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Любі жінки!
Щиро і сердечно вітаю Вас
із весняним святом — 8 Березня!
Нехай кожен Ваш день
буде сонячним і радісним.
Нехай довкола Вас
панують любов і гармонія,
а на Вашу честь розквітають квіти
і звучить музика.
Будьте завжди усміхнені,
сповнені надій та оптимізму.
Бажаю Вам щастя й вдачі,
міцного здоров’я,
здійснення всіх мрій та бажань.
Хай у Ваших оселях завжди панують
мир, злагода і добробут!

Віктор ТКАЧЕНКО,
президент АВСУ

Лютий 
спортивний:

У центрі  
уваги — 

Волейбол!
Стор. 4

Преодолеть 
себя — 

значит,  
уже стать 

чемпионом!
Стор. 7
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і чемпіони 
є, і призерів 
предостатньо!

Проте, все-таки, коли закін-
чився напружений і важкий 
2014 рік, розширений актив — 
правління Асоціації та голови 
комісій з видів спорту — зібра-
лися для підведення його під-
сумків та координації планів на 
рік 2015.

Як оцінити минулий сезон? 
Висновки були зовсім проти-
лежні. На одну чашу терезів 
лягли думки представників 
видів спорту, які досягли успі-
хів. Дуже хороші результати 
показали наші веслувальники 
на човнах «Дракон» (голова ко-
місії — Микола Корнєєв). Ще б 
пак — на чемпіонаті Європи в 
Чехії хлопці зайняли перші міс-
ця в шести категоріях і виграли 
11 заїздів. 5 спортсменів стали 
шестикратними, 4 — п’ятикрат-
ними, 11 — триразовими чемпі-
онами Європи! 

Хотілося б, щоби брали при-
клад і з ветеранів греко-рим-
ської боротьби. Голова комісії і 
капітан команди Олександр Па-
щенко так організував свою ро-
боту, що й на чемпіонаті Укра-
їни команда виступила дуже 
гідно, і на першості світу Вален-
тин Черевішний (м. Кривий Ріг) 
став чемпіоном, Валентин Ог-
лоблін (м. Дніпропетровськ) та 
Олексій Гумен (м. Кривий Ріг) 
— срібними призерами, а Борис 
Ковтун (м. Дніпропетровськ) — 
бронзовим. 

Як завжди, на рівні, були 
гирьовики — вигравши чемпі-
онат України, делегати цього 
виду спорту гідно виступили і 
на чемпіонаті світу. Там Юрій 
Дениченко (м. Павлоград) ви-
грав золоту нагороду, а Олек-
сандр Терещенко (м. Дніпро-
дзержинськ) став срібним 
призером.

Необхідно відзначити резуль-

тат Володимира Нагалюка (м. 
Жовті Води) у пауерліфтингу — 
шість золотих медалей на чем-
піонаті Європи! 

Торік виграли чемпіонати 
Європи баскетбольна команда 
(65+) із Дніпропетровська (го-
лова комісії і капітан команди 
— Євген Віхарєв) і важкоатлет 
із цього ж міста Віктор Летучий. 
Призерами континентальних 
першостей ставали дзюдоїсти, 
веслярі-академісти, гирьови-
ки...

Взагалі ж у 2014 році наші ве-
терани взяли участь у дев’яти 
чемпіонатах світу, де завоювали 
10 золотих, 7 срібних і 2 бронзо-
ві медалі, у дев’яти чемпіонатах 
Європи — 30 золотих, 6 сріб-
них і 8 бронзових медалей, та у 
двадцяти чемпіонатах України 
— 91 золота, 82 срібних і 28 бро-
нзових медалей!

Ніяк не можна не відзначити 
ентузіастів спорту з обласної 
ради ВСО «Колос» (голова — 
Є.П. Олешко). Вперше в області, 
а може й в усій Україні, спільно 
з Асоціацією ветеранів спор-
ту Дніпропетровської області, 
ними була проведена I Спар-
такіада сільських спортсменів 
області, в якій взяли участь 14 
районів із 24, виставивши по 15 
спортсменів у кожній команді. 
Фінальний же турнір прово-
дився у м. Верхньодніпровську 
з п’яти видів спорту: волейболу, 
міні-футболу, настільному тені-
су, шахів та шашок. 

Враховуючи великий успіх 
проведення цих змагань і ве-
личезний інтерес до них у сіль-
ських районах, цього року пла-
нується збільшити і кількість 
видів спорту (на 2-3), і кількість 
учасників.

нема лідера —  
нема успіхів

«Та ні, сезон провалено! — 
заявили легкоатлети. — У нас 
пішов голова комісії, а новий 
голова не зміг зібрати навко-
ло себе колектив однодумців, 
тож на плаву змогли утрима-
тися одиниці. Так, переможцем 
і срібним призером чемпіонату 
світу став Василь Карпович (м. 
Дніпродзержинськ, напівмара-
фон та крос), срібним призером 
чемпіонату світу, бронзовим 
призером чемпіонату Європи і 
триразовим чемпіоном України 
— В’ячеслав Кукота. Але коман-
ди за ними немає». 

Такий же стан справ і в інших 
наших славних видах спорту — 
плаванні, академічному веслу-
ванні, футболі...

Ми вважаємо, що дуже бага-

то залежить від лідера у своєму 
виді спорту —  голови комісії. 
Там, де він на місці — є успіхи, 
де його немає — немає й успіхів.

