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Громадська організація «Черні-
гівське земляцтво» у м. Києві в 

партнерстві з громадською плат-
формою «Волонтерська сотня» за-
прошують до участі у благодійному 
ярмарку «Коло життя»  
19 жовтня 2014 року.

вСі коШти піДУтЬ  
на ДопоМоГУ 
поранениМ У ХоДі ато. 
ДопоМоГти 
МоЖе коЖен!

Асоціація ветеранів спорту України та-
кож закликає своїх колективних членів, 
спортсменів, ветеранів спорту та небай-
дужих людей долучитися до благодійно-
го проекту «Коло життя». 

У рамках проекту заплановані зустрічі 
та фотосесії з олімпійськими чемпіонами 
та видатними спортсменами, благодій-
ний аукціон, виставка медалей. Зокрема 
очікується участь у благодійному ярмар-
ку Григорія Крісса (олімпійський чемпіон 
та чемпіон світу з фехтування), Олексан-
дра Шапаренка (дворазовий олімпій-
ський чемпіон, семиразовий чемпіон 
світу з греблі на байдарках), Галини Заха-
рової (олімпійська чемпіонка, призерка 
чемпіонатів світу, чемпіонка Європи з 
гандболу), Олени Терьошиної (семиразо-
ва чемпіонка світу з академічної греблі, 
лауреат Книги рекордів Гіннесса), Олени 
Підгрушної (олімпійська чемпіонка, чем-
піонка світу та Європи з біатлону), Олек-
сандра Волкова (олімпійський чемпіон, 
дворазовий призер чемпіонатів світу, 
чемпіон Європи з баскетболу), «професо-
ра» акробатики Володимира Мотузенка 
та інших зірок спорту.

Ну, а відкривати благодійний ярмарок 
«Коло життя» має уславлений чемпіон 
з професіонального боксу, справжня 
гордість України, нинішній мер Києва 
Віталій Кличко!

Багато знаменитих спортсменів 
погодилися виставити у лоти на благо-
дійному аукціоні свої дорогоцінні призи. 
Зокрема, Григорій Крісс надав свою сріб-
ну нагороду призера чемпіонату світу, 
а Олександр Шапаренко — бронзову 
нагороду призера чемпіонату Європи.

Знаменитий чемпіон і рекордсмен, 
нині — президент НОК України Сергій 
Бубка, а також екс-міністр спорту Украї-
ни Марина Булатова вирішили викласти 
цікаві спільні авторські книги зі своїми 
автографами.

Багато уславлених спортсменів надали 
свої ексклюзивні фото з іменними авто-
графами. Стати їх володарем зможе кож-
ний, хто по справжньому любить спорт 
та небайдужий до долі тих героїв, які, 
захищаючи нашу рідну країну, отримали 
поранення в зоні АТО.

Допоможемо 
нашим воїнам!
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актУаЛЬно

П ідтримати ініціативу «Пробігів 
з вірою в серці», окрім компа-
ній-партнерів, прийшли й львів-
ські олімпійці та представники 

відділення НОК України у Львівській об-
ласті. Олімпійський чемпіон зі стрільби 
з пістолету Олександр Петрів закликав 
підтримати цей забіг, який дарує малю-
кам Львова шанс на здорове життя й за-
просив усіх, особливо молодь, активно 
долучатися до благодійництва, до здо-
рового способу життя, відмовитися від 
тютюну та алкоголю й частіше бігати! 

Окрім олімпійського чемпіона, участь 
у спеціальній розминці з інструктором 
мережі фітнес-клубів «Ківі-фітнес» та 
масовому пробігу взяли також учасник 
трьох зимових Олімпіад, стипендіат НОК 
України, санкар Андрій Кісь, учасниця 
Олімпійських ігор 2012 року, майстер 
спорту міжнародного класу з художньої 
гімнастики Вікторія Ленишин, учасниця 
зимової Олімпіади в Ліллехаммері, вико-
навчий директор відділення НОК Украї-
ни Христина Опьола-Подгрушна, яка за-
вітала на пробіг зі своїми дітьми Романом 

та Мартою, а також відповідальний се-
кретар відділення, заступник начальника 
управління молоді та спорту Львівської 
облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Загалом учасники пробігу й компа-
нії-партнери фірми «Данон» зуміли 
зібрати 84 тисячі гривень. Усі, хто до-
лучився до благодійності і пробігу, отри-
мали йогурти «Данон» й незабутні вра-
ження від цікавої організації акції.

Незважаючи на символічність пробігу, 
головна суддівська колегія, сформова-
на з представників обласної федерації 
легкої атлетики, визначила переможців 
«Пробігу з вірою в серці». Серед дівча-
ток віком до 10 років кращими виявили-
ся Бачинська Наталя, Слободяник Віка і 
Ярошенко Галинка, серед хлопчиків най-
спритнішими виявилися Тарнакін Влад, 
Бугай Сава, Вікторов Михайло.

У масовому забігу серед усіх учасни-
ків кращих виявилися: Бугай Катерина, 
Євстратьєва Ганна, Соломаха Христина; 
Ханас Володимир, Омельчук Віталій, 
Пилипенко Роман. Спеціальним призом 
було відзначено й найстаршого учасника 
пробігу.

П ід час урочистого відкриття спортивного дійства 
колону атлетів очолив 65-річний Володимир Ко-
пичинський із села Маків Дунаєвецького райо-

ну. На грудях цього шанованого сивочолого ветерана 
— майстра спорту СРСР, багаторазового переможця 
міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських змагань з 
гирьового спорту і важкої атлетики — та його шести 
вихованців виблискували медалі. А поруч йшла молодь 
із прапором НОК України. Після символічної церемо-
нії передачі естафети олімпійського вогню від старшо-
го покоління юним вихованцям місцевої ДЮСШ, на 
бігових доріжках, зеленому газоні та на майданчиках 
стадіону відбулися спортивні баталії, в ході яких ви-
значилися найкращі.

Зокрема, переможцями у своїх дисциплінах стали:
Діана Грусіцька (біг на 30 м та стрибки у довжину);

Анастасія Фрунзе (їзда на роликах);
Аліна Брико та Ліна Гіджеліцька серед дівчат, Нікіта 

Гарбуз та Назар Глуговський серед юнаків (пляжний 
волейбол);

Футбольна команда смт. Віньківці (юнаки 2000-2001 
р.н.).

Усі учасники отримали сертифікати, призи, нагород-
ну атрибутику та морозиво від спонсорів. У рамках 
акції НОК України «Олімпійська книга» та «Олімпій-
ський куток» селищній школі передано літературу та 
спортивний інвентар.

Товариський футбольний матч між ветеранами ФК 
«Поділля» (Хмельницький) та збірною, сформованою 
з колишніх гравців «Ниви» (с. Удріївці) і «Зерновик» 
(смт. Дунаївці), завершив програму першого дня.

Підсумковий рахунок цієї гри 5:4 на користь хмель-
ничан не дуже засмутив місцевих глядачів, які палко 
підтримували всіх, хто демонстрував нев’янучу майс-
терність на футбольному полі.

Наступного дня відбувся традиційний обласний 
турнір серед сільських футбольних команд на честь 
уродженця Дунаєвеччини, засновника Асоціації гро-
мад Хмельниччини, колишнього міського голови міста 
Хмельницького Михайла Чекмана. У черговий раз пе-
ремогу святкували гравці місцевого футбольного клубу 
«Крила Рад». На другому місці опинилася команда «За-

гінці» (смт. Віньківці), бронзовим призером став колек-
тив «Міць» (с. Міцівці). Усі ці команди нагороджені куб-
ками та дипломами, а гравці —  грамотами та медалями.

У заключний день, разом із представниками Хмель-
ницького обласного центру фізичного здоров’я «Спорт 
для всіх», було організовано і проведено турніри з ігро-
вих видів спорту серед місцевої шкільної молоді.

Призерами змагань з гри «Юка» стали: І місце — ко-
манда «Україна» (Богдан Нараєвський та Дмитро Па-
рубок), ІІ місце — команда «Мисливці» (Максим Мар-
ков та Андрій Парубок), ІІ місце — команда «Динамо» 
(Микита Гарбуз та Віталій Прожанко), у змаганнях з 
баскетболу 3х3 перемогла команда «Христофор», на ІІ 
місці — команда «Батальйон», третім став «Братурн».

Переможці та призери нагороджені грамотами і по-
дарунками.

Всього в спортивних заходах до ювілею селища взяло 
участь біля 450 осіб.

28 вересня на проспекті Свободи у Львові вперше відбулася унікальна соці-
альна ініціатива компанії «Данон» в Україні, спрямована на допомогу дітям з 
кардіологічними захворюваннями — «Пробіг з вірою в серці».
Львів п’ятим приймав естафету «Пробігу з вірою в серці», історія якого налічує 
вже п’ять років та більше 1 мільйона гривень, зібраних на закупівлю медичного 
обладнання в лікарнях Херсона, Кременчука, Вінниці та Дніпропетровська.

«З вірою в серці»

100-річний ювілей — на 
спортивних майданчиках!

Статистика 
свідчить, що 

в Україні від 7 до 14 малюків на 1 000 
немовлят з’являються на світ із вродже-
ними вадами серця. 42% із них не до-
живуть до року, якщо не будуть вчасно 
прооперовані. Своєчасна діагностика 
серцевих захворювань значно підвищує 
шанси маленького пацієнта на якнайш-
видше і повне одужання. Однак лише 
деякі медичні установи мають належне 
обладнання, що дає можливість вчасно 
діагностувати кардіологічні відхилення 
і попереджувати їх розвиток.
Саме з метою допомоги дитячим лікар-
ням у закупівлі необхідного обладнання 
компанія «Данон» в Україні ініціювала 
проведення «Пробігів» у великих укра-
їнських містах. Вперше «Пробіг з вірою 
в серці» відбувся у 2010 році в Херсоні, 
а цього року благодійний захід вже 
відбувся в Дніпропетровську, Вінниці, 
Херсоні та Кременчуці.
Завдяки зусиллям учасників «Пробігу», 
в кардіологічних відділеннях міст-учас-
ників з’явилися кардіомонітори, 
холтери ЕКГ, аналізатори крові та інше 
кардіологічне обладнання, що кожного 
дня допомагає рятувати маленькі життя.

ДовіДка «Св»

З нагоди 100-річного ювілею селища Дунаївці, за 
підтримки Хмельницького обласного відділення 
НОК України, на місцевому стадіоні «Зерновик» 
протягом трьох днів було проведено ряд спор-
тивних заходів. Зокрема, в програмі змагань «Ми 
шукаємо твоє ім’я, майбутній олімпієць» відбулися 
спринтерські забіги та стрибки у довжину легкоат-
летів, катання на роликових ковзанах, велосипедні 
перегони, турніри з міні-футболу та пляжного 
волейболу серед школярів.

Андрій КІСЬ, Христина ОПЬОЛА-
ПОДГРУШНА, Вікторія ЛЕНИШИН 
та Олександр ПЕТРІВ були 
активними учасниками дійства
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З а регламентом змагань головний 
приз — перехідний Кубок — розігру-
вався за коловою системою. Пропо-

нуємо вашій увазі результати матчів... 
ГК «Торнадо» (Бровари) — ГК «Суми» 

— 20: 8 
ГК «Харків» — СК «Легіон ХХІ» (Київ) 

— 12:10 
ГК «Суми» — ГК «Харків» — 12:16 
ГК «Торнадо» — СК «Легіон ХХІ» — 

17:10 
ГК «Суми» — СК «Легіон XXI» — 11:18 
ГК «Харків» — ГК «Торнадо» — 9:16 
ПІДСУМКОВІ МІСЦЯ КОМАНД 
1. ГК «Торнадо» (Бровари) — 6 очок, 

2. ГК «Харків» — 4, 3. СК «Легіон ХХІ» 
(Київ) — 2, 4. ГК «Суми» — 0. 

На найвищому рівні відпрацювали суд-
ді: Філоненко Володимир, Жеребцов Ва-
лентин (обидва Кривий Ріг) і Александ 
Тібулевіч (Київська область). 

Усі учасники турніру та арбітри були 
нагороджені пам’ятними кубками, меда-
лями та дипломами, а капітану ГК «Тор-
надо» був вручений головний приз турні-
ру — перехідний Кубок. 

За підсумковими результатами також 
були вручені індивідуальні призи… 

Кращий гравець команди: 

СК «Легіон ХХІ» — Яросевич Валерій 
ГК «Харків» — Морозов Володимир 
ГК «Суми» — Піскобой Олексій 
ГК «Торнадо» — Болюченко Олександр 
За внесок у розвиток гандболу: 
Кияниця Юрій (Київ) 
Соловйов Олег (Харків) 
Берюлін Сергій (Сума) 
Мисник Андрій (Бровари) 
За внесок у розвиток ветеранського 

руху: 

Асанашвілі Мераб (Київ) 
Казанджій Володимир (Суми) 
Кармолін Марк (Бровари) 
Приз глядацьких симпатій: 
Яременко Олександр (Київ) 
Так як Віктор Друккер свого часу був 

воротарем, то головним індивідуальним 
призом на цьому турнірі стала нагорода 
найкращому стражу воріт. Його волода-
рем став Єльцов Андрій (Харків). 

Допомогу в організації та проведен-
ні турніру надали: Федерація гандболу 
Харківської області (Аркуша А.А.), ГК 
«Харків» (капітан команди Єльцов А.), 
Департамент у справах молоді та спор-
ту Харківської обласної адміністрації 
(Кириленко В.В.), начальник управління 
з питань фізичної культури та спорту 
Харківської міської ради Курашов К.М., 
Асоціація ветеранів та аматорів гандболу 
(віце-президент Каганов В.Ф.), Асоціація 
ветеранів спорту України (віце-прези-
дент Коваль А.В.). 

