Сочі 
вже стала історією. Багато хто з оче-
видців стверджують, що за рівнем 
організації вона стала чи не найкра-
щою в історії, а змагання перетвори-
лися на справжнє свято. Не будемо 
з цим сперечатися. Головне, що Ігри 
пройшли мирно, без неприємних 
ексцесів, і стали для України дуже 
успішними.

Валя СЕМЕРЕНКО та президент 
ФБУ Володимир БРИНЗАК

Радісна мить перемоги
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Підсумки сезону

Дніпропетровщина 
вшанувала найкращих

Коли всі зібралися, з вітальним сло-
вом виступив беззмінний лідер 
ветеранського спорту в області, 
один із засновників і нинішній го-

лова Асоціації ветеранів спорту Дніпро-
петровської області, дворазовий чемпі-
он Всесвітніх ігор ветеранів із волейболу 
Геннадій Грозицький. Він подякував усім 
за вдало проведений сезон, зазначив 
дружну команду ветеранів області, яка 
відмінно виступила на Всесвітніх іграх 
ветеранів спорту в Турині, згадав чемпі-
онів і призерів світу та Європи 2013 року. 
Також відзначив, що дуже приємним був 
результат збірних команд області, які 
взяли участь в V літніх Всеукраїнських 
іграх пам’яті М.М. Баки. Ці команди ста-
вали переможцями у дев’яти видах спор-
ту, срібними призерами — у шести видах 
і бронзовими — у двох видах. У підсумку 
Дніпропетровська область зайняла пер-
ше командне місце з відривом на 10 очок 

від Донецької області, підтримавши тра-
дицію II, III і IV ігор. Варто додати, що 
величезну роль у цій перемозі зіграли 
голови комісії з видів спорту — капітани 
команд, яких відзначили різними наго-
родами.

Взагалі, після вступного слова, Г.Гро-
зицький разом із директором департа-
менту фізичної культури, спорту, сім’ї 
та молоді облдержадміністрації А.Пше-
ничниковим нагороджували всіх, хто 
особливо відзначився, грамотами та 
призами Міністерства молоді та спор-
ту, НОК України, Асоціації ветеранів 

спорту України, обласної адміністрації, 
обласної ради та Дніпропетровського 
міськвиконкому.

Звісно, найбільше оплесків отримали 
ветерани, котрі успішно виступили на 
Всесвітніх іграх ветеранів спорту в Ту-
рині. Переможцями там стали: Дмитро 
Шеремет (плавання) — 4 золотих, сріб-
на та бронзова медалі, Григорій Петров 
(байдарка) — золота і срібна, Михайло 
Гукайло, Сергій Горянов, Вікторія Оре-
шина, Наталя Лук’яненко (волейбол) 
— чемпіони. Були також і призери Ігор 
— А.Агошков, М.Трегубов, В.Процик, 
Ю.Завгородній, Б.Васильєв, Ю. Гнєдаш, 
М.Шевченко, А.Асташев (байдарка ), 
М.Куляша (волейбол), А.Кушнарьов, 
В.Карпович (легка атлетика).

Відзначилися спортсмени Дніпропе-
тровщини і на чемпіонатах світу, за-
воювавши 19 чемпіонських титулів. 
Переможцями стали Ю.Деніченко, А.Те-

рещенко, Л.Білоус (гирьовий спорт), 
С.Василенко, В.Сидоренко, В.Савчук 
(баскетбол), В.Копильченко (самбо), 
В.Нагалюк (пауерліфтинг), І Чімчаурі, 
Р.Мірзаліев (дзюдо). Грамотами Мініс-
терства молоді та спорту України були 
нагороджені 9 веслярів на човнах «Дра-
кон», які стали чотирикратними чемпіо-
нами Світу 2013 року на чолі з капітаном 
команди Миколою Корнєєвим (на дис-
танції 200, 500, 1000 і 2000 м): М.Шев-
ченко, Ю.Гнєдаш, А.Сизар, А.Васильєв, 
С.Блінов, Ю.Кононенко, В.Прохоров, М. 
Драгой.

На чемпіонатах Європи переможцями 
ставали Д.Шеремет — 7 медалей (2 +2 
+3, плавання), Е. Супрунов — 3 золоті 
медалі (стрибки у воду), І.Чімчаурі (дзю-
до), Г.Лобачів, В.Олейников, Л.Макарен-
ко, Ю.Деніченко (гирьовий).

Особливо багато оплесків дісталося 
капітанам команд — головам комісій з 
видів спорту, які були нагороджені гра-

мотами Асоціації ветеранів спорту Укра-
їни і невеликими преміями за перемоги 
у своїх видах на V літніх Всеукраїнських 
іграх пам’яті М.М. Баки. Звичайно, вони 
дуже різні —  наполегливі і вдумливі 
Олександр Пащенко (греко-римська 
боротьба) та Євген Віхарєв (баскетбол), 
заводії та ентузіасти Людмила Ващенко 
(бадмінтон ) і Валерій Заерко (спортивне 
орієнтування ), молоді, але вже ті, хто зу-
мів організувати свої команди — Сергій 
Зеленов (гирьовий спорт) та Сергій Гон-
чаров (водне поло), інтелігент і розум-
ник Євген Чернов (шахи). А також ті, хто 

віддає дуже багато часу своєму бізнесу, 
проте встигають і зібрати команди і очо-
лити їх — Олег Йотка (плавання) та Ві-
ктор Вагнер (байдарка і каное). Всі вони 
заслужили звання «Кращий організатор 
спорту ветеранів України». 

Дякували і керівникам команд-при-
зерів Ігор — це А.Прокопець (дзюдо), 
Е.Уріх (шашки), В.Дашко (самбо), В.Ру-
денко (важка атлетика), В.Писаренко 
(академічне веслування), В.Просолупов 
(гандбол), Р.Біликівський (настільний 
теніс), Л.Яловий (велоспорт), а також го-
ловний координатор виступів команд на 
Іграх, заступник голови АВСД — Є.Чес-
ноков.

На завершення урочистої частини, за 
багаторічну і плідну роботу та за високі 
результати, медаллю міського виконко-
му Дніпропетровська «За вірну службу 
рідному місту» були нагороджені Євген 
Віхарєв, Валерій Заерко і капітан жіно-
чої волейбольної команди «Спартак» Ві-
кторія Орешина.

Приємно відзначити, що великий лю-
битель спорту і гарячий уболівальник, 
колишній спортсмен, а нині мер Дні-
продзержинська В.Сафронов надіслав 
представників міської адміністрації для 
нагородження спортсменів-ветеранів — 
голову комісії важкої атлетики Віталія 
Руденка, чемпіонку Європи та України з 
важкої атлетики і гирьового спорту Люд-
милу Макаренко і бронзового призера 
Всесвітніх Ігор ветеранів спорту, бігуна 
на довгі дистанції Василя Карповича.

Коли закінчилася церемонія нагоро-
дження, пролунали тос ти і привітан-
ня на адресу переможців, виступили 
самі герої. А потім був запальний кон-
церт дніпропетровських артистів тан-
цювального колективу, пісні і танці 
музичного ансамблю протягом усього 
вечора. Також лунали пісні ветерана 
боротьби самбо, фіналіста «Х-фактора» 
В.Куликова.

Кращим побажанням при прощанні 
між спортсменами було: «До урочистого 
вечора наступного року, здоров’я і ща-
стя, спортивних успіхів!» Приємно…

Геннадій ГРОЗИЦЬКИЙ

14 лютого в холі Дніпропетровського відділення «Київстар» було дуже багато-
людно. У кафе, яке в місті прозвали «ветеранським», проводився традиційний 
щорічний вечір ветеранів спорту, присвячений підведенню підсумків минуло-
го 2013 спортивного року. Спортсмени, котрі домоглися високих результатів, 
організатори всіх виступів і поїздок, члени їх сімей, представники і ентузіасти 30 
видів ветеранського спорту з радістю зустрічалися один з одним, обговорювали 
підсумки минулого року, вітали один одного з високими досягненнями...

Чотириразові чемпіони світу на човнах 
класу "Дракон" і директор Департаменту 

спорту і молоді А. ПШЕНИЧНИКОВ (у центрі)

Геннадій ГРОЗИЦЬКИЙ та 
"Мерілин Монро"

Капітан 
волейбольної 
команди "Спартак" 
Вікторія ОРЕШИНА
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об’єднаними 
зусиллями

У 2010 році Асоціація ветера-
нів баскетболу України об’єдна-
ла зусилля колишніх майстрів 
помаранчевого м’яча у попу-
ляризації цієї прекрасної гри. 
Результатом цілеспрямованої 
роботи стало створення чіткої 
системи управління і прове-
дення чемпіонатів України та 
Всеукраїнських ігор, відповідно 
до вікових категорій та міжна-
родних правил ФІБА—ФІМБА. 
Ці та інші кроки у співпраці з 
клубами та командами ветера-
нів баскетболу України швидко 
дали позитивні результати.

Зокрема, протягом останніх 
років, в умовах загального об-
меженого фінансування спорту 
ветеранів, Асоціація ветеранів 
баскетболу України та Федера-
ція баскетболу України, завдя-
ки об’єднаним зусиллям клу-
бів і команд, на високому рівні 
проводять чемпіонати та Все-
українські Ігри у п’яти вікових 
категоріях — 40+, 45+, 50+, 55+, 
60+. А за кількістю учасників та 
турнірів, що проходять по всій 
країні, змагання баскетболістів 
є одними з найбільш масових 
видів спорту.

У 2013 році, за результатами 
чемпіонатів України, вперше в 
історії були сформовані вісім 
збірних для участі в ХII чемпі-
онаті світу з баскетболу вете-
ранів, який проходив у Салоні-
ках (Греція). Делегацію України 
склали шість чоловічих та дві 
жіночі команди, а всього — по-
над 200 спортсменів і офіційних 
осіб.

Сам факт такого широкого, 
як кількісного так і географіч-
ного, представництва збірних 
України на Всесвітньому бас-
кетбольному форумі є виключ-
ною подією в історії спорту ве-
теранів нашої країни. Ветерани 
баскетболу різних часів, котрі 
захищали честь країни у складі 
національних  команд, першо-
розрядники та віддані баскет-
болу аматори знайшли в собі 
сили, бажання і можливості че-
рез десятиліття після завершен-
ня спортивної карєри повер-
нутися в гру, якій були віддані 
найкращі роки життя.