Усіх примирив 
Грозицький

Довго йшли суперечки, бага-
то було гострих реплік, але по-
мирив усіх виступ голови Асо-
ціації, заслуженого працівника 
фізкультури і спорту, чемпіона 
Всесвітніх Ігор з волейболу Ген-
надія Грозицького…

«Ви повинні розуміти, що в 
2014 році не проводилися Всеу-
країнські ігри ветеранів спорту, 
тому всю увагу ми приділили ви-
ступам наших команд на чемпіо-
натах і Кубках України, а також 
виїздам кращих спортсменів 
на чемпіонати світу та Європи. 
Звичайно, великим ударом для 
нас стала повна відсутність фі-
нансування ветеранського спор-
ту: ентузіазм — ентузіазмом, але 
ж більшість наших ветеранів — 
пенсіонери, які не мають вели-
ких фінансових можливостей. 
Тому різко зменшилася кількість 
спортсменів, котрі мають змогу 
виїхати на змагання, зменшила-
ся й кількість обласних змагань, 
а у багатьох турнірах різного рів-
ня наші спортсмени та команди 
не виступили взагалі.

Однак, маючи потужну і діяль-
ну організацію ветеранського 
спорту, велику кількість відмін-
них організаторів і спортсме-
нів-ветеранів, а також надію на 
зміни у фінансуванні спорту ве-
теранів, ми з певним оптимізмом 
очікуємо змін на краще в 2015 
рік — рік VI Всеукраїнських ігор 
ветеранів спорту пам’яті М.М. 
Баки та III Європейських ігор 
майстрів (м. Ніцца, Франція)».

Євген ЧЕСНОКОВ,
заступник голови АВС 

Дніпропетровської області,
заслужений тренер України 

та СРСР
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актУаЛЬно

Це Цікаво!

Рік 2014-й. Звітує Дніпропетровщина
Є в Дніпропетровській області гарна традиція – щороку, в середині лютого, весь актив ветеранів 
спорту (близько 100 осіб) збирається на вечір підведення підсумків року. Грає музика, звучать 
тости, відбувається нагородження кращих спортсменів та організаторів. У бесідах, суперечках і 
виступах ці вечори проходили як свято спілкування та обміну досвідом ветеранів різних видів 
спорту.
Ось і цього року вже відразу після новорічних свят до офісу Асоціації ветеранів спорту Дніпро-
петровської області посипалися дзвінки: «Ну! Коли збираємося?» Однак, на превеликий жаль, 
нинішнє становище в країні послужило причиною скасування такої події.

Нещодавно у львівському видав-
ництві «БОНА» вийшло друком 
унікальне видання про регбі: «До-

відник з регбі» (започаткування гри в 
світі, в Російській та Австро-Угорській 
імперіях, у СРСР та Україні). Автор Та-

рас Дацько з надзвичайним пієтетом, 
феноменальним старанням, а головне 
— любов’ю та глибоким професійним 
знанням до гри в регбі підготував на-
справді особливу, цікаво ілюстровану 
книгу про історію регбі, про львівський 
регбійний клуб «Сокіл», про проведе-
ні матчі, гравців та тренерів, відданих 
овальному м’ячу.

Довідник починається титульними 
словами — Бог, Україна, Свобода! Львів, 
Регбі, «Сокіл»! та словами знаменитого 
Маршу Соколів: «Соколи, Соколи, ста-
ваймо в ряди! Нас поклик «бодрімось» 
взиває. В здоровому тілі здорова душа, де 
сила — там воля витає».

Презентація книги запланована на 13 
березня у Львові.

Вийшов друком 
унікальний довідник 
із регбі

Останнім часом спортивна література новинками нас майже не радує. Зрозумі-
ло, що країна переживає складні часи, а видавати будь-яку друковану продук-
цію — справа аж ніяк не безкоштовна. Тому варто чемно дякувати всім тим, хто 
нині спроможний і має бажання дарувати людям нові цікаві книги, брошури, 
довідники… 

На воді — «дракони» на «Драконі»
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«Золотий» гол комана
…То було рівно 60 років тому. 20 жовт-

ня 1954-го, Москва, стадіон «Динамо», 
морозна погода, навколо поля сніг, чашу 
арени окутав густий туман. Саме за таких 
умов відбувався перший в історії Кубка 
СССР фінал без участі московських клу-
бів. За трофей боролися київське «Дина-
мо» і єреванський «Спартак». Очолюва-
ні Олегом Ошенковим кияни невпинно 
атакували впродовж усього першого 
тайму. Їхню перевагу насамперед визна-
чав лівофланговий дует Михайло Коман 
— Віктор Фомін. Ця пара постійно пе-
регравала оборонця суперників Папіка 
Папояна й врешті допомогла відкрити 
рахунок Віктору Терентьєву. До перерви 
динамівці створили біля воріт Серґо За-
тикяна ще кілька моментів, однак голкі-
пер свою команду врятував.

У другому таймі чимало роботи мав 
уже воротар динамівців Олег Макаров. 
Діяв він надійно, а не зумів врятувати 
свої володіння лише раз, коли Віктор 
Меркулов точно пробив під поперечи-
ну з-під ноги Віталія Голубєва. Трохи 
згодом Арутюн Кеґеян цілком міг ви-
вести «Спартак» уперед. Вірменський 
нападник уже навіть обвів Макарова, 
але спрямований у порожні ворота м’яч 
буквально сідницями зупинив Голубєв. 

Та врешті кияни зуміли відвести гру 
від власних воріт, а на 69-й хвилині про-
вели переможний м’яч. То Павло Вінь-
коватов, котрий незадовго до цього за-
мінив Терентьєва, отримавши передачу 
зліва від Фоміна, вивів на побачення із 
Затікяном Комана. Михайло, майстерно 
підсікши м’яч над голкіпером, як вияви-
лося, приніс команді київського «Дина-
мо» перший в її історії трофей.