За високий рівень проведення змагань 
та організацію культурної програми для 
команд, усі учасники турніру висловили 
величезну подяку основному організато-
ру та головному судді Мірзаліеву Темер-
лану Мірзахановічу.

Геннадій ДИХТЯР

ГанДБоЛ 

веСЛУваннЯ ваЖка атЛетика

І пішак 
може стати 
ферзем…
Управління молоді та спорту 
Львівської облдержадміні-
страції, спільно з Львівським 
обласним центром фізичного 
здоров’я населення «Спорт 
для всіх» та обласною феде-
рацією шахів, 4-5 жовтня про-
вели змагання за програмою 
ХХІІІ спортивних ігор Львівщи-
ни, присвячених Року Т.Шев-
ченка в Україні, та VІІ обласних 
ігор ветеранів спорту, при-
свячених 75-річчю створення 
Львівської області.

Обласний шаховий турнір 
відбувся у Палаці спорту 

«Кристал» міста Новояворів-
ська. Учасники змагалися у двох 
вікових категоріях: «Дорослі» 
(вік — 1996 р.н. та старші) та 
«Ветерани» (вік — 1974 р.н. та 
старші). У протиборстві за ша-
хівницями зустрілися 57 учас-
ників, які представляли збірні 
команди 5 міст обласного зна-
чення та 7 районів області.

Переможці змагань визнача-
лися в особистому та командно-
му заліку і були відзначені меда-
лями, грамотами та кубками від 
Львівського обласного центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх».

Найкращім чином показали 
себе шахісти міст Нового Роздо-
лу та Самбора, виборовши перші 
місця у відповідних вікових кате-
горіях. Інші призові місця посіли: 
команди Пустомитівського ра-
йону та Червонограда — серед 
дорослих, команди Турківського 
району та міста Нового Роздолу 
— серед ветеранів.

Зокрема у ветеранів команд-
ні місця розподілилися таким 
чином: 

І місце — м. Самбір,
ІІ місце — Турківський район,
ІІІ місце — м. Новий Розділ,
ІV місце — Сокальський ра-

йон,
V місце — м. Стрий,
VІ місце — м. Червоноград,
VІІ місце — Яворівський ра-

йон,
VІІІ місце — Жовківський ра-

йон,
ІХ місце — Пустомитівський 

район.
Переможцями та призерами 

в особистій першості ветера-
нів виявилися…

ЧоЛовіки  
І місце — Лембак Юрій (Тур-

ківський р-н),
ІІ місце — Пристай Роман (м.

Стрий),
ІІІ місце — Лещишак Ігор (м.

Червоноград);
Жінки
І місце — Пастівнична Зоряна 

(Сокальський р-н),
ІІ місце — Анісімова Зоряна 

(м.Н.Розділ),
ІІІ місце — Марак Олена (м.

Самбір).

ШаХи

Особливий приз — 
воротарю 

У Копенгагені (Данія) завершився чемпіонат світу з важкої атлетики 
серед ветеранів спорту (World Masters Weightlifting Championships), 
де дуже вдало виступили українські спортсмени. 

У змаганнях взяли участь 539 спортсменів (в т.ч. 117 жінок) із 43 країн 
світу. На важкоатлетичному помості змагалися спортсмени віком від 

35 років та старші. Збірну України на чемпіонаті світу представляли 9 
майстрів-ветеранів (в т.ч. 1 жінка) з різних областей України…

Загалом українським спортсменам-ветеранам вдалось вибороти 1 
золоту, 5 срібних та 1 бронзову нагороду. Чемпіоном світу став Віктор 
Ставинога (Київська область, вікова категорія Ч50, вагова категорія 85 
кг), срібні медалі віце-чемпіонів здобули Михайло Василів (Львівська 
область, вікова категорія Ч70, вагова категорія 69 кг), Микола Кожан 
(Хмельницька область, Ч60, 69 кг), Юрій Лагунов (Миколаївська область, 
Ч60, 56 кг), Іван Дзуль (Івано-Франківська область, Ч50, 77 кг) та Ігор 
Томченко (Київська область, Ч40, 105+кг), а єдина «бронза» прикрасила 
груди Євгена Тамчі (Донецька область, Ч80, 62 кг).

Вітаємо збірну України з успішним виступом на світових змаганнях та 
бажаємо атлетам спортивного довголіття й надалі!

Ольга КОЗІЙ,
Львівський обласний центр «Спорт для всіх»

Є в нас і «золоті» 
весла!

У місті Оттенсгейм (Австрія) відбувся чем-
піонату світу серед ветеранів ICF MASTERS 
COMPETITIONS 2014. Організаторами змагань 
були Міжнародна федерація каное, Австрій-
ська федерація каное та клуб WSV Ottensheim-
Kanu.

У чемпіонаті взяли участь спортсмени віком від 
35 років та старші з 29 країн світу. Україну пред-

ставляли 11 майстрів весла.
Нашим спортсменам вдалося вибороти золоті на-

городи на дистанції К-4 200 м (вікова категорія 45-
49 р.) у складі екіпажу Юрій Рожков (Запоріжжя) 
—Євген Баллод (Львів) — Андрій Луцик (Львів) 
— Олексій Нагуляк (Черкаси) та на дистанції K-2 
200 м (вікова категорія 45-49 р.). А в складі двійки 
Євген Баллод (Львів) та Олексій Нагуляк (Черкаси) 
скарбничка нашої збірної поповнилася і бронзовою 
медаллю. Загалом Україна посіла 8-ме загальноко-
мандне місце.

Переможці та призери були нагороджені медаля-
ми, грамотами і пам’ятними призами від організа-
торів змагань.

Ольга КОЗІЙ, 
Львівський обласний центр «Спорт для всіх»

У Харкові відбувся 
відкритий турнір серед 
чоловічих команд 
ветеранів гандболу, 
присвячений пам’яті 
Заслуженого тренера 
України Віктора 
Друккера. У змаганнях 
взяли участь чотири 
команди — з Києва, 
Харкова, Сум та 
Броварів.

Світове визнання 
України
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На церемонії відкриття 
Кубка з вітаннями та 
добрими побажаннями 
виступили начальник 

відділу з фізкультури і спорту 
Миколаївської облдержадміні-
страції Олександр Садовський, 
голова Березанської райдержад-
міністрації Володимир Требуха, 
директор пансіонату «Голубой 
факел» Едуард Судоплатов. При-
сутні вшанували пам’ять заги-
блих воїнів, які приймали участь 
у АТО, згодом зібрали кошти і 
перерахували їх для підтримки 
боєздатності воїнів АТО. 

Треба відзначити, що най-
більшу кількість команд у 
цьому році на Кубку було пред-
ставлено з Києва — 10, Дніпро-
петровської області — 9, Одеси 
— 6, Запорізької області — 5. 
Зокрема, збільшили представ-
ництво команд волейболісти 
Дніпродзержинська та Пол-
тави. Разом із тим, зменшили 
чисельність своїх колективів 
Львів та Дніпропетровськ. Ну 
й, через відомі причини, не взя-
ли участь у змагання команди з 
Криму, Донецької та Луганської 
областей.

Взагалі ж, сонячна погода, ще 
тепле море і гідне розміщення 
учасників  сприяли загально-
му гарному настрою та чудо-
вій організації змагань. Як во-
диться, поєдинки проходили у 
захоплюючій боротьбі, майже 
в кожному з них до останньої 
подачі панувала інтрига. Зреш-
тою, призові місця розподіли-
лися так… 

Жінки 
35+: 1. «Промінь» 
(Дніпродзержинськ), 2. 
«Літаючий м’яч» (Київ), 3. 
Хмельницький; 
40+: 1. Дніпродзержинськ, 2. 
Одеса-30, 3. Одеса-40; 
45+: 1. «Аеропорт «Київ», 2. 
«Черешня» (Мелітополь), 3. 
«Олімп» (Миколаїв);
50+: 1. Мелітополь, 2. Львів, 3. 
Біла Церква.
ЧоЛовіки 
40+: 1. «Мотор Січ» 
(Запоріжжя), 2. «Прометей» 
(Дніпродзержинськ), 3. Одеса; 
45+: 1. Полтава, 2. Вінниця, 3. 
Одеса; 
50+: 1. Полтава, 2. Одеса, 3. 
Харків; 
55+: 1. КПМА «Київ», 2. 
«Ракета» (Дніпропетровськ), 3. 
Хмельницький; 
60+: 1. Запоріжжя, 2. 
«Зв’язківець» (Київ), 3. Полтава; 

65+: 1. Одеса, 2. Миколаїв, 3. 
Глухів; 
70+: 1. Херсон, 2. «Софіївка» 
(Київ), 3. КПІ (Київ). 

Переможців було нагородже-
но кубками, медалями, дипло-

мами та грошовими преміями. 
У вільний від ігор час ветера-

ни відпочивали на морі, спілку-
валися зі своїми друзями, співа-
ли під гітару, слухали бандуру, 
їздили на екскурсію до одного 
з найбільших виробників вин 
в Україні — винзаводу «Кобле-
во». У концертному залі пансіо-
нату «Голубой факел» для учас-
ників змагань і груп підтримки 
був організований вечір від-
починку, на якому всі бажаючі 
ділилися досвідом, станом роз-
витку ветеранського волейболу 
у своїх регіонах, згадували і роз-
повідали різні кумедні моменти 
із свого життя. Душею вечора 
був один із зачинателів вете-
ранського волейболу в Харкові 
та взагалі в Україні, визнаний 
лідер цеху поезії ветеранського 
волейбольного руху країн СНД 
Анатолій Чернуха. 

Ветеранам волейболу сподо-

балися майданчики, умови про-
ведення змагань, гостинність 
господарів. Тож учасники Кубка 
України висловлювали пропо-
зиції і в подальшому проводити 
свої баталії на цих майданчи-
ках.

Турнір відкрив віце-президент Асо-
ціації ветеранів волейболу України, 
заслужений майстер спорту СРСР, 

олімпійський чемпіон Володимир Іва-
нов, який у святковій атмосфері від Ки-
ївського міського відділення НОК Украї-
ни вручив колективу депо волейбольний 
м’яч з особистим підписом, а усім учас-

никам турніру — пам’ятні сувеніри з від-
повідною символікою.

У змаганнях взяли участь чотири ко-
манди: працівники майстерні по ремон-
ту та обслуговуванню рухомого складу; 
два колективи водіїв тролейбусів та збір-
на інженерно-технічних працівників й 
адміністрації, яку очолював директор 

депо Іван Петренко. Вікових обмежень 
учасників турніру не було, тому на май-
данчику змагалися любителі волейболу 
від 20 до 68 років. Суддівство забезпе-
чував Голова профспілки депо Віктор 
Гончаренко, який працює у депо з 1970 
року і багато років брав участь у таких 
турнірах.

Профспілка з адміністрацією завчасно 
потурбувалися до проведення волей-
больного турніру: було підготовлено 
майданчик, придбано кубок, спортивну 
форму та інвентар, знайдені кошти на 
заохочення переможців та призерів.

Зрештою, перше місце виборола ко-
манда майстерні по ремонту та обслу-
говуванню рухомого складу. Капітан 
команди-переможця В’ячеслав Сазонов 

(ведучий слюсар-механік) з рук олімпій-
ського чемпіона Володимира Іванова от-
римав кубок. Всі учасники турніру з по-
чесним гостем зробили фото на згадку.

Волейболісти та вболівальники роз-
ходилися по своїх робочих місцях з по-
смішкою і гарним настроєм, обговорю-
ючи результати поєдинків.

Було вирішено проводити такі змаган-
ня щорічно (навесні та восени), а також 
звернутися до об’єднаного профспілко-
вого комітету КП «Київпастранс» щодо 
організації та проведення щорічних тур-
нірів пам’яті начальника КТТУ м. Києва 
Станіслава Петровича Бейкула.

Матеріали підготував  
Федір ЧЕРЕМІСІН

КУбОК УКраїНи: грали, 
співали та слухали бандуру

У курортній зоні селища Коблево Миколаївської 
області, на спортивних майданчиках пансіонату 
Укртрансгазу «Голубой факел», відбувся XXIII Кубок 
України з волейболу серед ветеранів. У змаганнях 
взяли участь 66 команд — 50 чоловічих та 16 жіночих. 
Загалом зібралося 549 спортсменів, серед яких 5 май-
стрів спорту міжнародного класу, 73 майстри спорту, 
123 кандидати у майстри спорту та 299 першорозряд-
ників.

На майданчику були  
і слюсарі, і водії…

Прямо під час обідньої перерви у фруктовому садочку на охайному майданчику 
пройшов традиційний турнір з волейболу серед цехів та дільниць Тролейбус-
ного ремонтно-експлуатаційного депо №3 КП «Київпастранс» Київської міської 
державної адміністрації.

Переможці у номінації 60+ – команди 
Запоріжжя, «Зв’язківець» (Київ) та Полтави

Момент гри ветеранів  
з Білої Церкви (55+)
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На 18-ті за ліком змагання прибу-
ли досвідчені велосипедисти з 13 
регіонів нашої держави, в тому 
числі з неспокійного Донбасу, ві-

ком від 29 до 75 років, серед яких і троє 
майстрів спорту міжнародного класу. 
Вперше прийняв участь і громадянин 
Туреччини. 