На міжнародній арені, чемпі-
онатах світу та Європи, збірні 
України виступали й до цього. 
Зокрема, на Євробаскеті 2012 
року з’явилися перші здобутки: 
чоловічі срібні медалі в категорії 

65+, бронзові медалі — в кате-
горії 60+ та срібні медалі жінок 
— в категорії 40+. Але найбільш 
вагомий результат був отри-
маний саме на чемпіонаті світу 
2013 року у Салоніках. Вагомий 
не тільки з точки зору кількості 
представників України, котрі 
взяли участь у змаганнях. Хоча 
цей аспект і має велике значен-
ня за відсутності фінансування 
спорту ветеранів. Та все ж го-
ловним досягненням став саме 
результат виступів команд ве-
теранів: дві золоті, одна срібна 
та одна бронзова нагороди! Без 
сумніву, результат гідний най-
вищої оцінки. Тому що в усьому 
світі спорт ветеранів набуває 
великого значення як вид ді-
яльності, до якого долучаються 
найбільш продуктивні сили су-
спільства, громадяни, вік яких 
від 35 до 65 та більше років. 

Формування  
на базі клубів

Збірні України на чемпіонаті 
світу були представлені клуба-
ми ветеранів баскетболу Києва, 
Севастополя, Львова, Дружков-
ки, Мукачевого та укомплек-
товані гравцями з усієї країни. 
Весь тягар організаційних за-
ходів і фінансування делегацій 
взяли на себе керівники клубів 
та самі спортсмени.

В першу чергу, треба віддати 
шану людям, завдяки яким вісім 
команд ветеранів баскетболу — 
понад двісті чоловік та жінок 
— отримали можливість стати 
учасниками великого свята та 
принести перемогу нашій країні 
на чемпіонаті світу з понад 180 
команд та трьох тисяч учасни-
ків. Делегації збірних України 
були сформовані на базі клубів 
ветеранів баскетболу. Зрештою, 
вийшло наступним чином… 

Збірна України 35+ на чолі 
з президентом клубу «Ледіс 
Легіон» (Київ) Наталією Діхтяр;
Збірна України 40+ на чолі з 
почесним головою Федерації 
баскетболу України у місті Київ, 
Юрієм Колобовим;
Збірна України 50+ на чолі з 
президентом Асоціації ветеранів 
баскетболу України Олегом 
Крайнюком;
Збірна України 65+ на чолі 
з головою Ради ветеранів 

баскетболу міста Києва, 
віце-президентом АВБУ, 
неодноразовим учасником 
чемпіонатів Європи та світу 
серед ветеранів Володимиром 
Карпухіним;
Збірна України 40+ на чолі з 
президентом клубу «Ветеран» 
(Дружковка) Юрієм Ісаєвим;
Збірна України 45+ на чолі 
з президентом БК «Муссон» 
(Севастополь), неодноразовим 
учасником чемпіонатів світу та 
Європи Володимиром Плотко;
Збірна України жінки 40+ 
на чолі з президентом БК 

«Закарпатські медведиці» 
(Мукачево), неодноразовим 
учасником чемпіонатів світу та 
Європи Сергієм Фельбабою.
Збірна України 60+ на чолі 
з президентом БК «Ветеран» 
(Львів), неодноразовим 
учасником чемпіонатів світу та 
Європи Ігорем Потіцьким.

кожен розумів  
свій шанс

Активну участь в організацій-
ній, інформаційній та візовій 
підтримці збірним командам 
надала Асоціація ветеранів бас-
кетболу України. Член президії 
АВБУ Ю. Жуков, як представ-
ник ФІМБА в Україні, проводив 
значну роботу по організації 
та координації зв’язків з орг-
комітетом чемпіонату світу в 
Салоніках, сприяв інформацій-
ному забезпеченню команд. За 
сприяння відділення АВБУ у 
Кривому Розі (зокрема, голови 
відділення Олександра Пазенко 
Олександра та Сергія Бурачев-
ського), п’ять делегацій із вось-

ми були забезпечені головними 
уборами з символікою АВБУ та 
сувенірною атрибутикою. Про-
водилася активна робота щодо 
сприяння в підготовці як окре-
мих спортсменів, так і делега-
цій. Надавалися консультації з 
питань проїзду та проживання. 
Кожна з восьми збірних, ви-
ходячи зі своїх можливостей, 
максимально відповідально го-
тувалася до чемпіонату світу. 
Кожен гравець розумів, який 
шанс йому випав, і готувався 
індивідуально або у складі ко-
манди з повною самовіддачею.

два «золота», 
«срібло»  
та «бронза»!

У день відкриття турніру на 
центральній площі Салонік, де 
розташувалася спортивна аре-
на імені видатного грецького 
баскетболіста Галіса, зібралися 
ветерани понад 180 команд та 
понад трьох тисяч учасників 
світової першості.

Всі команди, під прапорами 
своїх держав та національні 
мелодії, пройшли в прекрасно 
обладнаний спортивний комп-
лекс, де зробили коло пошани. 
Делегація ветеранів баскетболу 
України була однією з найчи-
сельніших та найколоритніших, 
заповнивши майже все коло 
величезного майданичка під 
акомпанемент запальних «Ди-
ких танців» Руслани й оплески 
глядачів. 

У перші ігрові дні всі наші ко-
манди подолали своїх опонен-
тів, і це стало добрим знаком на 
подальше. Блискуче, без пора-

зок пройшовши всіх суперни-
ків, чоловіча збірна 65+ на чолі 
з Володимиром Карпухіним 
стала першим в історії баскет-
болу ветеранів України чемпіо-
ном світу!

А далі, в безкомпромісній бо-
ротьбі та не залишаючи ніяких 
шансів суперникам, також впер-
ше в історії баскетболу ветеранів 
України, чемпіоном світу стала 
жіноча збірна України 35+. Жі-
ноча збірна 40+, програвши у фі-
налі лише одне очко, стала сріб-
ним призером. Чоловіча збірна 
40+ з однією поразкою в пасиві 
стала бронзовим призером. 

Бажання виграти, повна само-
віддача в усіх компонентах гри, 
стали запорукою успішного ви-
ступу вищезазначених збірних 
та прикладом для інших команд 
на майбутнє. Адже якраз інші 
представники України виступи-
ли трохи гірше. Друга чоловіча 
збірна 40+, програвши дві гри, 
зайняла шосте місце. Безпереч-
но сильна чоловіча команда 60+ 
реально могла розраховувати 
на призові місця, але стала тіль-
ки п’ятою. Чоловіча збірна 50+ 
виступала в одній з найбільш 
чисельних вікових категорій 
чемпіонату світу (30 команд!), 
програла дві гри з п’яти та за-
йняла 12 місце. Чоловіча збірна 
45+, маючи досить високий по-
тенціал, також програвши дві 
гри зайняла 13 місце. 

Та в будь-якому випадку дві 
золоті, одна срібна та одна брон-
зова нагороди засвідчили силу 
й можливості ветеранів баскет-
болу гідно представляти нашу 
країну на самому високому рів-
ні. Після закінчення офіційної 
частини змагань та нагороджен-
ня переможців, всі делегації 
команд України, за сприяння 
почесного президента Федерації 
баскетболу України у місті Київ 
Юрія Володимировича Колобо-
ва та президента БК «Будівель-
ник» Богдана Святославовича 
Гулямова, зібралися в затиш-
ному ресторані на узбережжі 
Єгейського моря, де під запальні 
українські пісні у виконанні всіх 
учасників змагань вшанували 
переможців та відсвяткували 
вдалий виступ наших збірних 
на чемпіонаті світу.

Олег КРАЙНЮК,
Президент асоціації 

ветеранів баскетболу України

БаскетБол

Звитяги майстрів 
помаранчевого  
м’яча Спорт ветеранів — унікальне явище в спортивному житті Укра-

їни. Багато років він сприймався громадськістю виключно як 
розвага колишніх спортсменів. Проте, всупереч існуючій думці, 
завдяки зусиллям саме колишніх спортсменів, загартованих у 
змаганнях різного рівня, спорт ветеранів отримав величезну 
популярність у суспільстві та посів гідне місце в житті нашої 
країни. А одним із найпопулярніших видів, безсумнівно, став 
баскетбол. Його успіхи протягом останніх ро-
ків вразили увесь світ…

Збірна України 65+ - чемпіон світу! 

На параді відкриття у Салоніках



Спорт 
ветеранів
України 5№ 2 (14) лютий

Змагання проходили у Дніпропетровську з 31 січня 
по 2 лютого. Всі три дні у спорткомплексі СДЮС-
ШОР № 5 йшла цікава й безкомпромісна бороть-

ба найдосвідченіших ветеранів баскетболу України з 
Києва, Миколаєва, Одеси та Дніпропетровська.

Високий рівень майстерності та самовіддачі по-
казали кияни та одесити, лише з тією різницею, що 
столичні баскетболісти всі зустрічі виграли, а пред-
ставники «перлини біля моря», незважаючи на ве-
лике бажання та ентузіазм, програли. У підсумку 
команда Одеси посіла 4-е місце. 

Доля ж першого місця, як і прогнозувалося, вирі-
шувалася у грі команд Києва та Дніпропетровська. 
Протягом трьох періодів рівної за майстерністю 
та безкомпромісністю боротьби дніпряни зберіга-
ли хороші шанси. Та в четвертій чверті команда з 
Києва, за рахунок реактивної задньої лінії в особі  
О.Вєдєнєєва, В.Карпухіна та А.Мещерякова, пе-
реграла господарів чемпіонату, показавши більш 
швидкісний та агресивний баскетбол.

У підсумку кияни стали першими чемпіонами 
України в категорії 65 +. Команда Дніпропетровська 
зайняла 2-е місце. Команда міста корабелів (Микола-
їв) — на третьому місці. Всі колективи були нагород-
жені кубками, а гравці — медалями та грамотами.

Призи «Кращий гравець команди» отримали: 
Євген Васильєв (Одеса), Олексій Вєдєнєєв (Київ), 
Валерій Поляков (Дніпропетровськ) та

Леонід Сорокін (Миколаїв). А баскетболіст із сто-
лиці (представник Луганська) Олександр Мещеря-
ков одностайно був визнаний найкращим гравцем 
усього чемпіонату.

Переможцем конкурсу трьохочкових кидків став 
представник Дніпропетровська Євген Віхарєв, а в 
конкурсі капітанів команд переміг Юрій Жуков із 
Миколаєва.

Призи та кубки вручали голова Дніпропетров-
ської асоціації ветеранів спорту Геннадій Грозиць-
кий і мс Михайло Зайцев (БК «Дніпро»).