критика  
для Лобановського

— ЗайнятиСя повноЦінною 
тренерСЬкою діяЛЬніСтю вам 
ЗавадиЛа хвороба СерЦя?
— Звичайно. Серце я ще будучи грав-

цем «посадив». У ті роки нас часто від-
правляли в турне по Африці. Під час 
одного з матчів у Каїрі грали при дуже 

сильній спеці. Побігав у таких умовах і 
відчув біль у серці. Потім лікарі сказали, 
що якщо хочу себе зберегти, футбол по-
трібно кидати. Мені встановили діагноз 
— блокада серцевого м’яза. Тож лікарі 
заборонили сильно нервувати. Тому об-
межувався виключно роллю помічника 
старшого тренера або селекційною ро-
ботою.

— аЛе допомаГати, Скажімо, 
ваЛерієві ЛобановСЬкомУ, мабУтЬ, 
не дУже проСто...
— Відчував велику відповідальність. 

Валерій Васильович був однаково ви-
могливим як до себе, так і до своїх під-
леглих. Любив, щоби кожен гвинтик у 
його механізмі працював чітко, без най-
менших збоїв.

— У 1963 роЦі ви напиСаЛи книГУ 
«атака», в якій доСитЬ жорСтко 
покритикУваЛи ЛобановСЬкоГо-
ГравЦя. як на Це відреаГУвав ваЛерій 
ваСиЛЬович?
— Звичайно, він знайшов момент, 

щоби мені це пригадати. Я помітив, що 
спочатку критика його самолюбство за-
чепила. Але Валера був дуже серйозною, 
думаючою людиною. Він умів робити з 
критики висновки. Почуття тривалої об-
рази йому було непритаманне. Тим паче, 
що час довів правоту моїх слів. У своїй 
книзі я радив Лобановському розширити 
діапазон його дій, не обмежуватися од-
ним лише лівим флангом. То «Дід» — Ві-
ктор Маслов — теж відмінний фахівець, 
був людиною нервовою, міг триповерхо-
вим покрити. Лобановський же собі ніко-
ли цього не дозволяв. Він був ввічливим 
і культурним навіть із молодими хлопця-
ми. Васильович зривався дуже рідко.

— ваші партнери по «динамо» 50-х 
У Своїх СпоГадах теж СкаржиЛиСя, 
що Грає вСя команда, а найбіЛЬше 
УваГи преСа і вбоЛіваЛЬники 
придіЛяЛи команУ. томУ що він 
біЛЬше вСіх Забивав...
— (Сміється). Це логічно, адже кому 

потрібен футбол без голів? Хто більше 
всіх забиває, того найбільше й люблять. 
Ви, напевно, не чули такої пісні? Так я 
вам зараз наспіваю: «Суддя свиснув, 
Коман копнув, в сітку гол упав». Це про 

мене кияни склали і постійно наспіву-
вали на стадіоні. Та відразу зауважу, що 
жодних заздрощів до себе в команді не 
відчув. Навпаки, хлопці мене любили. 
Мені навіть важко виділити людину, з 
якою я дружив би більше. З усіма були 
надзвичайно теплі, дружні стосунки. Ми 
любили відпочивати своєю, динамівської 
компанією. Співали багато пісень… 

— ваС двічі вкЛючаЛи в СпиСок 
33-х найкращих фУтбоЛіСтів СоюЗУ. 
аЛе За ЗбірнУ СССр ви ЗіГраЛи Лише 
одноГо раЗУ. чомУ?
— Збірну очолювали росіяни. І запро-

шували вони в основному своїх. Скажі-
мо, наш Юра Войнов теж до переходу 
в «Динамо» за «Зеніт» грав. Тому його 
кликали, а мене або, приміром, Фоміна 
чи Терентьєва, які були гідні такої честі, 
залишалися поза збірною. 

вартовий  
«морального обліку»

— У ті роки тренер Стежив За 
дотриманням СпортивноГо 
режимУ?
— У нас були хлопці, які любили ви-

пити. Але ми викладалися на полі, і тре-
нер на деякі речі закривав очі. Тоді куди 
більше проблем було з органами. Вони 
контролювали нас ретельніше. Скажімо, 
я теж ходив на допити у КДБ. Кагебісти 
розвідували, так би мовити, ситуацію в 
команді. Запитували, хто з ким товари-
шує в колективі і поза ним, хто про що 
говорить. Було важливо не сказати ні-
чого зайвого. У мене проблем із КДБ ні-

коли не було. Але в команді були хлопці, 
яких «потягали».

— піЗніше в СтатУСі тренера ви вже 
Самі довГий чаС контроЛюваЛи 
«мораЛЬний обЛік» фУтбоЛіСтів...
— Так, боролися зі «злочинцями» (смі-

ється). Вони собі погуляють, а потім пля-
ма на всю команду лягає. Потрібно було 
таких любителів порозважатися трима-
ти в рамках. Ми не допускали, щоб у нас 
виникли такі скандали, як з Едуардом 
Стрельцовим. Хоча з багатьма намучився. 
Зараз просто незручно називати прізвища. 
Зізнаюся, я не завжди розповідав голов-
ним тренерам, чим займалися футболісти, 
брав удар на себе, намагався втихомирити 
хлопців власноруч. Потім чимало з них 
дякували мені, що я їх не видав. Зазначу 
лишень, що наші хлопці не стільки пити, 
скільки з дівчатами гуляти любили. Але я 
їх не здавав, бо на собі відчув, якою важ-
кою працею вони займаються.

Довелося попрацювати і в ролі пси-
холога. Свого часу фактично з поїздів 
знімав Володимира Веремєєва, Леоніда 
Буряка та Василя Раца, коли вони не ба-
чили власних перспектив у «Динамо» й 
намагалися втекти додому. І якось-таки 
знаходив потрібні слова!

…Коли я вимкнув диктофон, Михай-
ло Михайлович вказав на шафу: «Дивися 
— раз, два, три, чотири, п’ять, шість! 
Шість м’ячів! Мені приємно їх бачити. 
І нагороди десь теж у шафі складені, але 
я їх ніколи спеціально не збирав. Це так, 
дрібниці, а от футбол — у душі»...