В ході урочистого відкриття, яке від-
бувалося під супровід дощу на місцево-
му Майдані Незалежності, почесні гості 
— голова облдержадміністрації Леонід 
Прус та міський голова Сергій Мельник 
— порядкували уславленим братам Ста-
родубам за популяризацію велоспорту і 
побажали активного довголіття ветера-

нам. Усі чотири брати отримали подарун-
ки від ХОВ НОК України і провели між 
собою імпровізовану естафету передачі 
запаленого олімпійського факелу в по-
слідовності присвоєння кожному звання 
«Майстра спорту». Тож смолоскип по-
чергово переходив з рук в руки від Ана-
толія (виконав майстрівський норматив 
у 1960 році) до Миколи (1962 р.), Віталія 
(1968 р.) та Валерія (1976 р.). Саме за це у 
2008 році їх імена були вписані до «Книги 
рекордів України» з видачею їм відповід-
ного сертифікату.

Змагання традиційно розпочалися з 
гіту на 1,1 км. У подальшому протягом 
трьох днів пройшли: гонка-критеріум 
центральними вулицями обласного цен-
тру, індивідуальна та групові гонки на 

об’їзній дорозі на визначені дистанції в 
залежності від вікових груп.

За підсумками виступів у трьох видах 
програми, за винятком гонки-крите-
ріуму, переможцями серед ровесників 
у семи групах стали: Василь Набока та 
Дмитро Філін (Київ), Павло Доброгів-
ський та Володимир Васильківський 

(Хмельницький), Дмитро Храповиць-
кий (Донецьк), Святослав Ковальчук 
(Львів), Микола Кулик-Периков (Сєве-
родонецьк). Окремої поваги заслужила 
єдина жінка — житомирянка Наталія 
Радушинська. Дещо не повезло найдос-
відченішому учаснику змагань — 75-річ-
ному Леоніду Гончарику зі Львова. Під 
час гіту у нього стався прокол, і він дру-
гим завершив дистанцію серед 70-річ-
них, хоча розраховував на перемогу. А 
от Мустафа Озюнал із Туреччині не за-
смутився, хоча й він зміг потрапити до 
трійки найкращих у своїй віковій групі.

Призери змагань були нагородже-
ні грамотами, медалями та грошовими 
винагородами, які забезпечили органі-
затори і спонсори. Асоціація ветеранів 

велоспорту України вручила спеціаль-
ний кубок Управлінню молоді та спорту 
міської ради — першому і постійному 
організатору змагань. Були заохочені 
олімпійською атрибутикою найбільш ак-
тивні вболівальники, які, не зважаючи 
на негоду, з плакатами палко підтриму-
вали велосипедистів.

Ці змагання у стародав-
ньому місті Жовква, де 
активно розвивається ве-

лоспорт і, зокрема, підготували 
бронзову призерку Олімпій-
ських ігор в Пекіні-2008 Лесю 
Калітовську, були започаткова-
ні ще в 2002 році й проводять-
ся щорічно. Цього разу органі-
заторами змагань виступили 
Управління молоді та спорту 

Львівської обласної державної 
адміністрації, Жовківська ра-
йонна державна адміністрація, 
Львівська обласна федерація 
велосипедного спорту, Львів-
ський обласний центр фізично-
го здоров’я населення «Спорт 

для всіх», відділення НОК Укра-
їни у Львівській області.

Перед стартом учасників 
привітали: голова Жовківської 
районної державної адміністра-
ції Богдан Юрдига, начальник 
сектору молоді та спорту Жов-

ківської райадміністрації Ольга 
Калиновська, донька Збігнєва 
Керницького — Аліна Бойчук, 
а також учасниця других літніх 
Юнацьких Олімпійських ігор — 
триатлоністка Софія Прийма, 
котра вийшла на старт цих ве-
лоперегонів.

У змаганнях взяли участь по-
над 150 спортсменів та ветеранів 
велоспорту зі Львова, Дрогоби-
ча, Жовкви, Сокаля, Червоно-
града, Києва, Луганська, Хмель-
ницького, Ужгорода, Хуста та 
інших міст України. Вік учас-
ників — від 10 до 70 років. При 
цьому віце-президент федерації 
велоспорту Львівської області 
Володимир Набойщиков зазна-
чив, що серед учасників було 
чимало відомих спортсменів — 
наприклад, дворазова чемпіонка 
Європи в індивідуальній гонці 
на шосе Ганна Соловей. А, зо-
крема, найстаршій учасниці зма-
гань Софії Ясногурській випов-

нилося 74 роки. Всі вони мали 
можливість розміститися та 
відпочити у оздоровчому таборі 
«Росинка» в селі Зіболки Жов-
ківського району Львівщини.

Погода сприяла спортсменам 
показати хороші результати у 
всіх видах програми: індивіду-
альній гонці на 10 км та групо-
вих гонках на 20, 30, 60 км.

Серед переможців відкритого 
чемпіонату Львівської області з 
велосипедного спорту на шосе, 
пам’яті Заслуженого тренера 
України Збігнева Керницького, 
у різних вікових групах вияви-
лися: Ганна Соловей, Богдана 
Солтис, Діана Галик, Тетяна Во-
їнова, Софія Прийма, Анастасія 
Гетьман, Олег Канака, Тадей Че-
банець, Тарас Пилипів, Павло 
Доброгівський, Юрій Стецьків, 
Павло Пелех, Святослав Коваль-
чук, Олег Посіко, Денис Сіянчук, 
Артур Герхардт, Євген Гоголєв, 
Сергій Михайловський та ін.

Переможці та призери зма-
гань були відзначені медалями, 
грамотами та кубками від орга-
нізаторів.

На чолі з чемпіонкою Європи
З нагоди відзначення Дня 
фізичної культури та спор-
ту та проведення Всеукра-
їнських акцій НОК України 
«Олімпійський урок» та 
«Олімпійський тиждень», у 
місті Жовква було прове-
дено відкритий чемпіонат 
Львівської області з вело-
сипедного спорту на шосе 
серед усіх вікових груп, 
присвячений пам’яті За-
служеного тренера України 
Збігнева Керницького.

У Хмельницькому, за підтримки обласного відділення НОК України, було про-
ведено Кубок України та відкрита першість міста серед ветеранів «Тур братів 
Стародубів», присвячені 23-й річниці Незалежності України.

На честь героїв 
«Книги рекордів 
України»

Уславлені брати СТАРОДУБИ  
з олімпійським факелом
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«втекла»  
від німеччини

Вона народилася у Супрунівці, 
що під Полтавою, за що багато 
людей називали її «Ніною-пол-
тавчанкою», знаючи легендар-
ну незламну Наталку-Полтавку 
Івана Котляревського. Її дитячі 
та дівочі роки були безрадісні. 
Щастя та світла бачила мало, 
як і всі ті, хто переніс в Україні 
роки колективізації, голодомо-
ру. Основне завдання, яке вирі-
шували батьки багатьох одно-
сельців — вижити. Голодомор 
припав на ті роки, коли юні ро-
весники Бочарової за кордоном 
зростали здоровими та міцни-
ми, дотримувалися всіх засад 
гігієни, знали про вітаміни, про-
філактичні щеплення, життя за 
межами своїх кордонів, подо-
рожували, займалися спортом, 
вчилися, цікаво відпочивали… 
У нас же виживали ті, хто мав 
«міцне коріння».

Ледь стали на ноги, а тут — 
війна. Годі казати, що винес-
ли на своїх плечах 15-17-річні 
хлопці та дівчата на окупованій 
ворогом землі. Ховалися люди, 
коли німці відбирали молодь 
для роботи в Німеччині. Вдало-
ся врятуватись і Бочаровій.

Коли ворога погнали на Захід, 
Ніна вже була дорослою і свідо-
мою, закінчила школу. Оскільки 
була добре фізично підготовле-
ною, мала високі морально-во-
льові якості, як то упертість, 
віра в перемогу, бажання будь-
що вистояти, то й тут, думало-
ся, не схибить.

Почувши, що 1944 року у Ки-
єві відкривають новий Інститут 
фізичної культури, поквапи-
лася на приймальні іспити. Та 
вони розтягнулись аж до жовт-
ня, коли спала певна напруга, з 
фронтів та евакуації повернула-
ся молодь. Майже всі перенесли 
лихо війни та напруженої праці 
в тилу, були худі, виснажені, де-
хто мав поранення.

Та члени приймальної комісії 
все розуміли. Зараховували на-
віть таких, хто не мав атестатів 
зрілості. Для них влаштовували 

екзамени екстерном, а то й дава-
ли кілька років на заочне закін-
чення десятирічки. Чоловіків у 
тому першому наборі було ледь 
не більше одного до десяти.

Студентська 
загартованість

Студенти тоді вчилися ста-
ранно, були активістами, від-
чайдушно боролися за сти-
пендію та місце в гуртожитку. 
Навчання й тренування поєд-
нували з роботою по відбудові 
та оснащенню інститутських 
корпусів, палацу фізкультури, 
майданчиків. Ходили на відбу-
довчі роботи на інші площі та 
вулиці столиці. Ось і Бочарова, 
будучи загартованою і сильною, 
поруч із дужими хлопцями пра-
цювала на різних роботах на 
вокзалі.

Маючи певну життєву та гім-
настичну підготовку, адже в її 
школі був такий собі спортив-
ний зал із деякими снарядами, 
навчання здавалося легким і 
цікавим. Досить впевнено Ніна 
увійшла до когорти кращих 
гімнасток в інституті, а згодом 
— і в республіці. Інститут за-
кінчила 1948 року, ставши під 
керівництвом тоді ще молодого 
тренера Олександра Мишакова 
членом збірної СРСР. А вже на-
ступного виграла в особистому 
заліку й чемпіонат Союзу.

Непогано виступала на інших 
всесоюзних та міжнародних 
змаганнях, де ближче познайо-
милася з тими, хто мав увійти до 
складу збірної СРСР на поїздку 
до олімпійського Ґельсінки.

Шлях крізь невіру
Бочарова хоч і вважалась од-

нією з найсильніших, маючи не-
абиякий досвід міжнародних зу-
стрічей, до команди її включили 
не одразу. Знаючи про силу іно-
земних спортсменів, від неї ви-
магали ускладнення програми. 
Але коли вона сама вдоскона-
лила вправу на брусах, винай-
шовши так званий поперечний 
шпагат, усі в один голос загово-
рили про його вади. Спільним 
рішенням тренерської ради не 
лише заборонили цю вправу, а й 
поставили під сумнів включен-
ня Бочарової до збірної. До того 

ж, в опорному стрибку на від-
біркових змаганнях Ніна при-
пустилася незначної похибки й 
опинилася на 12-му місці. Тож їй 
приписали ще й нестабільність.

Спортсменку підтримав один 
лише Олександр Мишаков, 
який вірив у свою найкращу ви-
хованку тої пори. Втім, згодом 
на його бік стали й інші спеціа-
лісти, які розуміли: без Бочаро-
вої їхати неможливо — вона має 
сильний характер, вміє долати 
труднощі, здатна показувати 
високі результати. Тим більше, 
що був певний час для відшлі-
фовування окремих елементів.

олімпійське 
визнання

…У Ґельсінки все її вразило. 
І саме Олімпійське селище, і 
святковий настрій, повний хви-
лювань, і безліч спортсменів із 
різних країн світу, і блиск но-
веньких снарядів, на яких дове-
деться виступати. Єдине не мог-
ла зрозуміти, чому радянські 
спортсмени жили у казармених 
умовах, а жінки — навіть з чо-
ловічим туалетом. У той же час 
їхні іноземні товариші купали-
ся у побутовій розкоші.

…Коли прийшла черга вико-
нувати свої вправи жінкам, ста-
ли відомі результати чоловіків. 
Раділи за них усією командою. 
Але були й тривожні нотки, чи 
здатні вони скласти гідну кон-
куренцію тим спортсменкам, 
які мають досвід виступів на 
Олімпіадах. З особливим інте-
ресом позирали у бік традицій-
но сильних гімнасток з Угорщи-
ни. Та тренери заспокоїли: наші 

підготовлені краще, в них склад-
ніші елементи, вища техніка ви-
конання. А до нових снарядів 
призвичаїлись досить швидко, 
лише після кількох тренувань.

Не будемо переповідати хід 
боротьби на різних снарядах та 
в особистому заліку, сьогодні 
це нікому не цікаво, тим біль-
ше загальновідомо. Повторимо 
основне і найголовніше. Ма-
рія Гороховська стала золотою 
олімпійською чемпіонкою в 
особистому заліку, срібну ме-
даль отримала киянка Ніна Бо-
чарова. А ще вона повезла до-
дому золоту медаль за перемогу 
на колоді та другу срібну — за 
командну вправу з предметами.

Якщо Марія Гороховська до 
своєї золотої нагороди в особи-
стому заліку йшла впевненими 
кроками, посідаючи в багатьох 
видах програми другі місця, то 
Ніні для здобуття медалей тре-
ба було боротися не на жарт. 
Від першого виду вона відчула, 
що поруч дуже серйозні конку-
рентки. Ними, насамперед, вия-
вились угорки Маргіт Коронді 
та Агнеш Келеті. Вони не лише 
«наступали на п’яти», але й за-
лишали позаду основних супер-
ниць. Особливо попсували нер-
ви двом москвичкам Галинам 
— Урбанович та Мінаїчевій.

Дісталося й Бочаровій. Ставши 
четвертою на брусах, а потім шо-
стою в опорному стрибку, вона 
несподівано вилетіла з шістки 
призерів у вільних вправах, де 
впевнену перемогу здобула Ке-
леті. Проте Ніна не знітилася і ві-
дігралася на колоді — виступила 
відмінно, за що отримала золоту 
нагороду Олімпіади!