Попереду у ветеранів відповідальні змагання — 
чемпіонат Європи в Остраві (Чехія). Тож цей тур-
нір для кандидатів у збірну України 65+ став гар-
ною підготовкою.

Залишається додати,  що його проведення на ви-
сокому рівні стало можливим за безпосередньої 
участі голови відділення АВБУ у Дніпропетровську 
Євгена Віхарєва, а також підтримки ФБУ та АВБУ.

Олег КРАЙНЮК,  
Президент Асоціації ветеранів  

баскетболу України

БаскетБол

ГандБол міні-ФутБол

ВолейБол

Початок 2014 року у ветеранів 
баскетболу України розпочав-
ся традиційним міжнародним 
Різдвяним турніром у Мука-
чевому. Завдяки зусиллям 
оргкомітету турніру на чолі з 
великим ентузіастом гри Сер-
гієм Фельбабою, ці змагання 
завжди були одними з найба-
жаніших для участі. І цьогорічні 
не стали винятком: участь у 
них 18 команд — 9 чоловічих 
та 9 жіночих. Такий активний 
початок року отримав продов-
ження у вигляді першого за 
всю історію баскетболу ветера-
нів України чемпіонату України 
у віковій категорії 65+…

15 лютого у Вільнюсі відбувся 8-й міжнародний ветеранський турнір з міні-фут-
болу, присвячений Дню незалежності Литви. Організаторами спортивного свята 
виступили Федерація футболу Вільнюса і спорткомітет мерії міста.

Учасниками турніру були 19 команд: 
з Росії — «Сапа» (Смоленськ), «Волог-
да» (Вологда), «Продуктове місто» (Ка-
лінінград), «Іжора» (Гатчино), «Скобарь 
старс» (Псков), «Флагман» (Калінінград), 
Білорусі — «Динамо» (Мінськ), «Нєман» 
(Гродно), «Адамс» (Брест), «Нафтан XXI» 
(Новополоцьк), «Бобри» (Мінськ), «Ме-
талург» (Молодечно), Литви — «Драу-
гай» (Вільнюс), «Таурас» (Таурас), «Бан-
га» (Гаргджай), «Драугай-2» (Вільнюс), 
Латвії — «Даугава» (Даугавпілс), Польщі 
— «Зрив» (Кретоміно). Вперше у турнірі 
взяла участь команди з України — спор-
тивний клуб «Легіон XXI» (Київ).

У церемонії відкриття приймали участь 
голова спорткомітету Вільнюса Ріман-
тас Радзявічус, президент «Європейської 
ліги ветеранів» і українського СК «Легіон 
XXI» Вадим Каганов, керівники команд із 
Вологди й Калінінграда та один із органі-
заторів турніру Альбінас Каткауткас.

Учасники турніру змагалися в чотирьох 
групах. Кияни свій перший матч програли 
«Сапі» - 0:1, другий - «Банзі» - 2:3, у тре-
тьому обіграли «Драугай-2» - 3:1 і в чет-

вертому програли «Адамсу» - 0:3. У під-
сумку — 3 очки та четверте місце в групі. 

А переможцем турніру стало мінське 
«Динамо», яке по пенальті обіграло «Про-
дуктове місто» з російського Калінінграда.

Спортивне свято вдалося. Було цікаво 
спостерігати за грою представників різ-
них країн. Порадувала і організація — ігри 
проходили в чудово обладнаному крито-
му футбольному манежі. Футбольне поле 
було поділене на чотири частини, таким 
чином одночасно грали 8 команд. Дово-
диться констатувати, що, на жаль, подіб-
них майданчиків для проведення масш-
табних турнірів в Україні поки немає.

Під час змагань президент «Європей-
ської ліги ветеранів» Вадим Каганов 
провів зустрічі з керівниками багатьох 
команд, у ході яких обговорювалися пи-
тання організації, проведення та участі у 
спільних міжнародних турнірах. А також 
запросив усіх взяти участь у ветерансько-
му турнірі, який відбудеться у вересні в 
Києві і буде присвячений 10-річчю спор-
тивного клубу «Легіон XXI».

Прес-служба АВСУ

Організаторами матчу виступили 
Асоціація ветеранів та аматорів 
гандболу, Асоціація ветеранів 

спорту України і спортивний клуб 
«Легіон ХХІ». Це була вже четверта за 

рахунком зустріч вище названих ко-
лективів. І нічого дивного, адже свого 
часу Олег Великий грав саме за СКІФ. 
Певно, нема нічого дивного і в тому, 
що четвертий поєдинок поспіль, що-
правда, у незмінно впертій боротьбі, 
виграли «скіфи» — 28:27 (16:16). 

Нелегко довелося арбітрам матчу 
Олегу Володовському та Валерію Крав-
ченку. Та все ж впоралися на «відмін-
но». Адже суперники зробили став-
ку не на емоції, а на клас. А він у них 

справді високий. Зрештою, кращими 
гравцями зустрічі стали: у складі СК 
«Легіон ХХІ» — Олександр Яременко, 
Дмитро Зінчук та Валерій Герасимов; у 
складі СКІФа — Юрій Кияниця, Сергій 
Бахтін, Валерій Яросевич і Владислав 
Юрченко.

Почин зробил кияни

І знову переміг СКІФ На поразках вчаться

Гуляйполе — це степове місто півдня України, де колись 
гуляли бунтівні тачанки батька Махна. А нині воно де-
далі перетворюється на центр культурно-мистецької та 
фізкультурно-спортивної діяльності. Не злічити заходів, 
що організовують місцеві непосидюхи, як тут назива-
ють неспокійних серцем і душею людей. 

Злітає м’яч над 
Гуляйполем…
Прижилися тут і ветерани-волейболісти, яких гостин-

но запрошує вічно молодий і завзятий Ігор Бирюков. 
Він — голова Шевченківської районної адміністрації 

Запоріжжя. А з цим краєм Бирюков назавжди пов’язав свою 
долю і не втрачає зв’язків. Навпаки, постійно дарує зем-
лякам радість від спілкувань із представниками фізичної 
культури і спорту. Каже, що у Гуляйполі охоче вбирається 
у спортивну форму, бо тут пруткіше стрибається і веселіше 
бігається.

Нехай його літніх товаришів-суперників називають ве-
теранами, але вони борються за кожний м’яч з не меншим 
азартом, ніж молоді спортсмени. Дістають велике задоволен-
ня від кожного дотику до шкіряного друга, а у випадку по-
тужного і технічного удару в серцях спалахує велика радість.

…7-9 лютого тут знову було гомінко і весело. Райцентр 
вкотре став столицею ветеранського волейболу України. 
Гостями були як керівники обласної та місцевої влади, так і 
почесні громадяни області. Особливою увагою користував-
ся олімпійський чемпіон Мехіко-1968, заслужений майстер 
спорту Володимир Іванов, один із засновників ветеранських 
змагань в Україні, активний діяч Асоціації ветеранів спорту 
нашої країни.

Чоловіки, а вони змагалися у віковій категорії 55+, пред-
ставляли міста Тверь (Росія), Запоріжжя, Краматорськ, Дні-
пропетровськ, Гуляйполе. У жінок в категорії 45+ над сіткою 
вправно злітали спортсменки Києва, Харкова, Дніпропе-
тровська, Запоріжжя, Сум.

У ході триденної боротьби перемоги святкували росіяни 
(у чоловіків) та дівчата із Запоріжжя. Уболівальники зали-
шилися задоволеними двічі. Адже крім насолоди, яку діста-
ли від самих змагань, вони отримали ще й подарунки за під-
тримку ветеранського спорту.

Т. ЖИВОВА,  
постійна учасниця змагань ветеранів, майстер спорту

26 січня у київському спорткомплексі ДСК-3 відбулася гандбольна зустріч, 
присвячена пам’яті видатного українського гандболіста Олега Великого. 
Який, на превеликий жаль, пішов із життя у 32-річному віці. Зустрілися сто-
личні команди ветеранів СК «Легіон XXI» та СКІФ… 
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Слід зауважити, що цього річ орга-
нізація турніру була якнайкращою. 
Навіть були виготовлені спеціальні 

афіши, які запрошували усіх бажаючих 
стати глядачами, а то й палкими уболі-
вальниками спортивного дійства. І дуже 
приємно, що за перебігом боротьби у різ-
них секторах справді споглядало чимало 
молоді. Отже, є в неї зацікавленість у 
підвищені власного досвіду й класу, чого 
ветеранам аж ніяк не бракує. Тим біль-
ше, коли серед учасників змагань можна 
було побачити по справжньому зірко-
вих спортсменів, які торік неодноразово 
прославляли нашу країну на Всесвітніх 
іграх майстрів у Турині, а також чемпіо-
натах світу на Європи. Зокрема у Києві 
виступали Шукевич Юрій, Чернятевич 
Володимир, Ковальський Борис, Шве-
дова Катерина, Власов Анатолій, Крамар 
Олег, Гарник Петро, Тишко Антоніна, Ле-
бедєва Лариса, Пушкін Іван, Кушнарьов 
Анатолій, Пінчук Анатолій, Козлова Га-
лина, Крепкіна Валентина тощо…

На урочистому параді відкриття з при-
вітальними словами до учасників зма-
гань звернувся віце-президент Асоціа-
ції ветеранів спорту України Олександр 
Коваль, дворазовій олімпійський чем-
піон Олександр Шапаренко та керівник 
змагань — багаторазова чемпіонка світу 
та Європи серед ветеранів Валентина 
Крепкіна. А далі розпочалося власне те, 
заради чого усі й зібралися. Детально пе-
реповідати про перебіг подій у легкоат-
летичних секторах — сторінок газети не 
вистачить. Тому ми вирішили просто за-
пропонувати фотопідбірку миттєвостей 
київського турніру, з яких добре видно, 
що боротьба за нагороди була дуже ці-
кавою та напруженою… 

Залишається додати, що змагання в 
Києві для багатьох спортсменів-ветера-
нів стали серйозним етапом підготовки 
до 6-го чемпіонату світу в закритих при-
міщеннях, який відбутеться у Будапешті 
25-30 березня.

Прес-служба АВСУ

леГка атлетика

І знову на старті 
вітчизняні зірки!

Вже традиційно у середині лютого ветерани легкої атлетики України зібралися 
на відкритий чемпіонат Києва, щоби розпочати новий змагальний сезон. У лег-
коатлетичному манежі Республіканського вищого училища фізичної культури в 
особистій першості на старт вийшли понад 110 ветеранів із 15 регіонів країни. 
Були розіграні 23 комплекти нагород серед чоловіків та жінок віком від 30 до 85 
років.
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УКРАЇНСЬКОМУ СОКІЛЬСТВУ — 120 РОКІВ
11 лютого 2014 року українському спортивно-гім-
настичному товариству «Сокіл» виповнилося 120 
років. Ця дата яскраво промовляє про те, що наша 
фізична культура своїм корінням глибоко сягає єв-
ропейських традицій.