Іван ВЕРБИЦЬКИЙ

Альберт Іванович був ви-
хованцем дніпропетров-
ського баскетболу, грав за 

команди СКІФ, «Будівельник» 
(Київ), «Спартак» (Луганськ), 

збірні України та СРСР. Про 
нього казали, що він народже-
ний для баскетболу. Проте цей 
здоровань зростом за два метри 
ні за що не став би одним із най-

кращих форвардів, якби не най-
суворіший режим (Вальтін, за 

розповідями гравців київського 
«Будівельника», ніколи не курив 
і не балувався спиртним) і во-
істину фантастична працьови-
тість. Грає він трохи кострубато 
(дало себе все-таки знати те, що 
він пізно прийшов у баскетбол), 
але дай Бог нашому баскетболу 
побільше таких «кострубатих» 
гравців: 25 очок за матч Валь-
тін набирав наче жартома, і в 
32 роки його вистачало на два 
тайми.

У 18 років Альберт із юнаць-
кою командою України здобув 
срібні медалі на Всесоюзній 
шкільній спартакіаді. А справ-

жня слава прийшла до Вальтіна 
1960 року, коли його першим 
із українських баскетболістів 
запросили до збірної СРСР, у 
складі якої він грав на Олім-
пійських іграх і на чемпіонаті 
Європи.

Після завершення виступів 
Альберт Іванович працював до-
центом Національного універ-
ситету фізичного виховання та 
спорту, і запам’ятався як автор 
кількох цінних праць, одна з 
яких «Проблемы современного 
баскетбола» стала настільною 
для багатьох викладачів і тре-
нерів…

СвітЛа пам’ятЬ

Футболіст, тренер, особистість…

Він був народжений  
для баскетболу

23 лютого на 87-му році пішов із жіття Михайло Коман. Перестало битися серце 
знаменитого футболіста й тренера, улюбленця київських уболівальників, чиє 
життя нерозривно було пов’язане тільки з «Динамо». У пам’ять про нього друку-
ємо частини з великого інтерв’ю Михайла Михайловича, котре було присвячене 
60-річчю перемоги «Динамо» в Кубку СРСР…

18 лютого на 78-му році життя помер заслужений майстер 
спорту СРСР з баскетболу, срібний призер Олімпіади 1960 
року (перший серед українських спортсменів!), чемпіон Єв-
ропи, двічі чемпіон Всесвітніх Універсіад, чемпіон України та 
Спартакіади народів СРСР Альберт Вальтін.

Михайло КОМАН як ніхто інший 
чудово грав на добиваннях
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Беззмінним організатором тур-
ніру є Ігор Бірюков, голова За-
порізької обласної організації 
ветеранів волейболу. Саме 

ним були створені СК «Гуляйполе» і 
СК «Запоріжжя». Ветерани цих клу-
бів прославили своє місто і всю нашу 
країну, ставши чемпіонами світу у 
Фінляндії (2004), чемпіонами Всес-
вітніх ігор в Австралії (2009), а в 2013 
році в Туріні (Італія) дві чоловічі ко-
манди клубу у вікових категоріях 55+ 
та 60+ завоювали золоті медалі.

Нині у турнірі взяли участь 33 
команди із 25 міст України. «Кубок 
Водолія» розіграли в номінаціях 
45+, 50+, 60+  — чоловічі команди, 
і в номінаціях 35+, 40+, 45+ — жі-
ночі команди. Варто зазначити, що 
в складах колективів грали майстри 
спорту, призери чемпіонату світу та 
Європи, володарі Кубка України.

Головними організаторами турні-
ру виступили АТ «Мотор Січ» (го-
лова — Вячеслав Богуслаєв, Герой 
України, народний депутат України), 
мер Запоріжжя, президент облас-
ної федерації волейболу Олександр 
Сін та  Управління молоді, фізичної 
культури і спорту Запорізької облас-
ної державної адміністрації (голова 
— Наталія Власова).

Відкрив турнір чотириразовий 
чемпіон світу з волейболу серед 
ветеранів, президент спортивного 
клубу «Запоріжжя» Ігор Бірюков. 
Він же вручив пам’ятні подарун-
ки спортсменам, які народилися 
під знаком Водолія. Театралізовані 
програми показали: театр сучасної 
хореографії «Фенікс», ансамбль на-
родної пісні «Оксамит», театр ки-
тайських бойових мистецтв «Тянь 

Лунь». Також ветерани та гості тур-
ніру вшанували пам’ять відомих 
спортсменів: Петра Чухраєва, Юрія 
Каптюха, Володимира Медведєва, 
Георгія Єгорова.

Усі учасники змагань виявили на 
майданчику неабияку майстерність, 
тож глядачам сумувати не довелося. 
Були і хитрі кручені подачі, і різані 
удари, і блискучі прийоми м’яча, і 
надійні блоки…

Та зрештою, переможцями XIV Між-
народного турніру серед ветеранів 
волейболу на «Кубок Водолія» стали:
Ч 60+ — «Жуляни» (Київ);
Ч 50+ — «Соцстрах» (Харьків);
Ч 45+ — «Прометей» (Дніпродзер-
жинськ);
Ж 35+ — «Хортиця» (Запоріжжя);
Ж 40+ — СК «Запоріжжя»;
Ж 45+ — «Літаючий м’яч» (Київ — 
Біла Церква).

Усі чемпіони на призери змагань 
отримали сувенірну продукцію від 
компанії «АТТА», а спеціальні при-
зи для переможців (торт-морози-
во!) приготувала запорізька фірма 
«Айс».

Також організаторами турніру був 
започаткований конкурс на звання 
«Містер турніру» і «Міс турніру». 
Відповідно, переможцями тут стали 
Ігор Слинько (Полтава) та Оксана 
Власенко (Дніпропетровськ). 