Ніна Бочарова після цих Ігор 
спорт не залишила, перейшла 
на тренерсько- викладацьку 
роботу, виховувала молодих 
спортсменів, переважно пра-
цюючи в ДЮСШ-2. Нині часто 
буває серед ветеранів спорту, 
згадує минулі «бої», ділиться 
враженнями про сьогодення, 
яке не дуже радісне для людей 
похилого віку. Але оптимізму в 
неї вистачає на кількох!

Анатолій ВОЛОШИН

P.S. Розповідаючи про нашу 
уславлену спортсменку та події 
на Олімпіаді-1952, не можемо із 
сумом не згадати її побратимів, 
призерів тих перших для 
радянських атлетів олімпійських 
стартів. Жодного із них вже немає 
на світі. Тим більш уважніше і 
дбайливіше ми повинні ставитись 
до живих…

ЛеГенДа УкраїнСЬкоГо СпортУ

У Ніни Антонівні Бочарової нині чудовий настрій. Найвидатніша 
гімнастка України, наша перша олімпійська чемпіонка днями 
відзначила 90-річний ювілей! І всі ці роки, без винятку, прожиті 
гідно, з високо піднятою головою. У безперервній праці, пошуку 
свого «я», у запеклій боротьбі з неправдою, із злим…

Історики спорту ще й досі плутаються у фактах, пов’язаних 
із виступами наших спортсменів на Олімпійських іграх. 
У гімнастиці, наприклад, першою українською золотою 
чемпіонкою Олімпіад називають Марію Гороховську. Вона, 
дійсно, з України, точніше — з Криму, де народилася, 
зростала, закінчила технікум фізкультури. Працювала й 
у Харкові. Але на момент виступу на ХV Іграх у Ґельсінки 
представляла Ленінград, де два роки тому закінчила інститут 

ім. Лесгафта. Вже тоді, у гонитві за очками та високим місцем 
у соціалістичному змаганні між республіками та областями, 
провідних спортсменів «прив’язували» припискою до певної 
території. Тож Гороховська рахувалася за Ленінградом.
Заради об’єктивності, виправимо цей недолік: першою, 
за офіційними статистичними даними, золоту олімпійську 
нагороду в жіночій гімнастиці Україні на ХV Олімпійських іграх у 
Ґельсінкі принесла Ніна Бочарова…

НІНа — ПОЛТаВЧаНКа

Ніна БОЧАРОВА (праворуч) 
та Марія ГОРОХОВСЬКА
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У чому секрет?
— У чому мій секрет... Я лю-

дина організована. Завжди 
була, а зараз тим більше треба 
бути організованим, знати, що 
можна, що не можна, куди по-
трібно встигнути, а куди можна 
запізнитися — таке теж буває. 
Я дуже виконавчий чоловік. 
Не можу ось так просто взяти і 
підвести людину — себе в тому 
числі. Зарядку зараз не роблю — 
просто часу немає. Але я дуже 
багато рухаюся. У моєї сестри 
є дача на Осокорках. Сестричка 
хворіє, і я доглядаю за дачею — 
сама, ніхто мені не допомагає. 
Мені подобається вирощувати 
квіти, овочі різні. Подобається 
бути на повітрі — це дуже оздо-
ровлює, я вважаю. 

У мене хворий чоловік і хво-
ріє сестра. Сестра живе в Дар-
ниці, чоловік, на щастя, вдома, 
на Подолі. Я одна їм допомагаю, 
бо більше нікому, дітей немає. 
Ось такі справи у мене... 

— СЛіДкУЙте за веЛикиМ 
СпортоМ, за ГіМнаСтикою? 
— Безумовно, і не тільки за 

гімнастикою. Уважно стежу за 
футболом. Я вболівальниця з 
дуже великим стажем, ще з со-
рокових років... 

— У фУтБоЛі за коГо 
вБоЛіваєте? 
— Звичайно, за «Динамо». За-

раз найбільше вболіваю за Яр-
моленка, за Гусєва — за наших 
хлопців, українців. 

— а на СтаДіон коЛи 
воСтаннє ХоДиЛи? 
— Ой, давно! Не для мого віку 

ці скупчення людей. Я і на вули-
цю вечорами зараз не ходжу — 
боюся. Хоча я не боягузка, і не 
була ніколи, але от не ходжу. 

«плач, дура, плач!»
— на ваШе ЖиттЯ припаЛо 
ДУЖе БаГато траГіЧниХ 
поДіЙ і СУСпіЛЬниХ 
потрЯСінЬ — ГоЛоДоМор, 
віЙна, повоєнні зЛиДні... ви 
проЙШЛи вСе і СтаЛи зіркою 
СпортУ. розкаЖітЬ, Як вона 
СкЛаЛаСЯ, цЯ ваШа ДороГа в 
Спорт… 
— 1933 рік я дуже добре 

пам’ятаю. Маленька була — і 
віком, і ростом маленька. Ми 
жили в Полтаві, і я ходила на 
Київський вокзал, там були ка-
гати (купи овочів, складені для 
зберігання), і я крала там мор-
квину. Стріляли там... в мене, 

правда, не стріляли жодного 
разу. Якби я не крала ту моркви-
ну, ми би, напевно, не вижили. 
Навіть птахів била, пам’ятаю, 
палицями, щоби мама потім 
зварити щось змогла. А зараз 
не можу бачити страждань 
тварин. Якщо бачу підбитого 
голубчика, заберу обов’язково, 
підгодовую. 

А взагалі дорога моя була 
якась непередбачена і зачаро-
вана. Я завжди хотіла бути пер-
шою. І в школі, і в буденному 
житті. Якщо я десь програла, 
то відразу збільшувала наван-
таження в кілька разів, щоби 
наступного разу виграти. Так із 
самого дитинства. З хлопцями 
завжди дружила, у футбол, во-
лейбол грала в хлоп’ячих коман-
дах — загалом, в усі види спор-
ту, які в дворах практикували. 

Свій перший чемпіонат Укра-
їни зі спортивної гімнастики я 
виграла серед дітей середнього 
віку — це був 1939. Мені спо-
добалося — гадала, це ж можна 
завжди вигравати. Просто для 
цього треба багато працювати. 
Але це у мене було. Напевно, від 
батька, який був ковалем — фі-
зично дуже міцний, витривалий. 

Я дуже любила колоду, і взага-
лі рівновагу любила — не тіль-
ки в спорті. Вічно по колодах 
ходила, по карнизах... Напевно, 
тому я на колоді на Олімпіаді й 
виграла. 

Потрапити в команду СРСР 
з України було неймовірно 
складно. Ставилися так: «Ну, 
що там та Україна...» Потрібно 
було бути не нижче, ніж пер-
шим-другим номером. Але це 
ж вам не легка атлетика, де ме-
три-секунди. У гімнастиці ві-
зуально все — подобаєшся або 
не подобаєшся. Один поставив 
оцінку 9,8, а другий 8,3 — так 
теж бувало. 

У 1951 році чемпіонат СРСР 
в Тбілісі був контрольним пе-
ред Олімпійськими іграми. Я 
набираю кращу загальну суму 
і виграю два снаряди з чоти-
рьох (хоча я, до речі, виступала 
і на чоловічих снарядах теж — 
на кільцях, на чоловічих бру-
сах...). І ось начальству нікуди 
діватися — треба брати мене 
до збірної. Відчуваю, що я вже 
перший-другий номер напевно, 
хоча і витягували, як могли, ро-
сіян. І треба ж було таке на ос-
танній прикидці:  виконую абсо-
лютно новий опорний стрибок і 
трошки згинаю ноги над сна-

рядом. Мені ставлять нульову 
оцінку — тобто, останнє місце з 
чотирнадцяти учасників... 

Мене викликали на оргкомі-
тет — а там же і партія, і ком-
сомол, і спортивні функціоне-
ри… І як почали чихвостити: 
«Та ви країну підводите, да як 
ви могли!» Я їм пояснюю, що 
це ж довільна програма, я буду 
більш легкий стрибок викону-
вати. А їх там половина взагалі 
нічого не розуміють... Не могла 
умовити! Кілька годин мене там 
мучили. 

Сиджу на дивані і кручу паль-
цем в оббивці, вже дірку прок-
рутила. А тренер поруч сидить 
і шепоче: «Плач, дура, плач!» Я 
говорю «Не буду!» І, ви думаєте, 
заплакала? Ні! Довелося пообі-
цяти їм, що виграю одну золоту 
та одну срібну медаль на Іграх. 

Але тоді в готель як прийшла 
— впала на ліжко і розридалася. 
Я дуже рідко плачу. Це, напев-
но, був один або другий раз в 
житті, що я так плакала. 

А обіцянку виконала. Завою-
вала друге місце в багатоборстві 
— шкода, що не перше, тому що 
стрибала легкий стрибок, бо-
ялася. Але зате потім виграла 
«золото» на колоді, і ще команд-
не «золото» і «срібло». Медалі у 
мене донині зберігаються, крім 
однієї, яку я там же на Олімпіаді 
подарувала запасний учасниці 
(Олені Гуц, згодом знаменитому 
дикторові на стадіоні «Дина-
мо»). 

— Які наЙЯСкравіШі СпоГаДи 
віД оЛіМпіаДи? взаГаЛі 
СтоЯтЬ переД оЧиМа ЯкіСЬ 
картинки? аДЖе 60 років 
МинУЛо! 
— Звичайно. І п’єдестали, і те, 

що навколо було. Пам’ятаю, ми 
приїхали на змагання чоловіків, 
вони після нас були — і хтось, 
не пам’ятаю вже хто, запитує: 
«А коли приїдете додому, вам 
Сталін премію дасть?» Я не роз-
губилася і кажу: «Ми перший 
раз на Олімпіаді виступаємо — 
не знаємо». Самі ж сподівалися, 
звичайно, накупили сумочки 
там, прикраси… Але нас Сталін 
навіть не прийняв. І не тільки 
Сталін: у Москві прийому ні-
якого не було. Це все через фут-
болістів, які програли югосла-
вам. Так винні гімнасти, чи що? 

Українські гімнасти висту-
пали дуже успішно в Гельсінкі, 
хоча нас фактично було три лю-
дини. Ви вибачте, але я скажу 
як було — від України висту-

пала серед жінок я одна. Марія 
Гороховська в той час жила в 
Ленінграді й виступала за ленін-
градський «Буревісник». А неза-
баром вийшла заміж і переїхала 
до Харкова (тут мова йде про те, 
що українська спортивна істо-
ріографія вважає «своїми» дві 
золоті медалі Марії Горохівської 
— гімнастки, яка народилася 
в Євпаторії, виступала в кінці 
кар’єри за Харків і котра прожи-
ла до 1990 року в Україні). 

Але й без Гороховської ре-
зультат був найвищий — один 
Віктор Чукарін завоював чоти-
ри «золота» і два «срібла»! І дві 
медалі було у Дмитра Леонкіна. 

— У ГеЛЬСінкі ваМ БУЛо вЖе 
28 років. ДЛЯ ниніШнЬої 
ГіМнаСтики вік пенСіЙниЙ... 
— А тоді гімнастика була 

більш силова, ніж зараз. Я і 
зараз дуже сильна. На дерево 
можу залізти в свої 90. Ну, а що, 
руки-то сильні. Не такі, як рані-
ше, але все-одно... 

— ви приДУМаЛи 
УнікаЛЬниЙ еЛеМент — 
ШпаГат на БрУСаХ... 
— Так, це я сама придумала. 

Мені подобалося, що це небез-
печно. Ну, і проходив елемент 
добре. Я на брусах теж багато 
разів вигравала. Після мене 
його ніхто не робив. А зараз і 
поготів — зовсім інша динаміка 
в гімнастиці, силовий елемент 
вже і включати не можна. 
«Моє щастя — коли 
на твою честь 
грають гімн»

— ніно антонівно, 
ви переЖиЛи оДнУ з 
наЙСтраШніШиХ воєн в 
іСторії ЛюДСтва. і ДоЖиЛи 
До ще оДнієї. що ДУМаєте 

про те, що СЬоГоДні 
віДБУваєтЬСЯ? 
— Знаєте, якби ці люди бачи-

ли те, що було в ту війну, вони 
б навіть не думали починати те, 
що почалося зараз! Це просто 
жах — як можна в наш час при-
ходити і вбивати людей?! Хоча 
страшніше тієї війни, напевно, 
нічого не було. Я закінчила де-
сятирічку в 1941 році. 22 червня 
був випускний — і якраз поча-
лася війна. Ми зібралися, пам’я-
таю, тоді, десь в обід, гуляти, 
сміялися, раділи… Знали про 
війну, але ж не знали, що в той 
же день уже будуть бомбити ае-
ропорт в Полтаві... 

— про що ви ШкоДУєте У 
СвоєМУ Житті? ЯкБи БУв 
ШанС щоСЬ поМінЯти... 
— Напевно, те ж саме було би, 

нічого б не змінилося. Єдина 
можливість піти іншим шляхом 
була, коли я вчилася в інституті 
фізкультури в Києві. У нас була 
військово-медична практика, 
і професор запрошував мене в 
Ленінград у медінститут. Але не 
поїхала... 

— оСтаннє запитаннЯ — з 
виСоти ваШиХ років: що 
таке щаСтЯ? 
— Не пам’ятаю, чиї слова, але 

мені дуже близькі: «У щастя 
немає завтрашнього дня. І вчо-
рашнього теж. Воно не думає 
про майбутнє і не згадує мину-
ле. Є тільки сьогодення, і то не 
день, а мить». Моє відчуття ща-
стя — це, напевно, така мить, 
коли починають грати гімн: ти 
щось виграв, і на твою честь гра-
ють гімн. Наелектризоване все 
всередині. Не сльози на очах, ні. 
А якийсь електричний заряд. Це 
щастя. Це велике щастя...