Все почалося  
у Чехії

Наприкінці ХІХ століття в 
Європі поширилося розумін-
ня значення користі фізичного 
гарту не тільки для розвитку 
тіла людини, а й для плекання 
її моральних і духовних яко-
стей. Фізична культура почала 
входити у коло провідних дер-
жавницьких питань європей-
ських країн і набула національ-
ного характеру. В середині ХІХ 
століття впродовж короткого 
проміжку часу в Англії, Данії, 
Німеччині, Франції, Швеції, 
Чехословаччині були створені 
системи фізичного виховання, 
причиною виникнення яких є 
безпосередньо суспільно-полі-
тичні події.

Найбільшого поширення се-
ред слов’янських народів набу-
ла чеська сокільська гімнастика 
(1862), провідною ідеєю якої 
було виховання патріотично 
налаштованої молоді засобами 
фізичних вправ. За задумом за-
сновника цієї системи Мирос-
лава Тирша, основне завдання, 
яке ставилося перед вихован-
цями «Сокола» - здобуття неза-
лежності.

Зважаючи на ідеологію, яку 
ніс у собі чеський сокільський 
рух, він досить швидко здобув 
популярність у багатьох наро-
дів, особливо тих, які перебува-
ли під гнітом інших держав.

Якось на вулиці 
Вірменській…

Через п’ять років після за-
снування «Сокола» у Празі, 
його перший осередок виник і у 
Львові. 1867 року тут спочатку 
створили польське товариство 
«Сокул». І вже у 1893 році, зу-
силлями Василя Нагірного та 
Володимира Лаврівського, у 
галицькому намісництві було 
затверджено статут українсько-
го спортивно-гімнастичного 
товариства «Сокіл». Краса по-
казових гімнастичних виступів, 
яскраві однострої, злагодже-
ність дій і чіткий вишкіл демон-
стрували національну єдність і 
приваблювали серця глядачів.

11 лютого 1894 року Комі-
тет основателів, у залі «Руської 
Бесіди» по вул. Вірменській, 2, 
скликав Перші загальні збори 
українського руханкового (гім-
настичного) товариства «Со-
кіл». Саме з цього часу і почи-
нається історія організованого 
українського сокільського руху 
на західноукраїнських землях.

Поступово «Сокіл» став осер-

дям усього українського спор-
тивно-гімнастичного руху За-
хідної України, перетворився в 
найавторитетнішу і наймасові-
шу організацію краю.

За прикладом чеських това-
риств, український «Сокіл» ві-
діграв значну роль у національ-
ному відродженні українського 
народу, сприяв духовному й фі-
зичному гарту української мо-
лоді, військовому вишколу, 
розвитку спортивного руху, му-
зичної культури, аматорського 
театру, освіти, підприємництва, 
мандрівництва, пожежництва, 
став частиною міжнародного 
сокільського руху. Налагоджу-
валися дружні зв’язки із това-
риствами Болгарії, Хорватії, 
Югославії... Делегації україн-
ського «Сокола» неодноразово 
брали участь у чеських всесо-
кільських здвигах (з’їздах).

«соколами»  
були і сини  
івана Франка

В його активі біли масові укра-
їнські олімпіади «Запорізькі 
Ігрища», різноманітні інструк-
торські курси. Серед активних 
організаторів і діячів україн-
ського сокільського руху були 
представники молодої україн-
ської інтелігенції, які сьогодні 
є гордістю української історії. 
Членами Старшини «Сокола» в 
різні роки були Богдан Лепкий, 
Іван Белей — редактор «Діла», 
Юрій Тобілевич (син І. Карпен-
ка-Карого, який був «книговод-

чиком» й керував аматорським 
театром товариства), д-р Ми-
кола Шухевич, Денис Лукія-
нович й ін. Навколо А.Коса та 
Є. Барвінського згуртувалася 
музична комісія. Серед її чле-
нів були такі діячі, як Денис 

Січинський (диригував сокіль-
ським хором), Філарет Колес-
са, Євген Барвінський, Наталь 
Вахнянин, Станіслав Людкевич, 
Йосип Доманік, Ярослав Вінц-
ковський (Ярославенко), Роман 
Купчинський, Дмитро Віто-
шинський, Роман Цеглинський. 
Серед перших членів «Сокола» 
також: начальник «Народної 
Торгівлі» Євген Мартинець, 
Володимир і Осип Шухевичі, 
артистка українського театру 
Марія Слободівна, майбутній 
відомий археолог, директор 
музею НТШ Іван Пастернак, 
проф. Олександр Колесса, Ан-
тін Горбачеський, Євген Труш. 
У рядах «соколів» були майбут-

ній перемиський єпископ Йоса-
фат Коциловський, майбутній 
січовий отаман Сень Горук, ра-
дикал Кирило Трильовський і 
відомий український історик 
Іван Крип’якевич — ціле сузір’я 
української інтелігенції.

З початком століття до това-
риства влилася група передової 
молоді, яка пізніше й визначила 
майбутню його діяльність. Ще 
учнями гімназії членами львів-
ського «Сокола» стали сини 
Івана Франка — Тарас, Петро та 
Андрій, а також Степан Гайду-
чок, Михайло Рудницький та ін.

Основу товариств складала 
молодь. Навіть у важких умовах 
розвитку, 1936 року серед по-
над 35 тисяч членів галицького 
сокільства близько 90% членів 
складала молодь віком до 30 
років. Подумати тільки — в Га-
личині нараховувалася майже 
тисяча діяльних осередків «Со-
кола»! При цьому в  єдності з 
ними діяли товариства «Січ», 
«Пласт», «Луг», що користува-
лися великою підтримкою на-
віть у сільській місцевості.

«Всі враз —  
всі вперед»

У різні роки «Сокіл» очолю-
вали Василь Нагірний, Альфред 
Будзиновський, Микола Заяч-
ківський, Михайло Хронов’ят… 
Та особливо змістовною і наси-
ченою стала тіловиховна і спор-
тивна діяльність організації, 
коли її головою перебував про-
фесор Іван Боберський (1908-
1914 рр.). Перш за все він орга-
нізував курси — учительський 
гурток при «Соколі» у Львові, де 
готували інструкторів з фізич-
ного виховання. Сам написав 
ряд методичних посібників для 
занять у сокільських осередках. 
При Львівській академічній гім-
назії були організовані секції 
легкої атлетики, футболу, волей-
болу і тенісу, а зимою практику-
валась їзда на лижах та ковзанах.

Спортивні секції виникли в 
Станіславі (Івано-Франківськ), 
Тернополі, Коломиї, Стрию, Пе-
ремишлі та інших містах Схід-
ної та Західної Галичини.

З діяльністю «Сокола» пов’я-
зані зародження і становлення 
на західноукраїнських землях 
спортивної періодики, науко-
во-методичної думки в галузі 
тіловиховання. Однією із пер-
ших українських фахових га-
зет стали «Вісти з Запорожа» 
— орган українського сокіль-
ства. За роки своєї діяльності 
«Сокіл-Батько» видав понад 
130 найменувань книг і брошур, 
численну кількість афіш і листі-
вок та навіть поштових марок 
різних номіналів. Українська 
сокільська періодика Західної 
України відображала прагнен-
ня роз’єднаного українського 
народу до соборності, що чітко 
акумулювалося в сокільському 
гаслі «Всі враз — всі вперед».

Діяльність сокільських това-
риств єдналась із національною 
ідеєю української державності. 
Тому не дивно, що довкола «Со-
кола» консолідувалася передо-
ва українська молодь, молода 
українська інтелігенція, діячі 
церкви.

Діяльність українського «Со-
кола» в Галичині, з моменту 
утворення й до 1939 року — мо-
менту придушення «визволь-
ною місією» по возз’єднанню 
українських земель, мала не-
абияке значення в тогочасному 
історичному, політичному та 
культурно-соціальному розвит-
ку Західної України.

Оксана ВАЦЕБА,
кандидат педагогічних наук, 

професор
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осоБистість

Життя спортивне
Фарід Абдулович Досаєв наро-

дився 6 березня 1933 року в Ста-
лінграді (тепер — Волгоград). 
Разом із родиною після Великої 
Вітчизняної війни потрапив до 
Львова, де закінчив спочатку 
10-річку, а згодом і Львівський 
Державний інститут фізичної 
культури і спорту. Спортивна 
спеціалізація — плавання (брас); 
спортивна приналежність — 
«Спартак» (Львів). Плаванням 
почав займатися з13 років.

Норматив майстра спорту 
СРСР (тоді ще не було зван-
ня мсмк) виконав у шкільному 
віці. Неодноразовий чемпіон 
і рекордсмен України і СРСР, 
переможець I Спартакіади на-
родів СРСР (1956 рік), учасник 
XVI Олімпійських ігор у Мель-
бурні (третій у попередньому 
запливі 200 м брасом, загаль-
ний 10-й результат). Досвідче-
ний суддя-інформатор.

У 55 років став брати участь у 
змаганнях плавців-ветеранів, за 
що має кілька медалей міжна-
родних турнірів.

Життя 
репортерське  
і творче

Перший прямий телерепор-
таж провів експромтом у жовт-
ні 1958 року з чемпіонату Укра-
їни з плавання. Експромтом же 
залучив до ефіру Людмилу Клі-
пову, яка щойно виграла звання 
чемпіонки України в плаванні 
на спині. Відтоді й працював 
на Українському телебаченні 
та радіо з 11-річною перервою. 
Ці 11 років набував досвіду на 
центральному телебаченні в 
Москві, в спортивній редакції, 
разом із Миколою Озеровим, 
Ганною Дмитрієвою, Ніною 
Єрьоміною, Георгієм Саркісь-
янцем та іншими уславленими 
спортивними коментаторами.
(Дозволимо невеличкий від-
ступ. На московський період 
життя Фаріда Абдуловича 
припав і період створення сім’ї. 
І хоча родинне життя було не-
тривалим, із Москви він подав-
ся, коли сину було 5 років, але в 
них і досі добрі стосунки. А ще, 
я б сказала, що і родинні захо-
плення. От що сказав Фарід 

Абдулович про свого сина...
— Він — регент хору москов-
ського каталітичного косте-
лу. До музики син був прихиль-
ний з дитинства. Навчався 
грати на віолончелі, потім на 
фортеп’яно. А коли почув зву-
чання органа, то «захворів» 
цим інструментом на все 
життя...)