Наприкінці організатори та учас-
ники турніру ухвалили одноголос-
не рішення, що турнір на «Кубок 
«Водолія» повинен проводитися в 
Запоріжжі щорічно, причому в усіх 
вікових номінаціях.

Ігор БІРЮКОВ

воЛейбоЛ

«Кубок 
Водолія» стане 
традиційним

У середині лютого в запорізькому спортивному комплексі «Мотор 
Січ» пройшов XIV Міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів 
«Кубок «Водолія».

«Кубок Президента», що розігру-
вався з 1995 по 2001 роки за 
участю до 80 команд з усієї кра-

їни та з-за кордону, слугував прикладом 
для всіх ветеранів спорту. Величезну роль 
зіграло і створення волейбольного клубу 
«Славутич», очолюваного беззмінним лі-
дером ветеранського волейболу Геннадієм 
Грозицьким. Були у нас перемоги на Всес-
вітніх Іграх ветеранів,  чемпіонатах світу, 
успішні виступи в Кубку України, що ба-
гато років проводився у кримському Гур-
зуфі, а торік відбувся у Коблево (Микола-
ївська обл.).

У 2014 році комісія ветеранів волейбо-
лу (голова — Г. Кобзарев) організувала і 
провела 8 турнірів, в яких взяли участь 
близько 1000 спортсменів. Слід зазначити, 
що крім традиційно сильних і організова-
них центрів волейболу Дніпропетровська 
(«Славутич», «Ракета», «Автомобіліст», 
«Спартак»), в останні роки «піднялися» 
ветерани Дніпродзержинська, очолювані 
головою федерації волейболу міста Іваном 
Бабичем. Прекрасна організація традицій-
них турнірів, велика кількість учасників 
різного віку, їх висока кваліфікація — все 
це привертає увагу керівництва міста, 
спонсорів, уболівальників та глядачів. 
Отже, пишатися є чим.

Нещодавно у Дніпропетровську відбув-
ся традиційний різдвяний турнір, який 
ознаменував початок нового сезону. Про-
йшов він під керівництвом Асоціації вете-
ранів спорту Дніпропетровської області та 
клубу «Славутич». Головним суддею зма-
гань був Олег Макаров.

Турнір проводився в спортзалі Придні-
провської академії будівництва та архітек-
тури. У ньому взяли участь 15 чоловічих 
команд. 

У категорії 50+ призери розмістилися  
в такому порядку:
1. «Ракета» (Дніпропетровськ),
2. «Автомобіліст» (Дніпропетровськ), 
3. збірна Самарського району.
У команд 60+ трійка призерів виглядає так: 
1. «Славутич» (Дніпропетровськ),

2. «Газовик» (сел. Перещепине), 
3. ДП «Гіпромезом» (Дніпропетровськ).

Слід зазначити, що в цій групі вперше 
брала участь і команда 70+.

Серед жінок змагалися три команди. У 
впертій боротьбі за перше місце «Спар-
так» із Дніпропетровська переміг «Про-
метей» із Дніпродзержинська, а третьою 
фінушувала команда Новомосковська.

Кращими на майданчику, на думку суд-
дівської колегії, фахівців волейболу та 
вболівальників, були: Наталія Лук’яненко 
(«Спартак»), Михайло Гукайло («Славу-
тич») та Ярослав Мазур («Автомобіліст»).

Окремо хочеться відзначити гравця і 
заводилу команди 70+ Анатолія Клешню 
— генерала в запасі, голови ради ветеранів 
Дніпропетровська.

Зараз комісія ветеранів волейболу готу-
ється до проведення Кубка Дніпропетров-
ської області, присвяченому 83-й річниці її 
утворення. Свою участь у ньому вже під-
твердили близько 50 команд. На засіданні 
оргкомітету були узгоджені майже всі пи-
тання, тож ми чекаємо успішного прове-
дення цього турніру.

Євген ЧЕСНОКОВ

У турнірі в номінації 60+ взяли участь 7 команд. Після дводенних баталій місця між 
ними розподілилися наступним чином: 1. КПМА «Київ» (аеропорт «Жуляни»), 2. 

«Кадет» НТУ, 3. «Антал», 4. «Оболонь-83», 5. ВК «Ліберо» (Біла Церква), 6. «Соломенка», 
7. Київський політехнічний університет.

У турнірі в номінації 55+ взяли участь 4 команди. Місця розподілилися наступним 
чином: 1. КПМА «Київ» (аеропорт «Жуляни»), 2. «Авіакон», 3. «Кадет» НТУ, 4. «Обо-
лонь-83».

Федір ЧЕРЕМІСІН

Найкращі — в аеропорту!

У всіх спортсменів 
Дніпропетровської області на 
слуху успіхи наших ветеранів-
волейболістів. Багато років 
розвитку волейболу допомагали 
велика масовість, увага керівників 
міста та області, постійне і 
регулярне проведення змагань 
ветеранів. Ця традиція не 
змінюється донині…

У Києві відбулася відкрита першість Києва серед ветеранів у номінації 60+ та 55+ 
серед чоловіків. Змагання проходили у спортивному залі СШ №46.

Сезон-2015 розпочався…

СК «Запоріжжя» —  
переможець у категорії 40+
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баСкетбоЛ

до 70-річчя ЗакарпатСЬкоГо баСкетбоЛУ

П
ершими на майданчик вийшли 
ветерани вікової категорії 55+ і 
старші, які були розбиті на дві 
команди. «ДніпроБаскетом» ке-
рував граючий тренер — мсмк 

Володимир Коробков, а «Метеор» був 
складений в основному з гравців, яких 
більше 30-ти років тому Костянтин Мед-

ведєв тренував у СК «Метеор» — це Поля-
ков Валерій, Багомаз В’ячеслав, Василенко 
Семен, Якимов Борис, Штанько Сергій… 

В азартній грі з непередбачуваним до 
останніх хвилин результатом переміг 
«ДніпроБаскет», причому Володимир 
Коробков був удостоєний призу кращо-
го гравця команди. У суперників кра-

щим гравцем був визнаний їх капітан 
Валерій Поляков.