Сайт xsport.ua

ЛеГенДа УкраїнСЬкоГо СпортУ

Ця жінка дивує відразу. В 90 років  на підборах, струнка, граціозна... І всім своїм виглядом випромі-
нює спокій, упевненість, оптимізм… Перша українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімна-
стики Ніна Бочарова була і залишається прикладом для молодого покоління, причому не тільки в 
спорті. Увесь її життєвий шлях сповнений суцільними дивами, хоч і не тільки приємними. І сьогодні 
Ніна Антонівна відверто та жваво розповідає про його основні перипетії…

Життєві дива 
Ніни бОЧарОВОї
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Євген Чесноков — відомий фахівець 
сфери фізичної культури і спорту,  
заслужений тренер України та СРСР. 

У період з 1975 по 2001 рік він працював 
старшим тренером з академічного ве-
слування у дніпропетровській ДЮСШ 
при СК «Метеор», і за цей час підготував 
понад 100 майстрів спорту, 16 майстрів 
спорту міжнародного спорту, 2 заслуже-
них майстрів спорту — дворазових чем-
піонок світу С. Закірову та О. Пухаєву, 
та чотирьох  чемпіонок світу в четвірці 
без стернової. Його вихованка О. Пухає-
ва у 2012 році на Паралімпійських іграх 
в Лондоні стала бронзовим призером в 
четвірці без стернової.

З 1978 року Чесноков постійно вхо-
див до складу тренерів штатних збірних 
України по підготовці провідних спортс-

менів до чемпіонатів Європи і світу, його 
вихованки брали участь у Олімпійських 
іграх 1988, 1992, 1996 та 2000 років.

У 2003-2006 роках працював завідую-
чим кафедри фізичного виховання Дні-
пропетровського філіалу університету 
«Україна». За його активної участі були 
розроблені програми та методичні реко-
мендації щодо вдосконалення фізичного 
виховання студентської молоді.

Після завершення роботи в універси-
теті та виходу на пенсію Євген Чесноков 
розгорнув активну діяльність з розвитку 
ветеранського спортивного руху в Дні-
пропетровську та області. За активну 
діяльність його було обрано головою 
комісії ветеранів обласної федерації з 
академічного веслування, а у 2010 році 
— заступником голови комісії ветеранів 

спорту Федерації академічного веслу-
вання України.

Він один із організаторів консолідації 
та об’єднання громадських організацій 
області з видів спорту в Асоціацію вете-

ранів спорту Дніпропетровської області, 
яка була створена як юридична особа у 
2012 році. Асоціація об’єднала 52 гро-
мадські спортивні організації регіону, 
понад 3800 спортсменів та осіб старшого 
віку. Їм була розроблена система органі-
зації змагань серед ветеранів спорту об-
ласті з 30 видів.

За активної участі Чеснокова, який коор-
динує формування та підготовку збірних 
по видам спорту, команда Дніпропетров-
ської області виборола звання переможця 
на IV та V Всеукраїнських іграх ветеранів. 
Також він зробив значний внесок в успіш-
ний виступ команд і провідних ветеранів 
спорту України на VIII Всесвітніх іграх 
майстрів 2013 року в Туріні (Італія), де 
представники Дніпропетровщини у семи 
видах спорту здобули 9 золотих, 11 сріб-
них та 10 бронзових медалей. 

Також він зробив значний внесок в 
успішний виступ ветеранів на VIII Всес-
вітніх іграх майстрів 2013 року в Туріні, 
де представники Дніпропетровщини 
здобули 9 золотих, 11 срібних та 10 бро-
нзових медалей.

Прес-служба АВСУ

з розміром взуття 
— «пощастило»

— У 1956 році в моїй рідній 
Макіївці дуже популярним був 
бокс. І я потайки від батьків став 
ходити на заняття до групи до-
бре відомого тоді заслуженого 
тренера України Павла Батури-
на, старші учні якого діставалися 
до складу збірних країни, — роз-
повідає Леонід Смєлаш. — Та 
коли батько дізнався про це, то 
сказав, що забороняє мені займа-
тися биттям по мордам, і повів 
мене — 12-річного — до секції 
важкої атлетики. Проте в ті часи 
цим видом дозволялося займа-
тися тільки з 14 років, і ми пішли 
з нічим, якщо не рахувати пора-
ди навідатися через два роки.

Швидко я сам натрапив на за-
няття секції легкоатлетів, якими 
керував фахівець із середніх дис-
танцій Анатолій Жигулін, і яка 
при заводі ім. Кірова об’єднува-
ла багато людей. Так почалося 
моє знайомство з легкою атле-
тикою. Років у 14 я вже висту-
пав по третьому розряду, маючи 
зріст 187 см і вагу 82 кг. Стри-
баючи стилем «ножиці», виграв 
першість міста серед школя-
рів-висотників (165 см), успіш-
но виступав у складі естафети. 
Водночас із цим заграв у ганд-
бол і настільки ним захопився, 

що по закінченні школи приїхав 
до Києва поступати до КДІФКу 
саме як гандболіст. Та на шляху 
до приймальної комісії натрапив 
на двох студентів, знайомих ще 
з Макіївки. Дізнавшись куди я 
прямую, вони потягли мене по-
знайомитися зі своїм тренером 
— Анатолієм Яковцевим. Він 
працював на кафедрі легкої атле-
тики з метальниками. Між нами 
відбулася така розмова: «Який в 
тебе розмір взуття?» — «Сорок 
сьомий». — «Так, вуха стирчать, 
я тебе беру...»

Отак я в 1961 році став сту-
дентом КДІФКу, тільки не ганд-
болістом, а легкоатлетом…

Людина 
розраховує,  
а Бог вирішує

Із 1961 до 1969-го студент Ле-
онід Смєлаш тренувався в Ана-
толія Яковцева. Проте у 1963 
році з третього курсу він був 
призваний до армії. На час повер-
нення до студентського життя 
Смєлаш виконав норматив кмс 
в метанні молота (62 м) та 
мав I розряд з десятиборства, з 
метання диска та зі штовхан-
ня ядра. У рік закінчення інсти-
туту — 1969-му — став тре-
нуватися у відомого майстра 

з метання диска Віктора Ком-
панійця. Та порадившись, вони 
вирішили, що Льоні треба зосе-
редитися на штовханні ядра. 
Рішення було вірним. Норматив 
мс підкорився Смєлашу невдовзі. 
Більше того, його найкращий ре-
зультат у штовхання ядра — 19 
м 84 см — на чотири сантиме-
три перевищував тодішній нор-
матив мсмк. Але змагання, де 
був зафіксований цей результат, 
не потрапили до списку тих, де 
цей норматив затверджувався...

Кращі спортивні здобутки 
Смєлаша — 5-е місце на V літ-
ній Спартакіаді народів СРСР 
1971 року і третє місце на 
Кубку СРСР 1973 року. Рожеві 
спортивні плани змила чергова 
хвиля штучного омолодження 
збірних команд. А отже, зникла 
спортивна стипендія. На той 
час Леонід Йосипович уже мав 
родину, тож і відповідні обов’яз-
ки та потреби, й опинився на 
роздоріжжі. І тут зазнав черго-
вого життєвого кульбіту...

Відомий працівник відділу 
легкої атлетики тодішнього 
Спорткомітету УРСР Дані-

їл Городецький запропонував 
Смєлашу стати головним тре-
нером з метань. Пояснивши, 
що в цій установі відбуваються 
організаційні зміни і заснову-
ється нова посада — «головний 
тренер» з окремих груп видів 
легкої атлетики. Отак у 1977-
му розпочався черговий етап 
життя Смєлаша в легкій атле-
тиці. Тепер уже в управлінських 
сферах...

і швець і жнець  
і на дуді ігрець...

— Я заходився опановувати 
мистецтво організації зборів 
(дбати про якісне харчування, 
пристойні умови проживання, 
наявність інвентарю, забезпе-
чення транспортування тощо). 
Чимало поламати голову до-
велося над тим, як принадити 
і тренерів,і спортсменів на ці 
самі збори, — продовжує роз-
повідь Леонід Йосипович. — 
Адже більшість з них туди зов-
сім не рвалися. Тренери, тому 
що мусили щоразу залишати 
напризволяще інших своїх уч-
нів. Спортсмени, бо дома завж-
ди краще, ніж деінде. Окрема 
ситуація склалася і з організаці-
єю харчування. Тоді наїстися в 
закладах загального харчуван-
ня було можна, але навряд чи 
поживно. Особливо для хлоп-
ців зростом під 2 метри і вагою 
під або й понад 100 кг. Після 
дворазового щоденного трену-
вання ніякий шніцель їхній апе-
тит вгамувати не міг. Користь 
же для організму давав щойно 
приготований шматок свіжого 
м’яса та купа не менш свіжих 
овочів і фруктів. Тож, за загаль-
ною згодою, їжу чергові готува-
ли тільки із щойно придбаних 

ринкових продуктів. Відколи 
ми таке запровадили на кожних 
зборах — від виїздів уже ніхто 
не відмовлявся.

— ви СіМ років УСпіШно 
СпоЛУЧаЛи кЛопіт 
ГоЛовноГо тренера з 
ЛеГкоатЛетиЧниХ МетанЬ 
із оБов’ЯзкаМи Директора 
центрУ оЛіМпіЙСЬкої 
піДГотовки, що в конЧі-
заСпі…
— І дуже пишаюся, що не без 

моєї участі там тепер є стадіон 
для метань. Ще до мого дирек-
торства робилася його рекон-
струкція. З’явився сектор для 
метання списа, трохи згодом 
— чотири бігових доріжки, і 
яма з піском для стрибків. А 
коли я вже був директором, то 
при демонтажу старих секторів 
й побудові нових ми неподалік 
від того місця зробили критий 
павільйон для метань. Тоді ж за 
рахунок бази закупили легко-
атлетичні снаряди, сітку для їх 
уловлювання, тренажери тощо. 
Дещо нам передавала Федера-
ція легкої атлетики України, але 
основна маса все ж була прид-
бана за гроші бази.

— поЯва такої Бази ДЛЯ 
МетанЬ зБаГатиЛа Й 
каЛенДар зМаГанЬ...
— Вдалося заснувати турнір 

на призи першого президента 
України Леоніда Кравчука, зма-
гання пам’яті Зосими Синиць-
кого, Олександра Канакі, Ми-
коли Виставкіна... Відбулося це 
не без допомоги того ж Леоніда 
Макаровича та інших спонсо-
рів. Із задоволенням відзначу, 
що за ті роки кількість учасни-
ків змагань з видів метань знач-
но зросла. 

Людмила РАДЧЕНКО

ювіЛеї

Справжній талант організатора

Де він — там перемоги

Буває так, що людині випадає з перших же життєвих самостій-
них кроків потрапити у самісіньке «яблучко»: знайти справу, 
яка не тільки гріє та годує, але розвитку якої, попри всі життєві 
зміни, діяльність цієї людини також сприяє. Саме це можна 
сказати на адресу заслуженого тренера України, заслуженого 
працівника фізичної культури Леоніда Йосиповича Смєлаша, 
який народився 22 вересня 1944 року на Донеччині в місті Ма-
кіївка і днями відсвяткував 70-річний ювілей. Його життєвого 
завзяття завжди вистачає для справи, за яку він береться, на-
віть якщо їх одразу знаходиться три. Розповімо, як це в нього 
виходить, спираючись на спогади ювіляра та власні враження 
від багаторічного знайомства...

Цими днями 70-річний ювілей відсвяткував й інший відомий діяч сфери фіз-
культури і спорту Євген Чесноков, який проявив себе не тільки як відмінний 
організатор, але й чудовий наставник, підготувавши багатьох іменитих майстрів 
з академічного веслування…

Перший Президент 
України Леонід КРАВЧУК 
та Леонід СМЄЛАШ
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«Чого роздумуєте 
— коліть!»

— Хоча ми стартували в поло-
вині восьмого ранку, бігти було 
дуже важко — навіть в цю ранню 
пору температура повітря досяг-
ла майже тридцяти, а незабаром 
і тридцяти двох градусів тепла, 
— розповів Дмитро Лебедєв. 
— Впродовж маршруту (круг 
протяжністю 21 кілометр) орга-
нізатори встановили спеціальні 
машини, які розпорошували 
найдрібніші частинки води, про-
те це не приносило полегшення. 
Зазвичай я бігаю з непокритою 
головою, але в той раз довелося 
надіти спортивну кепку, плечі і 
руки змастити сонцезахисним 
кремом. Через кожні п’ять кіло-
метрів стояли столики з водою. 
Якраз біля одного з них відчув, 
що судома прихоплює верхню 
частину правого стегна. Асис-
тенти, котрі знаходилися там, 
почали робити мені масаж. Це 
допомогло, і я побіг далі. Проте 
коли до фінішу залишалося сім 
кілометрів, судоми повторили-
ся. Помічників поруч не було. 
Мене обганяла якась спортс-
менка з Росії. «Чого роздумуєте 
— коліть!» — викрикнула вона. 
«Нема чим», — відповідаю. «Але 
ж ваш номер приколений до 
майці чотирма шпильками — 
беріть одну з них!» — порадила 
росіянка. Я витягнув шпильку 
і кілька разів уколов нею м’язи. 
На щастя, старий народний ме-
тод не підвів — біль відступила. 

Я успішно фінішував, причому 
з кращим у своїй віковій катего-
рії (70-74 роки) результатом — 3 
години 40 хвилин. У цій категорії 
виступали 11 моїх ровесників. 
Нинішнє «золото» чемпіонату 
Європи у мене вже друге. Перше 
я виграв на попередній першості 
континенту в 2012 році. 