Досаєв був телекоментато-
ром на чотирьох Олімпійських 
іграх. Став ініціатором перших 
спортивних телемостів в Украї-
ні: «Київ — Львів» — плавання; 
«Київ — Москва» — художня 
гімнастика; трохи згодом — 
«СРСР — Польща» — командні 
змагання зі спортивної акро-
батики. Також він — автор по-
пулярного циклу телепередач 
«Телевізійна школа плавання». 
За останні роки Фарід Абдуло-
вичс створив чотири фільми 
про видатних атлетів: легендар-
них представників спортивної 
гімнастики Віктора Чукаріна, 
Ларису Латиніну та Бориса 
Шахліна, а також уславленого 
ватерполіста Олексія Баркало-
ва, єдиного в Україні дворазо-
вого олімпійського чемпіона в 
цьому виді спорту.

Життєве 
захоплення

Досаєв з дитинства захоплю-
ється музикою і має до неї неаби-
який хист. Із 15 років колекціо-
нує платівки видатних співаків, 
в основному — класичних: Ша-
ляпін, Собінов, Карузо, Джільї, 
Кепур... Найстарша платівка в 
його зібранні випущена ще в 
20-х роках минулого сторіччя! 
Особливість його колекції — її 
відносна доступність. Принайм-
ні, для українського радіо Фарід 
Абдулович підготував кілька пе-
редач, присвячених саме «золо-
тим голосам» ХХ сторіччя...

Розпорядник 
«балів»

— ФаРіде аБдулоВиЧу, коли 
Вас ВПеРше заПРосили 
Вести зустРіЧ ВетеРаніВ 
сПоРту, і Чому саме Вас? Я 
ПРиГадую, що Вам це Вда-
ВалосЯ дуЖе доБРе і наші 
ВетеРанські Посиденьки 

Часто ПеРетВоРюВалисЯ на 
сПРаВЖні Бали з танцЯми. 
ПРи цьому Ви не ВтРаЧали 
здатність кеРуВати ПодіЯми 
і зосеРедЖуВати уВаГу на 
оБоРаній тематиці...
— Таке моє захоплення не 

пов’язане з якимось святом 
або застіллям. Коріння вміння 
треба шукати в студентських 
і спортивних роках. Тоді я ча-
сто писав різні гумористичні 
тексти. А познайомившись на 
всесоюзному зборі з плавання 
з Анатолієм Кудряшовим (він 
був родом зі Пскова, та згодом 
переїхав до Києва), подружився 
з ним. Я щось вигадував і писав, 
він схвалював, і потім ми вдвох 
виступали на студентських мо-
лодіжних святах.

В інституті я також грав у сту-
дентських спектаклях, не раху-
ючи виступи у ролі конферан-
сьє. Мабуть, хтось із ветеранів 
пам’ятає ті часи або бачив моє 
виконання одної з ролей у філь-
мі «Строгая игра»...

До речі, Михайло Макаро-
вич Бака (багаторічний голова 
Комітету з фізичної культури і 
спорту України, нині) — один 
з небагатьох, хто високо цінив 
мої скромні здатності ведучо-
го. До того ж я знав практично 
всіх ветеранів, що забезпечува-
ло можливість імпровізації, а 
отже, і доброго настрою.

дива на теплоході 
«Грузія»

— сПоРтиВне ЖиттЯ, Як 
ПРаВило, залишаєтьсЯ В 
сПоГадах на Все ЖиттЯ. що 
сПлиВає у Вашій Пам’Яті ПРи 
слоВі «мельБуРн»?
— На Олімпійських іграх 

1956 року в Мельбурні я, як і 
більшість радянських плавців, 
виступив невдало, ми всі були 
перевтомлені через серію не-
скінченних прикидок. Проте 
саме в Мельбурні була завойо-
вана перша радянська медаль — 
бронзова — у плаванні. Її здо-
був Харіс Юнічев на дистанції 
200 м брасом. Другу «бронзу» 
виграли наші хлопці в естафеті 
4х200 вільним стилем.

Мені ж особисто запам’ятав-
ся дорогоцінний «вантаж» із 39 
платівок, що я придбав їх там на 

всі добові (600 австралійських 
фунтів) та несподівана «зустріч» 
на кіноекрані з Анатолієм Ку-
дряшовим. Додому ми пливли 
на теплоході «Грузія», і під час 
сильної хитавиці, борючись із 
млостю, я навпомацки спустив-
ся сходами до темного кінозалу. 
Намацавши ногою рівну підло-
гу, підняв погляд на екран і... по-
бачив крупним планом обличчя 
Анатолія та почув його репліку! 
Як згодом виявилося, це була 
його єдина поява у тому фільмі. 
Але враження од тої несподіван-
ки я пам’ятаю і сьогодні. А щодо 
платівок... Гуляючи по Мель-
бурну, я випадково надибав на 
їх оптовий склад. Запитав у го-
сподаря, чи є в нього імпровіза-
ція з італійської опери Умберто 
Джордано «Андре Шеньє»? І 
отримав відповідь, що є тільки 
в концерті Маріо дель Мона-
ко (Нагадаю читачам, що саме 
Маріо дель Монако співав за 
кадром у фільмі «Молодий Ка-
рузо», котрий свого часу можна 
було побачити і почути на екра-
нах кінозалів СРСР)!

З цього складу я вийшов не 
з порожніми руками та ще й 
з адресами кількох інших му-
зичних магазинів. Разом пла-
тівок набралося 39, і я доклав 
чималих зусиль, щоби довезти 
їх додому цілими і неушкодже-
ними. А оскільки не міг дочека-
тися кінця цієї морської епопеї, 
то спромігся здобути дозвіл на 
часткове їх прослуховування 
за допомоги місцевого радиста, 
переконавши парторга судна, 
що в словах оперних партій не-
має ніякої крамоли.

з перервою  
у чверть віку

— актиВні ВистуПи Ви 
Полишили у 1959 Році. а 
Як дійшли до тоГо, що не 
тільки стали ПлаВати длЯ 
здоРоВ’Я, а ще й долуЧили-
сЯ до змаГань ВетеРаніВ?
— Річ у тому, що ще під час 

виступів через перевтому я дві-
чі наражався на аритмію серця. 
Тоді лікар мене заспокоював, 
приписуючи виключати швид-
кісні навантаження, а натомість 
плавати повільно півтора-два 
кілометри кролем, звертаючи 
увагу на вірне дихання (я ж сам 
— брасист). І ще я мав у день 
випивати літр-півтора вино-
градного соку.

Проте в 1959-у я вже відчував 
сильну втому (два тренування 
на день протягом півтора десят-
ка років породили своєрідну ві-
дразу від самого погляду на воду 
в басейні). Тому, попрощавшись 
з активними виступами я років 
з півтора зовсім не плавав. А от 
для здоров’я повернувся в ба-
сейн, коли мені вже було десь 
під 55.

— а що ПРиВаБило у змаГан-
нЯх ВетеРаніВ?
— Точно я не пам’ятаю, але 

коли все це почалося, то мене 

смикнули старі знайомі, зокрема 
Ігор Засєда. До речі, перший та-
кий чемпіонат СРСР відбувся в 
Києва у відкритому басейні, що 
колись прикрашав стадіон «Ди-
намо». Тоді Засєда переміг на дис-
танції брасом, а я був другим...

Вік не тисне доки  
є улюблена справа

— Як на мене, то за наЯВ-
ності улюБленої РоБоти 
на людину Вік не тисне. усі 
ПРоБлеми ПоЧинаютьсЯ з 
не заПитаністю. Чи Ви не 
ВВаЖаєте, що Ваша сьоГод-
нішнЯ енеРГійність у Плані 
тВоРЧості, В ПеВній стуПе-
ні, оБумоВлена колишнім 
сПоРтиВним ЖиттЯм?
— Мабуть, так і є. Я й по сьо-

годні не втратив цікавості до те-
левізійної роботи. Тому або сам 
щось знаходжу, або мені теле-
фонують із певними пропози-
ціями. За останні роки зробив 
кілька документальних фільмів, 
один з яких був відзначений ди-
пломом на міжнародному фес-
тивалі, який проходив у Москві 
(фільм про Чукаріна).

— РозшиФРуйте, Будь ла-
ска, зміст ВиРазу «зРоБиВ 
Фільм»...
— Моя ідея, мій сценарій. 

Зйомки робив професійний 
оператор, але за моїм баченням. 
Озвучив картину я також сам. 
От тільки все це було пов’я-
зано з певними витратами, і 
коли йшлося про Чукаріна, то 
підтримку я дістав тільки в Мо-
скві. А три наступних фільми 
вийшли в світ за допомоги вже 
вітчизняних спонсорів.

— Виходить, що Ваше ЖиттЯ 
Поділене міЖ сПоРтом, 
РоБотою сПоРтиВноГо оГ-
лЯдаЧа і музикою, де Ви не 
тільки зБиРаЧ найВидатні-
ших оПеРних ГолосіВ, а ще й 
неаБиЯкий їх ПРоПаГандист. 
Чи маєте Якусь музиЧну 
осВіту?
— Колись я навіть намагався 

поступити до музичної дитя-
чої школи по класу акордеона. 
Мене прослухали, сказали, що 
проходжу, але я мав навчати-
ся на акордеоні на 80 басів, а в 
мене був тільки на 36. Купити 
ж інший ми не могли. На тому 
моє поривання до офіційної му-
зичної освіти й закінчилося. А 
музичною самоосвітою я й досі 
займаюся. Стежу за новими на-
прямами, не забуваючи непере-
вершену класику.
... Наша розмова торкалася ще 
й теми мистецтва роботи 
диктора, зокрема школи воло-
діння інтонацією, фарбами го-
лосу. Важливості потреби в різ-
номанітному читанні, вмінні 
прислухатися до доброзичли-
вих зауважень слухачів і взагалі 
про необхідність постійного 
самовдосконалення. Тепер із не-
терпінням чекаю на наступну, 
вже «музичну» зустріч...

Людмила РАДЧЕНКО

У цього невисокого худорлявого чоловіка, який вже 
розміняв восьмий десяток років, очі світяться не-
підробною цікавістю й веселою, ледь прихованою 
усмішкою. Такий вираз очей і серед молодих ще треба 
пошукати. Зовсім не випадково його життєве кредо 
вкладається в такий стислий вираз:
– Я живу тому, що мені вкрай цікава моя робота. Адже кож-
ного разу пізнаєш щось нове, а потім доносиш це й до інших...
А втім, серед ветеранів спорту енергійних та захопле-
них життям людей - переважна більшість. І все ж мій 
сьогоднішній співрозмовник — людина точно не пере-
січна. Отож, знайомтеся...