Потім на майданчик вийшли одразу 
три команди «молодих» ветеранів —  
збірні вікових категорій 40+, 45+, 50+. 
Ігри пройшли за незвичайною коловою 
системою, де кожна команда зіграла по 
два тайми з кожним суперником. Емо-
ції і бажання перемогти у баскетболістів 
просто зашкалювало! У підсумку перше 
місце посіла сама «юна» команда, яку вів 
за собою капітан і кращий гравець усьо-
го турніру Дмитро Афанасьєв. Друге 
місце у, безумовно, найбільш організо-
ваної команди — 50+. У її складі найкра-
щим визнали мс Ігоря Скрябіна. І тільки 

третіми стали гравці 45+ (щоправда, за 
них не зміг зіграти майстровитий Павло 
Вакулов), серед який найкращим був ка-
пітан команди — Дмитро Безнощенко.

Усі команди і найкращі гравці були на-
городжені спеціальними призами.

А далі, традиційно, загальне фото та 
спілкування ветеранів у теплій

атмосфері (згадали колишнє, Костян-
тина Рафаїловича Медведєва, поговори-
ли і про нинішню ситуацію в країні).

Спасибі гравцям, організаторам, суд-
дям та вболівальникам за проведений 
турнір!

Євген ВІХАРЄВ,
президент клубу «ДніпроБаскет»

Велику і плідну роботу в цьому проводять ветера-
ни Мукачівського міського баскетбольного клу-
бу «Імпульс», регулярно влаштовуючи для дітей 

спортивні свята. В спортзалі школі №11 м. Мукачева 
і цього разу лунали пісні про баскетбол, гімни попу-
лярних українських команд і клубів. Баскетбольний 
майданчик та місця для уболівальників були яскраво 
оформлені гаслами, різнокольоровими кульками, пра-
порами клубів та обласної федерації баскетболу.

На урочистому відкритті учасників привітали дирек-
тор школи Надія Попович, президент благочинного 
фонду ім. Матері Терези Ірина Радиш та керівництво 
клубу «Імпульс».

Протягом двох годин кращі міські шкільні команди 
«Патріот» та «Отамани» змагалися на 30 етапах баскет-
больної естафети у швидкості й спритності, демонстру-
ючи своє вміння у веденні м’яча через різні перешкоди, 
кидати його в кошик із різних дистанцій та за обмеже-
ний час, передавати помаранчевий своїм товаришам 
по команді. Для чисельних уболівальників, які палко 
підтримували своїх баскетболістів, під час відпочинку 
команд організатори свята провели конкурси класних 
керівників, виступ танцювального колективу школи, 
вікторину про історію світового і українського баскет-
болу, конкурс найвлучнішого «снайпера».

На завершення відбулася баскетбольна гра. В напру-

женій боротьбі перемогла команда «Отамани», яка за 
підсумками усіх конкурсів і стала героєм цього свята. 
В конкурсі «Снайпер» перемогла команда «Гулівери», 
а найвлучнішим гравцем було визнано Івана Алмаші. 
Кращим знавцем історії баскетболу став Іван Матвій-
чук. Усі учасники цього спортивного дійства, перемож-
ці конкурсів, кращі вболівальники, «снайпери», автори 
плакатів на баскетбольну тематику та танцювальний 
колектив отримали від ветеранів кубки, медалі, грамо-
ти, солодощі, іграшки, канцтовари, календарі, вимпе-
ли. А школі ветерани подарували баскетбольні м’ячі та 
книги про олімпійський рух в Україні, нову книгу чле-
на Асоціації спортивних журналістів України Анатолія 
Волошина і кандидата наук з фізичного виховання і 
спорту Руслани Сушко «Баскетбол України». А завер-
шилося свято солодким столом, де юних баскетболістів 
чекав чудовий витвір місцевих кондитерів — «Баскет-
больний торт».

Хочеться висловити щиру подяку дирекції школи, 
відділу молоді і спорту Мукачівського міськвиконкому, 
Обласній федерації баскетболу та усім меценатам вете-
ранського клубу «Імпульс» за допомогу в проведенні 
цього незабутнього свята спорту.

Віталій БІБІК,
голова Мукачівського клубу ветеранів «Імпульс»

«Баскетбольний торт» 
сподобався усім

Враховуючи складну політико-
економічну ситуацію в Україні, 
традиційний турнір ветеранів 
баскетболу – «Кубок пам’яті 
заслуженого тренера України 
Костянтина Медведєва» було 
вирішено провести у спрощеному 
форматі. Утім, змагання, що 
відбулися у дніпропетровському 
спорткомплексі «Динамо», 
пройшли серед усіх вікових 
категорій від 40+ до 65+ і охопили 
практично всіх діючих ветеранів 
баскетболу міста.

У Закарпатті досі точаться суперечки стосовно першої гри в баскетбол. Деякі спеціалісти твердять, що вона 
відбулася ще тоді, коли область входила до складу Австро-Угорщини. Проте є й інші думки. Тож через те, що 
дату досі визнати не можуть, ми щороку відзначаємо ту, яка ближче нинішньому поколінню.

Меморіал 
Медведєва зібрав 
усіх найсильніших
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Життя людини — це 
довгий шлях, спов-
нений радощів і 
смутку, труднощів 

та випробувань, поразок та пе-
ремог, розчарувань та успіхів. 
Такий шлях судилося пройти 
Яремі Стеблику, який був чут-
ною, високоінтелектуальною, 
інтелігентною людиною та чу-
довим другом і порадником. Та-
ким його охарактеризували всі 
виступаючі, які взяли слово під 
час урочистого відкриття цього 
турніру.