— Яка оптиМаЛЬна 
теМператУра ДЛЯ МарафонУ? 
— Чотирнадцять градусів. 

Наскільки некомфортно бігти в 
спеку, говорить, наприклад, той 
факт, що жоден, навіть самий 
молодший (вікова категорія 35-
39 років), учасник марафону в 
Ізмірі не зміг виконати норма-
тив майстра спорту України — 
2 години 20 хвилин. 

— раніШе піД ЧаС зМаГанЬ У 
ваС трапЛЯЛиСЯ СУДоМи? 
— Таке сталося вперше. Ду-

маю, причина знову ж таки 
в жарі: на дистанції організм 
разом із потом втратив багато 
солей і мінералів, що й спрово-
кувало судоми. На жаль, на сто-
ликах для бігунів організатори 
не поставили воду з мінералами 
і солями. 

Та й не тільки це. На фініші 
учасникам зазвичай пропону-
ють яблука і банани, щоби від-
новити вуглеводний баланс. А 

в Ізмірі організатори вирішили 
заощадити на фруктах. До того 
ж не було масажистів, хоча ця 
процедура після настільки дов-
гої дистанції просто необхідна. 
Довелося обійтися гарячим ду-
шем, але він не дуже-то допоміг 
— м’язи боліли. 

Втім, це не завадило мені 
вже через день після виступу 
на чемпіонаті Європи вчинити 
годинну пробіжку по Голосі-
ївському лісу в Києві. До речі, 
в підвалі мого будинку розмі-
щується секція тріатлону (вид 
спорту, що включає в себе пла-
вання, велогонку і біг). Я подру-
жився зі спортсменами, які там 
займаються, і ми з ними робимо 
один одному масаж. 

Пригадую, якось на марафоні 
в Данії зіткнувся з куди більшою 
проблемою, ніж зараз в Ізмірі: 
пробіг 42 кілометри, а ось ос-
танні 195 метрів стали сущим 

випробуванням. Розкажу по-по-
рядку: українських учасників 
тих змагань поселили в крито-
му тенісному корті. Нормаль-
но виспатися в таких умовах не 
вдалося. Харчування було не 
дуже хорошим, а траса складна: 
проходила по нерівній (то під-
йоми, то спуски) місцевості. Ор-
ганізатори встановили стовпчик 
на позначці 42 кілометри. Я добіг 
до нього в числі перших, зали-
шалося всього нічого — 195 ме-
трів. Та раптом «застрайкували» 
ноги, кроку не міг ступити. Сів, 

намагаюся встати — не вихо-
дить. Відпочив секунд сорок і все 
ж змусив себе піднятися, ледве 
дошкандибав до мети, перетнув 
фінішну межу і тут же знову зва-
лився. В результаті посів лише 
сьоме місце, хоча мав реальні 
шанси увійти до числа призерів. 

Тому найулюбленішим у мене 
та інших спортсменів є Берлін-
ський марафон: учасникам там 
надають усе, що потрібно. Траса 
забігу перетинає трамвайні ко-
лії, тож німці кладуть в канавки 
рейок мотузки, щоби бігуни не 
спіткнулися. Не дарма саме в 
Берліні встановлено більшість 
рекордів світу та Європи. 

«за місяць 
пробігаю  
500-600 км»

— Як ви ГотУваЛиСЯ До 
європеЙСЬкоГо ЧеМпіонатУ? 

— Ще в 1980-ті роки я про-
читав книгу американських 
марафонців Скіпа Брауна та 
Джона Грехема «Мета — 42», і з 
того часу з деякими корекціями 
користуюся їхніми рекоменда-
ціями: протягом місяця перед 
змаганнями пробігаю 500-600 
кілометрів, причому щоразу 
різні відстані. Максимальну дис-
танцію долаю в той день тижня, 
в який відбудеться марафон. 
Зазвичай такі змагання прово-
дяться по неділях. В останні два 
дні до старту влаштовую відпо-
чинок. Вживаю багаті вуглевода-
ми продукти: випічку, варення, 
мед. Приймаю необхідні в таких 
випадках вітаміни і мінерали. 

— за переМоГУ на 
ЧеМпіонаті європи 
покЛаДаєтЬСЯ ГроШовиЙ 
приз? 
— Для ветеранів — ні. Більш 

того, ми самі оплачуємо свою 
участь і дорожні витрати. При-
міром, щоби пробігти марафон 
в Ізмірі, я витратив близько 600 
доларів. Наша держава, на жаль, 
поки ніякої фінансової підтрим-
ки не надає. Добавка до пенсії за 
те, що чемпіон Європи, мені не 
покладена, оскільки в Україні 
статус ветеранського спорту не 
визначений законодавством. 

— Хто БУв наЙСтарШиМ 
УЧаСникоМ зМаГанЬ в ізМірі? 
— Легкоатлети у віці 90-94 ро-

ків. Це троє спортсменів із Ні-
меччини, Швеції та Туреччини. 
При цьому, незважаючи на спе-
ку, німецький ветеран встано-
вив рекорд Європи зі спортив-
ної ходьби на п’ять кілометрів у 
своїй віковій групі. 

«Мій організм 
молодше 
паспортного віку 
років на десять»

— ви БраЛи УЧаСтЬ в 
ЧеМпіонатаХ СвітУ? 
— Звичайно. У 2009 році за-

воював «срібло» в особистому 
та командному заліках на світо-
вій першості у фінському місті 
Лахті. 

— ДЛЯ такиХ ДовГиХ 
ДиСтанціЙ, Як Марафон, 
потріБна оСоБЛива 
Спортивна форМа? 

— Класні кросівки. Зазви-
чай професіонали пробігають 
в одній парі два марафони, а 
потім викидають — при вели-
ких навантаженнях навіть до-
роге спортивне взуття досить 
швидко втрачає амортизаційні 
властивості. Але мої фінансові 
можливості не дозволяють так 
часто міняти кросівки. Зараз 
бігаю в тих, що купив мені в 
Америці за 120 доларів син Олег 
(учасник найпротяжнішого в 
світі — 5000 кілометрів — уль-
трамарафону, який щорічно 
проводиться в Нью-Йорку — 
Авт.). 

— ЯкиЙ ваШ БіоЛоГіЧниЙ 
вік? 
— Мені його визначали, прав-

да, давно — років у шістдесят. 
Пам’ятається, знайомі лікарі з 
Москви запросили пройти та-
кий тест за американською ме-
тодикою. Мене обліпили датчи-
ками, і я хвилин сорок крутив 
педалі велоергометра. Потім 
медики сказали, що мій орга-
нізм молодше паспортного віку 
років на десять. До речі, при-
близно в той час я встановив у 
Берліні свій особистий рекорд 
— подолав марафонську дис-
танцію за 2 години 53 хвилини. 

— а коЛи ви проБіГЛи її в 
перШиЙ раз? 
— У 49 років. Це був ювіле-

йний, десятий, Московський 
міжнародний марафон миру, 
що відбувся в 1990 році. Мені 
було особливо приємно, що ра-
зом зі мною в ньому брав участь 
син Олег. 

Взагалі, спортом я займаюся 
з дитинства. Бігаю через день, 
вечорами після роботи. У від-
рядження їжджу зі спортивною 
формою, щоби не пропускати 
тренування. Хто не бігає, той 
не уявляє собі, які задоволення 
і психологічне розвантаження 
дають ці заняття. Буває, на ро-
боті втомишся, понервуєш, але 
варто вдягнути кросівки і поча-
ти бігти, як повертаються сили 
і душевна рівновага. Після тре-
нування дивишся на світ очима 
оптиміста. 

Ігор ОСИПЧУК

ЛеГка атЛетика

Дмитро ЛЕБЕДЄВ:  

«Після тренування  
дивишся на світ очима 
оптиміста»

Із чемпіонату Європи з легкої атлетики серед ветеранів, який нещодавно відбувся в турецькому місті Ізмірі, 73-річний бі-
гун-марафонець Дмитро Лебедєв повернувся до Києва з двома медалями — золотою (в індивідуальному заліку) і срібною 
(в командному). Про те, якими важкими були ці переможні кілометри та про основні «хитрощі» марафонського бігу услав-
лений ветеран розповів у відвертому інтерв’ю…



Спорт 
ветеранів
України10 № 9-10 (19) вересень-жовтень, 2014

Гімнастичні 
снаряди у… термах 
каракалли

Право на проведення Олім-
пійських ігор Рим здобув у зав-
зятій боротьбі із шістнадцять-
ма претендентами. Італійська 
столиця добре підготувалася 
до зустрічі спортсменів. Були 
приведені до належного рівня 
спортивні споруди, траси для 
змагань велосипедистів і мара-
фонців, Олімпійське селище. 
На представників різних країн 
світу очікували численні музеї. 
Оргкомітету Олімпіади за до-
помогою громадськості вдало-
ся домогтися, що частина Ігор 
проходила в спорудах, історія 
яких органічно пов’язана із роз-
витком світової культури.

У древніх термах Каракалли 
змагалися гімнасти, базиліка де 
Максенція була надана борцям. 
По старій Аппієвій дорозі бігли 
марафонці. Їхній шлях пролягав 
повз стародавню арку Костян-
тина до знаменитого Колізею. 
У такий спосіб організаторам 
вдалося втілити в життя задум 
П’єра де Кубертена про викори-
стання для олімпійських цілей 
знамениті історичні споруди.

Урочисте відкриття Ігор від-
булося 25 серпня на «Форо 
Італіко». Члени МОК та оргко-
мітету із задоволенням відзна-
чали прибуття на Ігри рекорд-
ної кількості учасників, суддів, 
журналістів, туристів. Уперше 
на Олімпіаді в Римі були пред-
ставлені спортсмени Вест-Інд-
ської Федерації, Марокко, 
Сан-Марино, Тунісу, Судану.

У супроводі ескорту з’явився 
смолоскип, який ніс молодий 
спортсмен Джанкарло Періс. 
Від імені учасників олімпій-
ську клятву виголосив «лю-
дина — катапульта» Адольфо 
Консоліні, кращий дискобол 
Європи 40-50-х років. Це він на 
Олімпійських іграх у Лондоні 
відібрав у американців золоту 
медаль, встановивши новий 
олімпійський рекорд — 52,58 
метра. Після закінчення спор-
тивної кар’єри Адольфо став 

відомим кіноактором, знявся в 
багатьох фільмах, що принесли 
йому всесвітню популярність. 
Один із фільмів за його участю 
— «Повість про бідних закоха-
них» йшов і в нашій країні.

Учасникам і гостям XVII 
Олімпіади Рим запам’ятався ще і 
по-справжньому тропічною спе-
кою, від якої не було порятунку 
ніде, хіба що під кондиціонера-
ми. Ті, хто був до цього на Іграх 
в Австралії, із задоволенням 
згадували Мельбурн, прохолоду 
його тінистих парків і алей, при-
вітність помірних болільників...

Як віра крепкіна 
спростувала 
прогнози

Радянські спортсмени приїха-
ли на Римську Олімпіаду добре 
підготовленими. У 1959-му пе-
редолімпійському році всі вони 
взяли участь у II Спартакіаді 
народів СРСР, на якій оновили 
181 всесоюзний рекорд, із них 
— 59 світових! Переможною 
виявилася хода багатьох із них 
по світових і європейських чем-
піонатах 1958-1960 років. 

Серед учасників збірної СРСР 
було 35 українців, які складали 
її 12 відсотків. Це дуже багато, 
враховуючи, що перед поїздкою 
на XVII Олімпійські ігри пи-
тання відбору стояло особливо 
гостро. Солідний журнал США 
«Трек енд Філдс» майже в усіх 
видах легкоатлетичних дисци-
плін у чоловіків перевагу відда-
вав американським спортсме-
нам. Передбачалося, що вони 
наберуть більше очок у загаль-
нокомандному заліку — близь-
ко 220, радянські ж легкоатлети 
завоюють тільки чотири золоті 
медалі у жіночих видах і набе-
руть лише 120 очок у загально-
командному заліку.

Проте рахунок золотим олім-
пійським медалям для СРСР 
уже в перший день змагань від-
крила Віра Крепкіна. Це була 
її третя Олімпіада. В Гельсінкі 
вона виступала під прізвищем 
Калашникова, а перед Мель-
бурном стала киянкою, бо одру-

жилася з колишнім армійським 
офіцером, а згодом і журналіс-
том Михайлом Крепкіним.

Італійська газета «Уніта» пи-
сала про неї: «Здавалося немож-
ливим, що в стрибках у довжину 
ця невисока дівчина може випе-
редити своїх високих суперниць, 
та ще й з олімпійським рекордом 
— 6,37». Однак саме вона далеко 
позаду залишила представниць 
20 країн. Розрив від знаменитої 
полячки Ельжбети Кшесинської, 
яка була на голову вище за Віру, 
становив 10 см!

На «своєму» рівні закінчила 
змагання ще одна киянка — 
спартаківка Людмила Радченко. 
На останньому чемпіонаті Ра-
дянського Союзу вона показала 
6,15, у Римі ж — 6,16: п’яте місце 
і 2 очка в неофіційному команд-
ному заліку. Радченко ще кілька 
років виступала на змаганнях 
різного рівня, потім залишила 
великий спорт, стала відомою 
і авторитетною спортивною 
журналісткою. Краще неї про 
легку атлетику не писав ніхто.