Розповсюджувач 
цікавинок
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Предисловие
Пожалуй, Гималаи, как предмет лю-

бопытства мечтаний и восторгов – всег-
да и всюду вечный раздражитель. Кто не 
мечтал о покорении этих гигантских гор? 
Мои коллеги употребляют именно такие 
слова в своих репортажах,

как то: «Штурм, покорение, битва со 
стихией…» Я же воспринимаю эти ни 
с чем ни сравнимые горы как живые 
существа и отношусь к ним с подобаю-
щим уважением. Тому научили меня 30 
предыдущих экспедиций в разные угол-
ки Гималаев. Когда я впервые (в составе 
стартовой экспедиции проэкта «Флаги 
Украины на высших точках планеты») 
попал в базовый лагерь под одной из 
сложнейших для восхождения вершин – 
Дхаулагири, поднялся с видеокамерой на 
заоблачные высоты, а затем смонтировал 
фильм-репортаж «Гора за 8 тысяч», то 
первой мыслью (после просмотра) было: 
«Как здорово наблюдать это все вот так – 
с экрана: очевидно, мне достаточно того 
что было!» Но уже в следующем году, на 
призыв поучаствовать в следующей ги-
малайской экспедиции, не задумываясь, 
ответил утвердительно. С тех пор (вот 
уже 19-й год кряду) организовываю соб-
ственные экспедиции – окунаю особо 
любопытных соотечественников в этот 
фантастический мир. Мир, где мистика 
соседствует (идет рядышком) с реальны-
ми картинами природы, где на каждом 
шагу ты готов к встрече с неизведанным 
ранее. А если уж кто хоть раз побывал в 
этих горах, тот будет стремиться сюда 
еще и еще, не считаясь с затратами, жи-
тейскими неурядицами или служебными 
необходимостями. 

Синдром этот неодолим. И сопротив-
ляться ему не стоит. Ведь мы, люди, че-
рез слияние со столь могучей природой 
приходим к пониманию своих реальных 
физических и творческих возможностей, 
к пониманию того, что наша ЗЕМЛЯ – 
очень чуткий живой организм, насилию 
активно сопротивляющийся. Кстати, 
может показаться, что уход в Гималаи 
отрывает нас от реалий сегодняшней не-
спокойной и, порой, суетливой жизни в 
европейских мегаполисах . Наоборот, по-
сле таких странствий обостренно-свежо 
ощущаешь все то, что происходит в на-
шем доме – в стране обитания. Ну, вот 
и пора от вступления переходить к сути 
моих заметок…

когда я был 
«чайником»…

...Вот уже более трех часов продолжает-
ся мое «броуново движение» по грозному 
Французскому перевалу: ветер, мороз, 
безучастная луна и я – один-одинешенек, 
в тенниске и джинсах, с объемистым рюк-
заком. И уже более трех часов Гималаи 
слушают мои ненормативно-лексические 
выражения, которые как непрерывный 
камнепад срываются с высоты около пяти 
с половиной километров и уносятся так 

далеко, как я посылаю своего носиль-
щика-проводника Гопала и всех его бли-
жайших родственников. Выражаюсь я не 
только на украинском и на русском, но и 
(на случай, если Гопал где-нибудь побли-
зости) на английском языке. Положение 
кажется безнадежным: ночь и матово 
лоснящийся в лунном свете длиннющий 
горный хребет, близко к высоте в 6 тысяч 
метров. Все покрыто льдом, который уже 
«обжигает» мне ноги сквозь толстые по-
дошвы горных ботинок. Забывая о том, 
что на такой высоте кислорода меньше 
на 50 процентов, постоянно двигаюсь – 
короткими рывками на 20-30 метров ибо 
понимаю, что остановившись на 20-гра-
дусном морозе да на ветру, погибну очень 
быстро (у нас я бы уже превратился в 
ледышку, а здесь – феномен Гималаев). В 
рюкзаке у меня 8 тысяч баксов (помощь 
спонсоров экспедиции), письма, газеты, 
моя камера… А все теплые вещи в кор-
зине у Гопала. Следы последнего уже за-
мела легкая поземка. Все дело в том, что 
горные ботинки, которые я презентовал 
ему из резерва экспедиции, сей бедняк 
решил оставить дома и пошел со мной в 
стареньких кедах. На льду перевала ему 
стало вовсе некомфортно (подошва то-
ненькая), и он не оглядываясь на меня 
пошел поскорее вперед. А я решил снять 
изумительный закат в Гималаях и задер-
жался на склоне. Поднявшись потом на 
гребень, не обнаружил там своего спут-
ника (а к тому моменту мы прошагали 
уже 14 часов почти без остановок). Мо-
жете представить, к чему я приготовился? 
Ведь ни я, ни, как оказалось позже, Гопал 
не знали пути к новой дислокации базо-
вого лагеря, да и ночью в Гималаях ходят 
разве что сумашедшие. Перспективоч-
ка у меня была «веселая» – через год-два 
кто-нибудь также пойдет этим путем и 
наткнется на то, что от меня останется…

Вдруг издалека ветер доносит до меня 
что-то похожее на кошачье мяуканье. Это 
Гопал, подгоняемый страхом остаться од-
ному в этих суровых местах, появляется 
из-за скалы и радостно бросается ко мне. 
Я без лишних слов лезу в его корзину и на-
тягиваю на себя свитер, шапочку и штор-
мовку, а затем уже делаю Гопалу выговор.

А он талдычит одно и то же: «Заблудил-
ся, испугался – одному здесь не выжить. К 
счастью, я снова с вами!» Попутно выяс-
няю: Гопал очень хотел получить работу 
и потому скрыл от меня факт слабого 
знания того, где находится наш базовый 
лагерь. На выяснение всех подробностей 
времени нет – нас может спасти лишь 
движение. И я решаю продолжать двига-
ться в избранном направлении. Ночевать 
здесь не устроишься: лед, камни, дров нет 
да и огонь на такой высоте разжечь – про-
блема. Никакие теплые вещи не помогут, 
палатки у нас нет – несем в базовый ла-
герь лишь то, что нужно сейчас моим то-
варищам. И вот, в изменчиво-мигающем 
сиянии скрывающейся в стремительно 
несущихся облаках луны, мы аккуратно 
топаем по неширокому гребню на шести-

километровой высоте. Движемся так час, 
другой… Мой спутник страшно устал 
и уже не контролирует себя. Я дважды 
успеваю подхватывать его на крутых спу-
сках. Не разрешаю себе расслабляться и 
впадать в отчаяние (хоть и есть от чего) 
– идет 18-й час нашего пути… Внезапно: 
«Огонек? Или может померещилось?» 
Тру глаза – все же глухая ночь. Но нет, 
это не ошибка! Маленький источник све-
та стабилен. Только вот скорости доба-
вить невозможно. Под ногами вырастают 
крупные острые сосульки. Это как свод 
пещеры, украшенный сталактитами, толь-
ко наоборот – сталактиты торчат из пола. 
Даже мне в горных ботинках с рифленой 
подошвой идти непросто, а Гопалу в кедах 
и подавно несладко. Движемся осторож-
но, останавливаясь в те моменты, когда 
туча закрывает луну и становится совсем 
темно. Зато когда начинается очередной 
подъем и под ногами уже каменная твер-
дь, прибавляю в темпе (хотя уже «сердце к 
вершине летит из груди», дыханье затруд-
нено – высота!) и выхожу далеко вперед 
своего спутника. Свет почти осязаем. Это 
«кукен тент» – кухонная палатка экспеди-
ции. Здесь хозяйничают повара-шерпы, 
и еще слушают гитару Игоря Свергуна 
наши горовосходители…

«уж очень сурово.  
а ради чего?»

«А мы ожидали встретить тебя только 
послезавтра. Вот это скорость!» – такими 
изумленными репликами встретили меня 
в палатке. «Бешенная скорость – по незна-
нию. Ведь я еще «чайник» в гималайских 
походах», –  парирую все похвалы . Но 
земляк Свергуна, великолепный снежный 
барс –  харьковский хирург Виктор Пас-
тух, уже открывает шампанское и весь 
наличный состав экспедиции уже здесь, 
в кухонной палатке. На этом импрови-
зированном то ли ужине, то ли завтраке. 
Лишь Гопал отказывается от всех радо-
стей бытия и замертво валится спать. Над 
ним подтрунивают его товарищи, горные 
шерпы, и за столом становится весело…

Не знали мы тогда, что на этом все ве-
селые мгновенья экспедиционной жизни 
заканчиваются. Следующим пасмурным 
утром к вершине ушла четверка альпи-
нистов, в которой были две женщины 
– киевлянка Галина Чеканова и харь-
ковчанка Тамара Ена. Ушли вчетвером – 
вернулись трое. Они взошли, но вот на 
спуске с вершины ураганный порыв ве-
тра сорвал Галину с крутого гребня. Это 
как прыжок из стратосферы без параш-

юта –  поиски ничего не дали... 
Люди до предела измотались, но рабо-

тали еще неделю. Лишь когда закончи-
лись продукты, и надежды на удачу не 
осталось, мы двинулись обратно. Сил 
оставалось немного. На Французском 
перевале чуть было не соскользнул вниз 
старейшина нашего альпинизма, профес-
сор Владимир Моногаров. Мы со Свергу-
ном, услышав шелест тела, скользящего 
по склону, вовремя успели затормозить 
его поступательное движение вниз. А 
уже в Катманду мне и Виктору Пастуху 
(как владеющему английским языком) 
пришлось еще неделю помытариться по 
разным полицейским офисам, отвечая 
на одни и те же вопросы да выслушивая 
уверения в том, что полиция в горы не 
ходит и все это проблемы и затраты са-
мой нашей экспедиции. Разрешили воз-
вращаться на родину лишь через 10 дней, 
выдав справку о гибели нашей альпини-
стки. Шагнула Галина с ураганного скло-
на Дхаулагири в вечность… Казалось бы, 
это должно сработать как внутренний 
тормоз и «глушитель зова гор». Монтируя 
фильм-репортаж «Гора за 8 тысяч», мно-
го раз просматривая отснятый материал, 
я говорил себе: «Уж очень сурово. А ради 
чего?» Но когда менее чем через год Иван 
Валеня и Виктор Пастух организовали 
следующую экспедицию и позвали с со-
бой – я ни минуты не думал над ответом. 
Собрался, выстроил все служебные дела 
так, чтобы иметь время на Гималаи, и по-
шел… 