Народився Ярема Львович 
Стеблик 1 лютого 1940 року. З 
юнацьких років захопився на-
стільним тенісом та пройшов 
шлях від спортсмена-почат-
ківця до кандидата у майстри 
спорту СРСР. Він неодноразо-
во захищав спортивну честь 
Стрийщини та Львівщини на 
обласних, республіканських 
і всесоюзних змаганнях. Був 
чемпіоном міжобласної Спар-
такіади ДТ «Трудові резерви» та 
замикав чільну шістку на всесо-
юзній Спартакіаді у Ленінграді. 
Варто зазначити, що цілих 34 
роки Ярема Стеблик пропра-
цював верстатником фабрики 
гнутих меблів на місцевому 
меблевому комбінаті «Стрий». 
У той час на ДОКу працювала 
ціла династія Стебликів: його 
дружина Надія та брат Степан 
із дружиною Стефою. Його ко-
леги по роботі пригадують, що 
не було жодного випадку, щоб 
він відмовився виконати якесь 
виробниче доручення.

Крім своєї основної професії, 
Ярема Львович займався сушін-
ням деталей. Його робочий день 
починався задовго до часу його 
початку та закінчувався пізніше 
за всіх. За свою трудову діяль-
ність він був нагороджений най-
вищою нагородою СРСР — ор-
деном Леніна, а також орденом 

Трудового Червоного Прапо-
ра, медаллю «За трудовую до-
блесть» та Почесною Грамотою 
Верховної Ради СРСР. Крім того, 
Стеблик був представлений до 
звання Героя Соціалістичної 
Праці. Однак московських чи-
новницьких бюрократів зупи-
нило те, що він під час війни 
був насильно, разом зі своєю 
мамою, вивезений у Німеччину, 
де досконало вивчив німецьку 
мову. Відтак йому було відмов-
лено у цій почесній нагороді. 

Стеблик неодноразово оби-
рався депутатом Стрийської 
міської ради, делегатом проф-
спілкових з’їздів та конфе-
ренцій. Під час перебування 
німецьких делегацій на мебле-
вому комбінаті «Стрий», Ярема 
Львович завжди був гідом та 
перекладачем. 

Після виходу на пенсію він за-
йнявся благородною справою. 
Пан Ярема перекладав доку-
менти з української мови на ні-
мецьку та навпаки для багатьох 
наших остарбайтерів, щоби ті 
мали змогу отримати матері-
альну компенсацію від уряду 
Німеччини. У вільний від пере-
кладів документів час він грав у 
теніс разом зі своїми друзями по 
тенісному клубу «ТОП-СПІН», 
а також займався туризмом. 

1 лютого 2010 року Ярема Сте-
блик відзначив свій 70-річний 
ювілей, на який зібрав чимало 
своїх друзів та однодумців. На 
превеликий жаль, 7 березня 
2010 року його серце битися пе-
рестало. Світла пам’ять про цю 
безмежно добру та чуйну люди-
ну завжди буде жити у наших 
серцях…

…Учасників та гостей турніру 
вітали: головний спеціаліст від-
ділу молоді та спорту Стрийської 
міської ради Руслан Каліцун, ме-
тодист Стрийської ДЮСШ місь-
кво, відмінник освіти СРСР та 

України, старійшина спортивної 
Стрийщини Леонід Вечерік, за-
ступник головного редактора га-
зети «Фортуна» Михайло Олій-
ник, голова осередку ветеранів 
спорту Стрийщини Роман Ма-
зяк, ветеран спортивного руху 
Стрия Василь Коханчик, ветеран 
настільного тенісу Стрийщини, 
друг Яреми Стеблика, майстер 
спорту СРСР Віктор Торічний, 
тренер ДЮСШ «Гарт», головний 
суддя змагань Юрій Поляков та 
інші.

У цьому турнірі взяли участь 
майстри пінг-понгу з міст 
Стрия, Дрогобича, Борисла-
ва, Львова, Трускавця, Черкас, 
Моршина та сіл Лисовичі й Си-
хів. Усі спортсмени змагалися у 
двох вікових групах: 40-50 років 
та 50 років і старші. Боротьба 
за призові місця точилася дуже 
напружено. Частенько долю 
партій вирішував саме останній 
розіграш подачі. Та зрештою, у 
підсумковому результаті у віко-
вій групі 40-50 років перемогу 
здобув майстер спорту Украї-
ни Олег Фоменко (Дрогобич). 
Друге місце виборов Едуард По-
пуловський (Черкаси), третє — 
Анатолій Гринишин (Дрогобич).

У віковій групі 50 років і 
старші очікувано тріумфував 
стриянин Юрій Поляков. Друге 
та третє місця відповідно посі-
ли Леонід Мартинов (с. Сихів, 
Стрийського району) та дрого-
бичанин Роман Мазур.

Переможці та призери були 
нагороджені грамотами і спор-
тивними статуетками. Оргко-
мітет турніру висловлює сло-
ва щирої подяки директору 
Стрийської ЗОШ №9 Любомирі 
Кухарчук за надання спортив-
ного залу для проведення цього 
традиційного турніру.

Роман МАЗЯК,
голова осередку ветеранів 

спорту Стрийщини

За підтримки Федерації легкої атлетики Києва та Департа-
менту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації, ГО «Юкрейн Мастерс Атлетікс» 

провело змагання на високому організаційному рівні. У турнірі 
взяли участь 76 спортсменів із 12 областей України, які змага-
лися змагалися у 27 видах програми. Слід відзначити, що най-
активнішою участю у різних секторах відзначилися представ-
ники спортивних клубів «Науковець» і «Тарас Бульба».