Та на цьому виступи Віри 
Крепкіної у Римі не закінчи-
лись. Її залучили ще й до стар-
тів у спринті на дистанції 100 
метрів та в естафеті 4х100 ме-
трів. Спочатку самостійно в за-
бігу вона посіла перше місце з 
посереднім результатом — 11,8. 
Другою була у чвертьфіналі 
слідом за «чорною газеллю» — 

американкою Вільмою Рудольф, 
показавши гірший результат — 
12,0. На цій же позначці зупи-
нила секундомір у півфіналі. Та 
цього разу Рудольф, довгонога 
красуня (до речі, вона народи-
лася в багатодітній сім’ї та до 
8 років була паралізованою!), 
пронеслася повз неї мов вихор, 
а за нею Віру випередили ще 
п’ять спортсменок.

В естафеті наші Віра Крепкіна, 
Валентина Масловська, Марія 
Іткіна та Ірина Пресс фінішува-
ли у фіналі четвертими. Пере-
могу, як відомо, знову здобула 
Вільма Рудольф із подругами.

ще три «золота» 
для України

У метанні списа гору узяла 
Ельвіра Озоліна. Майже на метр 
випередила всіх у фінальному за-
бігу на 80 метрів з бар’єрами Іри-
на Пресс. Прогнози американців 
у перший день змагань справди-
лися лише відносно Вільяма Ні-
дера, який переміг у штовханні 
ядра з відмінним результатом 
— 19 метрів 68 сантиметрів. Чет-
верте місце тут посів наш земляк 
із Ніжина Віктор Ліпсніс. Його 
відставання від чемпіона дорів-
нювало майже двом метрам.

А далі сенсаційною поразкою 
для американців завершив-
ся фінал бігу на 100 метрів, де 
німець Армін Харі встановив 

новий олімпійський рекорд — 
10,2! 

У той же день вони зазна-
ли поразки і від радянських 
стрибунів у висоту — Роберта 
Шавлакадзе, Валерія Брумеля 
і Віктора Большова. Як не ста-
ралися американці — олімпій-
ський чемпіон 1956 року Чарльз 
Дюмас і Джон Томас, а також 
швед Стіг Паттерсон, але випе-
редити наших не змогли.

Взагалі, безперечним фавори-
том серед стрибунів вважався 
19-річній чорношкірий красень 
Джон Томас. Його «пабліситі» 
на Олімпіаді було вище, ніж у 
будь-якої кінозірки. За Джоном 
репортери ходили буквально 
по п’ятах. Рекламні агентства і 
радіокомпанії не пошкодували 
сил і коштів, щоби доставити 
до Рима всю його численну ро-
дину, тож привселюдно перед 
репортерами Томас заявив, що 
обов’язково виграє ці змагання.

…2 метри 16 сантиметрів із 
першої спроби здолав Роберт 
Шавлакадзе, з другої — Валерій 
Брумель. Ні Томас, ні Большов 
суперничати з ними вже не змог-
ли — в обох по 2,14. Але і лідери 
вичерпали свої фізичні можли-
вості. На сьомій годині змагань 
висота 2 метри 18 сантиметрів 
залишилася нескореною.

У Римі москвичці Ніні По-
номарьовій виповнився 31 рік. 
Вона вважалася ветераном 
спорту. Розраховувати на те, 
що ця жінка вибухне ще одним 
«золотом», було ризиковано. Та 
у метанні диска фаворит — мо-
лода Тамара Пресс стала другою 
другою слідом за Пономарьо-
вою. Зате у штовханні ядра з 
першої ж спроби Пресс упев-
нено захопила лідерство. Зреш-
тою в неї «золото» і «срібло» на 
одній Олімпіаді.

У бігу на 10000 метрів пере-
можну естафету від Володи-
мира Куца прийняв москвич 
Петро Болотников. На біговій 
доріжці йому було не легше, ніж 
нашому землякові. Зійшли ве-
терани, але з’явилися молоді й 
настирливі молоді стайєри. Та 
Петро переміг із новим олімпій-
ським рекордом — 28.32,2.

У метанні списа відзначився 
ще один киянин — Віктор Ци-
буленко. Журналісти писали, 
що випущений його рукою сна-
ряд, здавалося, завис десь між 
небом і землею.

Серед українців обов’язково 
слід згадати й 24-річного спар-
таківця з міста Сум Володими-
ра Голубничого, який здобув 
золоту медаль у ходьбі на 20 
кілометрів — 1:34.07,2. Це була 
його перша нагорода на Олім-
пійських іграх.

До Рима дніпропетрівчанка 
Людмила Лисенко (Шевцова) 

У 394 році н.е. міланський єпископ Амбруазу зумів перекона-
ти візантійського імператора Феодосія I, що Олімпійські ігри 
є головним джерелом язичества і їх варто придати анафемі, 
оскільки вони стали нібито гальмом для подальшого поширен-
ня християнства, зміцнення влади імператора і церкви. 1576 
років потому, а точніше 24 серпня 1960 року, в Римі на площі 
Святого Петра тисячі віруючих спортсменів і глядачів прийшли 
до величного кафедрального собору послухати проповідь 
глави католицької церкви, присвячену... початку Олімпійських 
ігор. Папа називав спорт провідником ідей миру і дружби, 
бажав атлетам успіхів у спортивних змаганнях.

Рим (Італія). 25 серпня — 11 вересня 
1960 року. 5346 учасників із 83 країн. 
150 комплектів медалей з 17 видів 
спорту.

ЛітопиС п’Яти кіЛецЬ

Сімнадцяті Олімпійські  ігри

Переможний політ 
Віри КРЕПКІНОЇ
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приїхала у блиску здобутої сла-
ви: незадовго до олімпійських 
стартів нею вчергове був уста-
новлений світовий рекорд у 
бігу на 800 метрів. Тож до збір-
ної її включили під номером 
один. І вона знову перемогла зі 
світовим рекордом — 2.04,3, а 
спеціалісти, які в цілому дава-
ли оцінку тим стартам, дійшли 
висновку: в історії української 
легкої атлетики не було ще та-
ких щасливих днів — одразу чо-
тири представники нашої рес-
публіки стали олімпійськими 
чемпіонами! 

Взагалі, змагання легкоатлетів 
на XVII Олімпійських іграх за-
кінчилися сенсаційною пораз-
кою спортсменів Сполучених 
Штатів Америки. Рахунок —  
168:162 на користь команди Ра-
дянського Союзу. Знавець лег-
кої атлетики, який підтримував 
дружні відносини з американ-
ськими тренерами і фахівцями, 
старший тренер збірної СРСР 
Гліб Віталійович Коробков 
одразу після Олімпіади-1960 
писав: «Американці прийшли 
до стартів, несучи на своїх пле-
чах важкий вантаж рекордів. А 
це не завжди допомагає на та-
ких змаганнях, як Олімпійські 
ігри. Кожен досвідчений спортс-
мен добре це знає». І, як підтвер-
дження його слів, у американ-
ській пресі було надруковано 
визнання світового рекордсме-
на у штовханні ядра Білла Ніде-
ра, який встановив у Римі новий 
олімпійський рекорд: «Наші ке-
рівники втратили розум, вима-
гаючи від нас фантастичних ре-
кордів. Нескінченні нав’язливі 
розмови про необхідність поби-
ти росіян нічого, крім шкоди, не 
могли принести...»

Поразки зазнали американ-
ські спортсмени й у важкій ат-
летиці. Нагадаємо, що в Мель-
бурні-1956 атлети США взяли 
гору в загальнокомандному не-
офіційному заліку. Проте нині 
наші тренери на чолі з Яковом 
Григоровичем Куценком були 
налаштовані оптимістично. До 
Рима вони взяли Євгена Мина-
єва, Юрія Власова, Віктора Бу-
шуєва, Олександра Куринова, 
Аркадія Воробйова і Трохима 
Ломакіна. Це був справді зо-
ряний час радянської збірної. 
Перші п’ятеро повернулися до-
дому із золотими нагородами, 
лише Ломакін дістав «срібло». 
На цей раз воно дорівнювалося 
прикрій поразці.

«залізний» Шахлін 
та холоднокровна 
Латиніна

Три золоті, три срібні й одну 
бронзову олімпійські медалі 
привіз із Рима наш уставлений 

гімнаст Борис Шахлін. У Юрія 
Титова — бронзова нагорода в 
особистій першості та «срібло» 
в команді і за вільну вправу. У 
складі збірної СРСР був і Віктор 
Іванович Чукарін, але вже як 
тренер. Не було в команді й дос-
відчених Валентина Муратова 
та Павла Столбова. З молодих 
же ніхто не потрапив навіть до 
чільних шісток у змаганнях на 
окремих снарядах, лише Воло-
димир Портной посів третє міс-
це в опорному стрибку.

Шахліна, людину із «заліз-
ними» нервами, більше за все 
турбувала настроєність окре-
мих членів команди на поразку. 
У запалі боротьби, коли горіли 
від напруги долоні, хтось із мо-
лодих кинув: «А хіба друге ко-
мандне місце — це погано?» Що 
можна було відповісти? Тільки 
те, що перше місце визначало 
рівень розвитку виду спорту, 
що саме за це місце треба бити-
ся з усіх сил, а не інакше.

Проте як не старалися стар-
ші спортсмени, вони були не в 
силах виправити помилки тре-
нерів, що зверхньо підійшли 
до формування складу. Про-
гравши в командній боротьбі 
спортсменам Японії, треба було 
надолужувати в особистих зма-
ганнях. І саме тоді виявився 
бійцівський характер наших 
провідних гімнастів.

Мало хто знає, якою ціною 
далася Шахліну «бронза» на 
перекладині. Для Бориса вона 
була найважча і ледь не обірва-
ла його життя. Коли спортсмен 
крутив складні кола у повітрі 
на великій швидкості, перед 
найскладнішим елементом «пе-
редніжкою» в нього раптом 
тріснула шкіряна накладка, яка 
захищала долоні від можли-
вих мозолів. У таких випадках 
спортсмен зобов’язаний перер-
вати виконання вправи. Про 
це нагадав йому і тренер, який 
страхував знизу. Проте не та-
кий був Шахлін. Не бажаючи 
виходу вперед сильного япон-
ського дуету Оно — Такамото, 
він, ризикуючи життям, закін-
чив вправу. Щоправда, не без 

погрішностей. Та судді бачили 
ризик спортсмена й гідно оці-
нили його виступ, давши ви-
сокі бали, які й вивели його на 
третю позицію у цій вправі. Ну, 
а далі Шахлін здобував вищі на-
городи, в тому числі в абсолют-
ній першості

Відмінно виступили на гімна-
стичному помості наші дівчата, 
ставши першими в командних 
змаганнях. Абсолютною чемпі-
онкою, як і в Мельбурні-1956, 
стала холоднокровна Лариса 
Латиніна, «бронзу» тут виборо-
ла Поліна Астахова. Лише одне 
перше місце ніші гімнастки 
віддали суперницям в окремих 
видах — у вправах на колоді Єві 
Босаковій з Чехословаччини. А 
так на рахунку Латиніної тут 
«золото», два «срібла» і «брон-
за», в Астахової — «золото» та 
«срібло», а одеситка Маргарита 
Ніколаєва перемогла в опорно-
му стрибку!

король  
київського треку  
та іван Мудрий

Не менш несподіваними ста-
ли і виступи на треку. У гіті з 
місця на 1000 метрів переміг, 
безумовно, найсильніший у сві-
ті італійський спринтер Санте 
Гайардоні, встановивши сві-
товий і олімпійський рекорди 
— 1.07,27. Але несподівано для 
всіх третім виявився москвич 
Ростислав Варгашкін. Тренери 
навіть не очікували медалі в цій 
дисципліні. Уже після Олімпі-
ади всі представники і фахівці 
назвуть її «випадковою», «неза-
планованою”.

Так само оцінять і успіх ко-
манди велосипедистів у гонці 
переслідування на 4000 метрів, 
де виступав киянин Леонід 
Колумбет, котрий у завзятій 
боротьбі з королями треку ви-
боров бронзову олімпійську 
медаль. 

У неофіційному командному 
заліку радянські велосипедисти 
завоювали в Римі 26 очок. Це 
другий результат після господа-
рів Олімпіади.

Три золоті медалі здобули в 
Римі борці класичного стилю. 
Особливо цінна перемога су-
перваговика, київського армій-
ця Івана Богдана. Спортивний 
журналіст Ян Димов, який бага-
то років висвітлював змагання з 
боротьби, назвав його Іваном 
Мудрим.

Крім Івана Богдана, на олім-
пійському килимі Рима висту-
пав його товариш по збірній 
України, заслужений майстер 
спорту, перший чемпіон сві-
ту серед українських богати-
рів Григорій Гамарник. Будучи 
найсильнішим у своїй другій 
напівсередній категорії, він не-
сподівано програв одну зустріч, 
дві інші звів внічию і при трьох 
перемогах виявився тільки на 
п’ятому місці.

У Римі вперше блиснув своєю 
майстерністю 18-річний амери-
канський боксер Касіус Клей. 
Пізніше він прийме ім’я Мохам-
меда Алі і більше прославиться 
на професійному ринзі. У Римі 
в двобоях у напівважкій вазі він 
у фіналі переміг досвідченого 
турнірного бійця, чемпіона Єв-
ропи поляка Збігнева Петши-
ковського.

«прорубав вікно  
в європу»

І, нарешті, нас порадували 
ігровики. У збірній СРСР з бас-
кетболу виступав студент Ки-
ївського інституту фізкультури 
Альберт Вальтін. Повернувшись 
із срібною медаллю, він став пер-
шим у цьому виді спорту, хто, 
так би мовити, «прорубав вікно 
у Європу». Саме відтоді пред-
ставники України — учасники 
майже усіх чемпіонатів світу, 
Європи, Олімпійських ігор.

Отже, лідером за кількістю 
золотих медалей і за загальною 
кількістю нагород в загально-
командному неофіційному за-
ліку, як і на минулій Олімпіаді, 
стала команда СРСР (103 ме-
далі, з них 43 золотих). Друге 
місце вже традиційно дісталося 
спортсменам США (71 медаль, 
34 золотих). Третьою в почесно-

му списку стала збірна Італії (36 
медалей, 13 золотих).