Но, увы, вновь без трагедии не обош-
лось. Сначала мне пришлось из Непа-
ла возвращаться в Киев, «выбивать» из 
спонсоров недостающие деньги. А когда 
деньги нашлись, «захлопнулась дверь в 
Индию»: тогда мы летали в Непал толь-
ко через Дели. Причиной стала начав-
шаяся там страшная эпидемия легочной 
чумы. Я, с беспокойством за судьбу по-
луголодных ребят, ожидал возможности 
побыстрее вернуться в Гималаи. А там, в 
базовом лагере под Шиша-Пангмой, слу-
чилось непоправимое: возвращаясь из 
промежуточного лагеря с высоты 6500 ме-
тров, попали в мощную лавину двое силь-
нейших в нашей команде Виктор Пастух 
и Геннадий Василенко. На таких высотах 
погода часто преподносит неприятные 
сюрпризы. Вот и в тот солнечный день 
они не заметили быстро приближающее-
ся облако. Ветер резко усилился, сорвал 
гигантскую снежную шапку с соседней 
вершины, и Виктор с Геннадием, находив-
шиеся в огромной воронке-ущелье, уйти 
никак не смогли. Они похоронены под 
тысячетонным слоем гималайских снегов 
– их надгробье вот уже 17 лет. А ведь Пас-
тух тогда взял отпуск в Ливии, где рабо-
тал хирургом в столичной клинике, жену 
и сыновей уговорил ехать на отдых без 
него – неодолим этот зов гор! Геннадий 
же уходил от семейных неурядиц, считая, 
что вернувшись в родную Ялту из Гима-
лаев, он вновь встретит любовь и пони-
мание. Судьба распорядилась по-своему 
– жестко и жестоко. Выбрала лучших. Я 
с обоими дружил. Поэтому после случив-
шегося решил: «Буду сам организовывать 
более безопасные, и – главное, доступные 
всем гималайские треки!..»

(Продолжение  
в следующем номере «СВ»)

оЧима оЧеВидцЯ

Одно из самых стабильных человеческих качеств – любопытство. Не ошиба-
ются, когда говорят: «Здоровая любознательность, подкрепленная образо-
ванностью – и есть стимул прогресса мирового сообщества». В данном по-
вествовании, которое мы будем публиковать в нескольких номерах подряд, 
известный спортивный журналист Валентин Щербачев пытается подкрепить 
это определение конкретным примером из собственной практики… 

Футбольный синдром Гималаев
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літоПис П’Яти кілець

і все-таки Берлін!
Однозначної відповіді на це запитан-

ня немає досі. По-перше, стверджують, 
що рішення про обрання Берліна столи-
цею Олімпіади приймалося ще 1932 року 
в Барселоні, коли про події 1933 року у 
Німеччині не могли навіть здогадувати-
ся. По-друге, хто б узявся за організацію 
Ігор у короткі строки в разі скасування 
попереднього рішення? По-третє, на кон-
гресі МОК, який би мав переглянути це 
питання, до нього поставилися вкрай не-
серйозно, знехтувавши думкою світової 
громадськості, національних олімпійських 
комітетів, спортивних організацій.

Скандал викликало ще й те, що через 
тиждень після приходу до влади Гітлер 
усунув від обов’язків голови Оргкомітету 
Теодора Левальда. Він, бачте, був євреєм. 
Через це у Празі було створено Міжна-
родний комітет з бойкоту Олімпіади, а у 
Парижі – Міжнародний комітет із захи-
сту олімпійських ідей. До Міжнародного 
олімпійського комітету надходили тисячі 
листів з усього світу із закликом відміни-
ти Ігри. Проте його керівництво виявило 
безхребетність, пішло на прямий зговір з 
нацистами. До Берліна неодноразово при-
їжджав повноважний представник МОК 
Евері Брендедж, який згодом став пре-
зидентом цієї організації. Його доповідь 
кожного разу була наскрізь фальшива. Він 
запевняв, що Ігри пройдуть «у дусі олім-
пійських ідей».

Пропагандистська 
машина

Слід зазначити, що попервах і нацисти 
побоювалися приймати Олімпіаду. Однак 
згодом змінили своє ставлення. В організа-
ції Олімпіади вони угледіли гарну можли-
вість для пропаганди своїх ідей, прихован-
ня справжніх політичних намірів. Взявши 
на озброєння брехливі гасла, фашистські 
дипломати переконували керівників уря-
дів у тому, що «Ігри відбудуться у дусі кра-
щих олімпійських ідей та традицій».

На той час Німеччина була однією з 
потужніших країн у Європі, мала власне 
телебачення. На Олімпійському стадіоні 
працювали три камери позастудійної дії. 
Телевізійний сигнал приймали у спеці-
ально обладнаних 28 телевізійних залах, 
розташованих не лише у Берліні, а й у 
Гамбурзі, інших містах, куди було прокла-
дено спеціальний кабель. Не виходячи з 
кабінетів, фашистські бонзи переглядали 
олімпійські змагання. Трансляцію забезпе-
чували 140 німецьких телерадіооператорів 
та інженерів.

Всі вулиці Берліна, його площі, сквери 
говорили лише про одне: Німеччина вели-
ка і могутня, в ній вільно і щасливо живуть 
люди, для них створене райське життя, па-
нує порядок і спокій. А кожному, залежно 
від його старань і здібностей, надані умови 
для здобуття слави і багатства.

…Парад відкриття на оновленому ста-
діоні, який рябів свастикою нацистських 

прапорів, був проведений у суто німецько-
му стилі під звуки сотень оркестрів. Він на-
гадував скоріше марші військових колон, 
ніж процедуру представлення спортсменів 
та прапорів їхніх країн. Служителям тре-
тього рейху вдалося заманити до Берліна 
ряд видатних особистостей і використати 
їхню присутність для того, щоби зайвий 
раз промовити світові, що Німеччина від-
крита для співробітництва, а її наміри гу-
манні й миролюбні.

Серед присутніх виділявся національ-
ний герой Греції Спірос Луїс, чемпіон із ма-
рафонського бігу першої Олімпіади. Після 
галасливої газетної кампанії, що розгор-
нулась навколо його імені, він щойно вий-
шов з тюрми, до якої потрапив за начебто 
підроблені документи. Йому належало 
здійснити лише одне – вийти у визначений 
сценарієм момент і вручити Гітлеру олив-
кову гілку, символ миру з олімпійського 
гаю. Це допомогло Луїсу під час німецької 
окупації Греції звільнити з тюрми родичів, 
посаджених за грати представниками но-
вої влади.

Рекорди джессі оуенса
Кращим спортсменом, справжнім геро-

єм Олімпіади, став видатний чорношкірий 
атлет із США Джессі Оуенс. До Берліна він 
прибув, маючи за плечима чималий досвід 
виступів на різних змаганнях з легкої ат-
летики, американського футболу, баскет-
болу, де здобув не одну нагороду. Йому, до 
речі, належав світовий рекорд у стрибках у 
довжину, встановлений 1935 року. Він до-
рівнював 8 м 13 см і не був перевершений 
чверть віку.

У попередньому забігу на 100 м Джессі 
повторив світовий рекорд – 10,2 сек.. Про-
те судді стверджували, що він біг за по-
путним вітром. Зате у фіналі американець 
нікому не дав шансів наблизитися до себе 
хоча б на крок. А наступного дня перевер-
шив і олімпійський рекорд на дистанції 
200 метрів – 20,7 сек., здобувши друге «зо-
лото».

За двобоєм Оуенса в стрибках у довжи-
ну з німцем Луцем Лонгом спостерігав сам 
Гітлер. В останній п’ятій спробі Лонг здійс-
нив чудовий стрибок – 7 м 87 см. Під гуркіт 
скажених оплесків, він витягнувся і підки-
нув руку в нацистському вітанні фюреру. 

Але після цього стрибав Оуенс. Розбіг і 
фантастичний результат – 8 м 6 см! Є но-
вий олімпійський рекорд!

За затвердженою заздалегідь проце-
дурою, Гітлер мав особисто нагороджу-
вати переможця цих змагань. Але, щоби 
не потиснути руку чорношкірому атлету, 
фюрер покинув ложу заздалегідь.

Німці мали нагоду відігратися в естафеті 
4х100 м. Оуенс біг на першому етапі і пер-
шим же передав естафетну паличку. Про-
те, здавалося, американців наздоженуть 
на останньому. Але тут за справу взявся 
«залізний Френк», чорношкірий Уайкофф. 
Це була його третя Олімпіада, і раніше він 
жодного разу не ставав призером в осо-
бистих змаганнях. Зате тричі вигравав 
«золото» у цьому виді естафети, і завжди 
на останньому етапі. Ось і нині американ-
ці показали рекордний результат – 39,8 
сек.,який протримався 20 років.

Крім цих спортсменів, у легкоатлетичній 
команді США було ще дев’ять негрів. Вони 
завоювали шість золотих, три срібні й дві 
бронзові медалі.

Феноменальні на той час результати 
були досягнуті американцями у стриб-
кових дисциплінах. Зокрема Корнеліус 
Джонсон злетів у висоту на 203 см, а Ерл 
Медоуз із жердиною подолав 4 м 36 см - 
олімпійські рекорди. А ось у марафоні ав-
тором рекорду, який потім не змогли пере-
вершити майже 30 років – 2:29.19,2 – став 
японець Кі Чанг Сон (уродженець Кореї).   

Усі 5 золотих медалей німецьких спортс-
менів у легкій атлетиці принесли металь-
ники. У чоловіків вони виграли змагання 
зі штовхання ядра (Ганс Вельке), метання 
списа (Герхард Штек) і молота (Карл Хайн). 
У жінок олімпійською чемпіонкою стала 
Гізела Мауермайер у метанні диска і Тіллі 
Фляйщер у метанні списа. Для перемоги 
їм знадобилося закінчити змагання з олім-
пійськими рекордами.

сенсації та несподіванки
А ось в академічному веслуванні 5 із 7 

золотих медалей завоювали саме спортс-
мени Німеччини. Німці поступилися ко-
манді США тільки в гонці на вісімці, за-
воювавши в ній «бронзу». Ще одна осічка 
німецьких веслярів трапилася на змаган-
нях двійки парної. Там першими стали 
англійці Джек Бересфорд і Леслі Саутвуд, 
а господарі Олімпіади отримали «срібло». 
Явну перевагу вони також мали в кінно-
му спорті і в сучасному п’ятиборстві. Вза-
галі, задля об’єктивності, слід зазначити 
високий рівень підготовленості окремих 
німецьких команд і атлетів. Тож не дивно, 
що в підсумку Німеччина стала першою в 
загальнокомандному неофіційному заліку 
(89 нагород – 33, 26, 30), набагато випере-
дивши американців (56 – 24, 20, 12). 

Утім, на рахунку команди США є ще 
один цікавий рекорд. Коли до збірної стри-
бунів у воду включили 13-річну Марджорі 
Гестрінг, всерйоз її ніхто не сприймав – що 
взяти з дитини? Та несподівано саме вона 
перемогла всіх суперниць на трампліні, 
виконавши надскладні на той час карко-
ломні стрибки!

Відзначилися й представники інших 
країн. Зокрема три золоті медалі у вело-

сипедному спорті виявилися на рахунку 
француза Робера Шарпантьє –  за шосейну 
гонку на 100 км в особистій та командній 
першості , а також за перемогу в командній 
гонці переслідування на дистанції 4000 м.

У фехтуванні медалі розділили між со-
бою команди Угорщини та Італії. Італійці 
виграли і особисті, і командні змагання ра-
піристів та шпажистів, а чемпіонами у фех-
туванні на шаблях стали збірна Угорщини 
та її представник Ендрю Кабоша. Угорці ж 
перемогли і в змаганнях з водного поло, 
причому у фіналі у впертій боротьбі здола-
ли Німеччину. Уявляєте, які емоції були на 
трибунах і в басейні!

На цій же Олімпіаді трапився випадок, 
який на Олімпійських іграх не зустрічаєть-
ся. За команду Естонії у змаганнях з віль-
ної та класичної боротьби виступав важ-
коваговик Крістян Палаусалу, і здобув дві 
золоті нагороди!

Індійська команда з хокею на траві ста-
ла чемпіоном на третій Олімпіаді поспіль 
(1928,1932 і 1936). У її складі триразовими 
олімпійськими чемпіонами стали Річард 
Аллен і Дьян Чанг.

У Берліні вперше відбулися офіційні 
змагання з баскетболу. Перемогли аме-
риканці, другими були канадці, третіми – 
мексиканці. Цікаво, що почесним гостем 
турніру став «хрещений батько» цього 
виду спорту 74-річний Джеймс Нейсміт.

український слід
Відчайдушну спробу потрапити на 

Олімпіаду в Берліні робили українці, які 
перебували в еміграції у країнах східної 
Європи або навіть Америки. До Оргкомі-
тету Ігор надходили десятки прохань від 
українських громадських об’єднань Па-
рижа, Берліна, Мюнхена, Праги, Любляни, 
Відню... Проте про участь окремої коман-
ди мови бути не могло.

І все ж, у командах Польщі, Чехословач-
чини, Австрії, Угорщини, Румунії,США, 
Канади та багатьох інших брали участь і 
наші земляки. Відомо, що в збірній Латвії 
відзначився Адальберг Бутенко, який за-
воював бронзову нагороду у спортивній 
ходьбі. Шосте місце у штовханні ядра за-
воював для США Дейв Заяць. У команді 
плавців США виступав українець за похо-
дженням Петро Фік, який плив у естафеті 
4х200 м вільним стилем і дістав срібну на-
городу.

Анатолій ВОЛОШИН

Ці Ігри були особливі, тож їх оцінка в усіх засобах масової інформації та під-
ручниках історії спорту дається однозначна – Олімпіада пройшла під знаком 
фашистської свастики. Виникає питання, чому МОК своєчасно не відмінив 
своє рішення про призначення Берліна столицею ХІ Олімпіади, коли побачив 
справжнє обличчя керівників Німеччини?

XI Олімпійські ігри Берлін (Німеччина). 
1 – 16 серпня 1936 року. 
4066 учасників із 49 країн. 
129 комплектів медалей 
з 19 видів спорту.

Джессі ОУЕНС — справжній герой Ігор
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шлях проклав Gatorade
Спортсмени усього світу розсовують 

межі прикладної науки, намагаючись ви-
тягти з неї всі переваги, що збільшують 
їх здібності. Часто саме вони сприяють 
новим приголомшливим відкриттям у 
технології та науці, які можуть принести 
користь нам усім.

Наприклад, енергетичний напій 
Gatorade. Він проклав дорогу в маси 
завдяки своїй ефективності, яка була 
підтверджена спортсменами, що б’ють 
власні рекорди. Сьогодні багато спортс-
менів використовують вуглеводи у фор-
мі гелів прямо перед змаганнями або на 
середині дистанції, що дозволяє приско-
рити всмоктуваність і збільшити засво-
юваність поживних речовин саме тоді, 
коли це потрібно.

А що, якби кожен міг приймати біодо-
бавки подібним чином з максимальною 
зручністю? Чи може надзвичайно ефек-
тивна система доставки речовин в орга-
нізм, яку використовують спортсмени, 
бути застосовна до звичайних спожи-
вчих продуктів? Пошук відповіді на це 
питання привів до відкриття потужної 
системи доставки речовин в організм, 
яка називається «технологія суспензій-
них гелів».

технологія суспензійних 
гелів

Технологія суспензійних гелів — це 
запатентоване досягнення в сучасній на-
уці, що дозволяє суспензувати поживні 
речовини у формі гелю. Є два основних 
фактори, що впливають на ефективність 
будь-яких біодобавок: час вживання і 
засвоюваність поживних речовин. Си-

стема Agel сприяє правильному часу 
прийому поживних речовин, які су-
спендовані у гелі в необхідній кількості, 
а також оптимізує всмоктуваність цих 
речовин і збільшує їх подальшу засвою-
ваність.

Завдяки технології суспензійних гелів, 
Agel створила нову продуктову катего-
рію, і за два роки стала домінуючою ком-
панією в цій галузі на світовому ринку 
— піонером у створенні своїх інновацій-
них продуктів.

Тісна співпраця науки та медицини 
привела до створення абсолютного див-
ного продукту. У натуральну клітко-
вину, без будь-якої обробки, поміщені 
живі клітини лікарських трав і ягід і при 
спеціальній технології, яка використову-
валася раніше у виробництві харчуван-
ня для космонавтів. Такий продукт зруч-
ний у вживанні, не вимагає спеціального 
часу застосування. Не потрібно запива-
ти водою, він смачний. А головне — ор-
ганізмом засвоюється на 96-98 %. Кращі 
медики планети розробили збалансова-
ні комплекси для заповнення харчуван-
ня різних систем організму. Є продукти, 
які були відзначені високими міжнарод-
ними нагородами. І небезпідставно.

У порівнянні з капсулами і таблетка-
ми, харчові добавки у формі суспензій-
них гелів дуже смачні, приємні та легкі 
в користуванні. Завдяки суспензійним 
гелям, люди, котрі раніше мали труд-
нощі з прийомом харчових добавок, 
тепер отримали неймовірно легкий спо-
сіб їх вживання. Крім того, ті люди, для 
яких психологічно важко проковтнути 
таблетку або капсулу, набагато більш 
схильні вживати харчові добавки у фор-
мі гелів.

тільки із фруктів  
та рослин

Спортсменам багатьох країн був зро-
блений просто подарунок — розроблено 
продукт, який за всіма своїми показни-
ками в десятки разів вище попередніх 
аналогів за відновлення сполучної тка-
нини. Препарат FLX кілька років поспіль 
у США був визнаний кращим парафар-
мацевтиком для відновлення суглобів.

Саме в гелевый формі вдалося поєд-
нати чотири необхідні складові, які в ін-
шій (таблетковій або капсульній) формі 
з’єднати не виходило. Якщо врахувати 
ефективність, натуральність інгридієн-
тів, безпеку (продукт має антидопінгові 
сертифікати Німеччини, Англії, Росії) 

— йому дійсно немає рівних. Сьогодні 
продукти компанііAgel є серйозним кон-
курентом для багатьох фармацевтичних 
препаратів.

Завдяки технології суспензійних гелів 
ми можемо приймати необхідну ден-
ну порцію харчових речовин коли і де 
завгодно, швидко і легко. Уявіть: ніяких 
склянок, таблеток і капсул, розбавле-
них соків, неефективних спреїв і кремів 
— тільки смачний суспензійний гель із 
фруктів та рослин, наповнений корис-
ними речовинами.

В Україні сьогодні представлені комп-
лекси для відновлення роботи імунної 
системи, опорно-рухового апарату, нер-
вової системи, натуральні енергетики, 
які за всіма показниками замінюють 
кави і Red Bull, адаптогени і вітамін-
но-мінеральний комплекс, а також ба-
гато іншого. Всі продукти є необхідним 
як біохімічним так і енергетичним хар-
чуванням для нашого організму, оскіль-
ки  жива клітина рослин без переробки 
несе сонячну енергію, котру сьогодні зі 
звичайної їжі ми вже практично не от-
римуємо.

Збалансований антиоксидантний 
комплекс HRT — найпотужніший у про-
філактиці серцево-судинних проблем. У 
період передінсультних, у передінфарк-
тному стані, а також будь-які пробле-
ми судинного русла, тромбози та інше 
сьогодні вирішуються набагато ефек-
тивніше й безпечніше. Так запевняють 
кардіологи. Абсолютно кожен продукт 
унікальний і сьогодні йому немає анало-
гів на світовому ринку.

Хоча Компанія Agel позиціонує про-
дукти як ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ, заповнивши свій 
раціон якісним продуктом, у нас є мож-
ливість позбутися багатьох розбалан-
сировок організму. А цим, якщо казати 
відверто, страждають багато і чоловіків, 
і жінок. У той же час, використовуючи 
це харчування, багато спортсменів поз-
булися багаторічних травм і болю. Тож 
хіба це не диво?!

Світлана РЕУНОВА,
керівник з розвитку міжнародної 

мережі компанії Agel

сПоРтиВне хаРЧуВаннЯ

ХІБА ЦЕ НЕ ДИВО?
Виникнення даного продукту було продиктоване часом. Не секрет, що основою нашого здоров’я є якість харчування. 
Багато захворювань атакують людей у різному віці. Онкологія, проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми із 
зором та інші - і це не весь перелік. Ми всі відчуваємо нестачу вкрай необхідних для організму елементів. Уже більше 100 
років, а це 5 поколінь(!), ми недоотримуємо мікро і макронутрієнти. Про цю проблему все частіше заявляють дієтологи 
та біохіміки. І цей дефіцит можна і потрібно заповнити…