Честь радянського спорту в 
Римі захищали 285 спортсме-
нів. Серед них були і посланці 
України — 35 осіб, які завою-
вали 16 золотих, 11 срібних і 6 
бронзових медалей. Імена бага-
тьох із них добре відомі спор-
тивній громадськості: Лариса 
Латиніна, Поліна Астахова, Бо-
рис Шахлін, Юрій Титов, Лео-
нід Бартенєв, Валерій Брумель, 
Ігор Тер-Ованесян, Віктор Ци-
буленко, Юрій Кутенко, Віра 
Крепкіна, Людмила Шевцова 
(Лисенко), Людмила Радченко, 
Григорій Гамарник, Іван Богдан, 
Володимир Голубничий та інші.

…Назавжди запам’яталася 
учасникам та гостям Олімпіади 
церемонія їх закриття. Дев’яно-
сто тисяч глядачів, що зібралися 
на «Форо Італіко», бурхливими 
оплесками вітали прапоронос-
ців з державними прапорами 
країн, які брали участь в Іграх. 
Потім на трибуну піднявся пре-
зидент МОК Ейвері Брендедж і 
оголосив XVII Олімпіаду закри-
тою. Військовий оркестр, що 
розмістився по обидві сторони 
від чаші, де палав олімпійський 
вогонь, виконав урочистий 
марш. Десять трубачів підняли 
свої фанфари: залунали різкі 
призовні звуки, і хор націо-
нальної академії Санта-Ціцілія 
виконав олімпійський гімн. У 
цей час полум’я олімпійського 
вогню, що горів вісімнадцять 
днів і ночей, почало повільно 
згасати. З останніми акордами 
мелодії воно згасло зовсім і на 
мить стадіон занурився в тем-
ряву. Але водночас спалахнули 
тисячі смолоскипів, а на табло 
висвітилося: «Прощавай, Рим! 
До зустрічі в Токіо!» 

Болгарська газета «Народна 
младеж», що вийшла другого 
дня, відзначала: «Всі учасники 
Олімпійських ігор виграли най-
дорожчу медаль для людства. Ця 
медаль атмосфера товариства і 
дружби між молодими людьми 
різних рас і країн, різних полі-
тичних і соціальних систем».

Анатолій ВОЛОШИН

Сімнадцяті Олімпійські  ігри

"Бронза" Бориса ШАХЛІНА 
на перекладині була 
варта "золоту"

У фіналі Іван БОГДАН (ліворуч) здолав сильного 
шведського борця
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итальянские 
блюда… в Мананге! 

…Продолжу рассказ, как 
наша группа штурмовала вер-
шину Анапурна в Гималаях. 
Ранее я уже поведал, как мы до-
брались до ее подножья…

…Поднявшись еще на 800 
метров, проходим целых 23 км 
горными тропами в Мананг, 
расположенный на высоте 3800 
метров. По дороге посетили 
Браку —монастырь в высо-
ких скалах, перед которым над 
стремительной горной речкой 
нарисовалось импровизиро-
ванное футбольное поле с во-
ротами из жердей. Ну как тут 
не провести урок футбола для 
юных непальцев, тем более мяч 
у них вполне нормальный — 
потертый о каменистую почву. 
Мы с Андреем задерживаемся и 
проводим короткое занятие по 
технике футбола, а Ирина ведет 
спутниц дальше в Мананг. По-
казываю малышам удары вну-
тренней и внешней стороной 
стопы и занимаю место в воро-
тах: парирую несколько лихих 
ударов и прощаюсь с ребятней. 
Рюкзак за спину и вперед — 
следует догнать женщин, дабы 
в селении разместиться в том 
месте, где можно лучше всего 
отдохнуть и подготовиться к 
длительному высокогорному 
переходу на базу под перевалом 
Турун-Ла (следует добавить по 
высоте километр, а по протя-
женности пути около 30 км). 

Мананг весьма живописен. 
Все дома в старом городе — 
замкнутые квадраты крепостей 
с узкими бойницами наружу 
и окнами и дверями внутрь 
дворов. Кладка древняя — ка-
мень на камень без связки из 
глины или другого вяжущего 
материала. Перекрытия меж-
ду этажами — мощные стволы 
кедров или твердых как кость 
рододендронов. Новый район 
— туристические лоджии — 
чуть ниже старого города. Здесь 
мы и останавливаемся у хозяев 
уютных фанерных «скворешни-
ков», в которых помещаются по 
2 топчана и есть еще место для 
рюкзаков. Кухня хорошая: есть 
стейки из мяса яка, выпечка ев-
ропейских стандартов, разноо-

бразие непальских, индийских 
и даже… итальянских блюд! 

Обедаем и выходим на про-
гулку по тропе, ведущей на 
вершину четырехкилометро-
вой высоты холма. Оттуда от-
крывается сногсшибательная 
панорама: удивительного цвета 
озеро, над ним россыпью — 
серокаменные дома Мананга, 
чуть дальше — высоченные ги-
ганты из ожерелья Анапурны, 
а к ним нежно прислонились 
пурпурно-окрашенные закат-
ным солнцем пряди облаков… 
После такой прогулки и чашки 
горячего чаю с горным медом 
спится отлично, и утром все 
выглядят свежо и весело.

«Марко поло»  
и сила чаепития

Вырываясь из гостеприимных 
объятий узких улочек, выхо-
дим на тропу, не сулящую нам 
ровных участков — все время 
вверх! Первые 2 часа пути идем, 
наслаждаясь утренней прохла-
дой, а еще через 30 минут уже 
снимаем с себя куртки и свитера 
— становится жарко. На высоте 
4000 метров останавливаемся, 
пьем чай и… оказываем помощь 
одному из носильщиков — па-
рень не рассчитал темп движе-
ния и ощутил первые призна-
ки горной болезни. Но вот что 
значит молодость: выпил две 
таблетки спазмалгона, отдохнул 
30 минут — и «как новенький»! 

…На Турун Пхеди (базовом 
лагере) лежит снег — это уже 
4400 метров. Мы устали, но 
быстро переодеваемся в холод-
ных комнатушках и собираемся 
в столовой, где под длинным обе-
денным столом пышут жаром 
примитивные печурки (ноги 
сразу оказываются в приятном 
тепле). В холод убогого жилища 
возвращаться нет охоты, однако 
назавтра предстоит то, ради чего 
шли сюда — подъем к вершине. 
Мы должны подняться еще бо-
лее чем на километр. 

5 утра. Выходим в морозные 
сумерки из тепла общей столо-
вой (не очень хотелось есть так 
рано, но следовало «забросить 
хоть что-нибудь в топку», ведь 
следующий раз по настояще-
му есть придется лишь через 
10-11 часов), включаем фона-
рики. Проходим метров 300 
вверх и недалеко слева от тро-
пы (если можно так назвать ка-

менно-снежный хаос с редкими 
следами прошедших перед нами 
двух проводников из буддийско-
го монастыря) — о чудо! — стадо 
горных баранов «марко поло». 
Крупные животные с мощными 
завитыми рогами легко пере-
прыгивают с камня на камень. 
Наши резкие движения заста-
вили их моментально и очень 
быстро ринуться вниз по такой 
крутизне, что дух захватило бы у 
самого смелого скалолаза. Удов-
летворились мы лишь созерца-
нием, но и это — незабываемо. 
Далее полтора часа ходу: нович-
кам уже невмоготу продвигаться 
вверх, и здесь, как подарок судь-
бы, на небольшой заснеженной 
площадке появились домики се-
зонного «хай кемпа» — высотно-
го лагеря. Скрипят промерзшие 
двери —входим внутрь и за-
казываем чай. Чаепитие в тече-
ние 20 минут — хороший отдых 
перед рывком на вершину. 

Выходим наружу, и мои спут-
ники восторженно оглядывают-
ся вокруг: когда входили в стро-
ение, был серенький рассвет, а 
сейчас яркие пучки солнечного 
света, идущие почти вертикаль-
но вверх, делают алыми пики 
и округлые вершины Гималаев 
— зрелище потрясающее своей 
невиданной красотой! 

на вершине!
Движемся далее. С увеличе-

нием высоты подъема скорость 
продвижения снижается, но 
излишняя торопливость здесь 
опасна: облака накрывают тро-
пу и видимость резко ухудша-
ется. Стараюсь идти так, чтобы 
видеть каждого, ибо уже на рас-
стоянии 7 метров видеть никого 
не удается. Впереди замаячили 
фигуры людей, возвращающих-
ся обратно. Останавливаются. 
Говорят мне, что дальше тропы 
нет, и они боятся заблудиться 
— лучше вернуться. Что ж, так 
бывает: новички, начитавшись 
басен в Интернете, идут сами 
без проводников и носильщи-

ков (в данном случае эти два 
здоровяка —немецкие туристы) 
и, встретившись лицом к лицу 
со здешними реалиями, стре-
мятся побыстрее возвратиться 
в комфорт городов. Я попытал-
ся убедить их, что доведу до пе-
ревала (знаю этот маршрут) — 
ведь там за ним совсем другие 
Гималаи. Бесполезно… У страха 
глаза велики — рванули парни 
вниз так, вроде за ними гнались 
кровожадные людоеды. 

Добро, что моих спутников 
этот эпизод не смутил. Они уже 
в той степени усталости, что 
считают буквально шаги до на-
меченной цели. Носильщиков 
отправляю вперед — занять 
места в знакомой лоджии Мук-
тината, так что увидим их лишь 
через 5 часов. И хоть тропу за-
несло, а ветер силен, я уже вижу 
по знакомым скалам и гигант-
ским валунам, что идем мы пра-
вильно, и вершина в 10 минутах 
медленного подъема. 

Выходим на простор 
(угадывается, что нет вокруг 
скал и валунов, что мы выше 
всего этого хаоса), валимся в 
нетронутый снег. Устанавливаю 
камеру так, чтобы нашу группку 
было видно с расстояния 5 ме-
тров, включаю ее и подсажива-
юсь ко всем под флаг Украины, 
который при хорошей погоде 
был бы виден на этой вершине 
очень издалека. А сейчас на те-
лекартинке — группа усталых, 
но счастливых людей с флагом 
в густых облаках. 

«Может, еще разок 
подымемся!»

В таких условиях невозмож-
но провести блиц-турниры по 
олимпийским видам спорта и 
сыграть в футбол, как это было 
уже в 12 экспедициях — горы 
против, а мы уважаем этих ги-
гантов (против природы идти 
не следует). А вот идти вниз и, 
причем, срочно — просто не-
обходимо. Делаем по несколько 
глотков чая, и идем на спуск. 

В таких условиях это опаснее, 
чем подъем. Но вскоре мы, как 
идущий на посадку самолет, 
вырываемся из плена облаков 
(они уже над нами) и на высоте 
четыре с половиной километров 
уже можем вновь удивиться 
красоте этих гор. Находим от-
носительно сухой пятачок. Ши-
роко раскинув руки, все члены 
нашего маленького «штурмо-
вого отряда» растягиваются на 
камнях и шутят: «Может, еще 
разок подымемся!» Но до на-
стоящего отдыха еще топать не 
менее трех часов спусков, не-
ожиданных подъемов, перехо-
дов через горные реки. Честно 
говоря, шли на пределе. Однако 
все же дошли до «цивилиза-
ции» и еще сумели осмотреть 
единственный в мире мужской 
и женский буддийский мо-
настырь. На склоне гигант-
ской горы, в краснокирпичной 
ограде среди лиственной рощи, 
разбросаны храмовые строе-
ния, кельи монахов и монашек. 
Стремительные горные ручьи 
здесь обрамлены бетонными 
желобами, а в центральном 
дворике из стен вытекает мно-
жество (108!) холодных струй, 
в которых паломники со все-
го мира совершают омовение. 
Паломники добираются сюда 
более простым путем: летят из 
Катманду до горного аэродро-
ма в поселке Джомсон, и от-
туда джипами поднимаются к 
монастырю. И лишь отдельные 
смельчаки пытаются подняться 
туда, откуда мы пришли, дабы 
«заглянуть за горизонт». 

Ночуем в Муктинакте — поза-
ди 12 часов пути (непогода скор-
ректировала нас по времени). 
Не раз я останавливался в этой 
старой лоджии на выходе из по-
селка. Здесь хорошая кухня: го-
рячие супы, долбат (националь-
ное блюдо в котором главный 
компонент — рис, чечевица и 
соус кари), чай с местной выпеч-
кой — яблочным пирогом. 
Сытые и уже полусонные, мы 
расходимся по своим «отсекам».

Муктинакт покидаем в 7 
утра следующего дня. Впере-
ди уже более простой путь, но 
еще более насыщенный зре-
лищами (тибетские деревни, 
монастыри, каньон шкваль-
ных ветров — ворота Больших 
Гималаев…) Однако эту часть 
маршрута я покажу вам через 
призму переживаний одного из 
предыдущих путешествий, на 
чем серию повествований о по-
корении Гималаев можно будет 
завершить…

(Окончание —  
в следующем номере «СВ»)

оЧиМа оЧевиДцЯ

Одно из самых стабильных человеческих качеств — любопыт-
ство. Не ошибаются, когда говорят: «Здоровая любознатель-
ность, подкрепленная образованностью — и есть стимул 
прогресса мирового сообщества». В данном повествовании, 
которое мы продолжаем публиковать, известный спортивный 
журналист Валентин Щербачев пытается подкрепить это оп-
ределение конкретным примером из собственной практики… 

Футбольный синдром Гималаев