Серед учасників змагань були багаторазові чемпіони і ре-
кордсмени України, переможці іа призери багатьох чемпіонатів 
світу та Європи категорії «Мастерс» — Антоніна Тишко, Кате-
рина Шведова, Лариса Лебедєва, Валентина Крепкіна, Вален-
тина Загальська, Олег Коротченко, Юрій Шукевич, Володимир 
Чернятевич, Борис Ковальський, Анатолій Власов, Олександр 
Лисенко, Олександр Вольський… Адже ці змагання є етапом 
підготовки провідних ветеранів України до участі у чемпіона-
ті Європи, що пройде у м.Торунь (Польща) 23-28 березня 2015 
року.

Отже, спортивний сезон 2015 розпочато! Бажаємо спортсме-
нам вдалих стартів та високих досягнень!

Валентина КРЕПКІНА

20-21 вересня минулого року у Києві під час проведення 
змагань Кубка України з легкої атлетики серед ветеранів 

Владилена Кокіна (Жовті Води) у бігу на 10 000 метрів показала 
час — 1 година, 26 хвилин та 15,07 секунди, що є світовим ре-
кордом для вікової групи 85-89 років.

З того часу минуло  майже півроку, але все ж таки днями Єв-
ропейська асоціація ветеранів легкої атлетики підтвердила, що 
результат українки є рекордом Європи, і занесла його до своєї 
бази. Але це ще не все — найближчим часом очікуємо визнання 
цього рекорду Владилени Кокіної не тільки як європейського, а 
й як світового!

Прес-служба АВСУ

наСтіЛЬний теніС ЛеГка атЛетика

вітаємо!

У Стрийському районі Львівщини існує добра традиція — проводити регіональні турніри з на-
стільного тенісу, волейболу, футболу, шахів, легкої атлетики, скелелазіння та інших видів спорту, 
присвячені світлій пам’яті людей, чиє життя було пов’язане зі спортом. Ось і нещодавно у спорт-
залі Стрийській ЗОШ №9, під патронатом відділу молоді та спорту Стрийської міської ради та те-
нісного клубу «ТОП-СПІН», відбувся IV регіональний турнір з настільного тенісу серед ветеранів, 
присвячений світлій пам’яті кандидата у майстри спорту колишнього СРСР Яреми Стеблика.

Традиційно у сере-
дині лютого розпо-
чинається змагаль-
ний сезон з легкої 
атлетики категорії 
«Мастерс». І ось в 
оновленому манежі 
КДШВСМ, що на 
масиві Березняки 
у Києві, пройшли 
змагання відкрито-
го чемпіонату міста 
серед ветеранів (30 
років +).

Приємно відзначати, що українські ветерани є авторами 
гучних досягнень у різних видах спорту. Причому маються 
на увазі не тільки перемоги чи медалі, а й встановлення 
найкращих результатів на міжнародному рівні. Ось яскра-
вий приклад…

Меморіал Стеблика: 
свято пінг-понгу

Готуємося до 
чемпіонату Європи

Владилена КОКІНА — 
РЕКОРДСМЕНКА ЄВРОПИ
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на вЛаСномУ доСвіді

Заразительный пример 
мураками

Однажды дочь рассказала мне о япон-
ском писателе Мураками. Оказывается, 
сначала он был бизнесменом, но затем ему 
все надоело, поэтому Мураками продал 
свой бизнес и начал писать книги. Кроме 
этого он в корне поменял свой образ жи-
зни, стал заниматься бегом, достиг опре-
деленных результатов на международных 
соревнованиях. А главное — Мураками 
изменился, стал значительно более жиз-
нерадостным. У него появился огромный 
запас жизненной энергии, которую он 
смог использовать для активной во всех 
отношениях жизни. На этом можно было 
бы закончить свой рассказ и посовето-
вать прочесть книгу писателя Мураками 
— «О чем я говорю, когда говорю о беге». 
Но очень уж хочется поделиться своими 
мыслями о жизни, ее философии, соедине-
нии души и тела, и отношении к спорту...

Да, если и не ведущее, то весьма важное 
место в моей жизни занимает спорт. Вооб-
ще, это, наверное, одна из тех лакмусовых 
бумажек, которая правильно показывает 
отношение государства к людям, людей — 
к самим себе, взрослых — к детям... И как, 
соответственно, здоровье детей отража-
ется на воспитании здорового общества и 
генофонда этого общества. 

Сколько вы хотите жить? Долго и 
счастливо? Не болеть и чувствовать себя 
молодым? Испытывать волнение и пыл-
кость чувств в пожилом возрасте? Я утвер-
ждаю, что это возможно! Возможно!!!
на родину знаменитого 
роналдиньо

…Сборная Украины среди ветеранов 
легкой атлетики прилетела в Бразилию в 
середине ноября 2013 года. Лететь приш-
лось 36 часов, с двумя пересадками и пар-
шивейшими состыковками рейсов — по 
шесть-семь часов и, в основном, в ночное 
время. Такие неудобства спортсмены-ве-
тераны испытывали по причине необхо-
димости экономии на перелете, так как 
все они прилетели на первенство мира в 
эту далекую страну если не за свои день-
ги, то за средства спонсоров и меценатов. 
Но в любом случае пожилые мужчины и 
женщины ехали с целью доказать себе и 
другим, что можно оставаться молодыми 
телом и душой даже в их годы. 

Путь на соревнования лежал в далекий го-
род Порто-Алегре, расположившийся почти 
на крайнем юге Бразилии на берегу большо-
го озера пяти рек Гуаиба, которое простира-
ется почти на 200 км к Атлантическому оке-
ану. Кстати, именно в этом городе в бедной 
семье родился некто Роналдиньо, ставший с 
годами знаменитейшим футболистом. 

Поначалу нам явно не хватало чистого 
воздуха из-за массы зданий, сравнительно 
узких улиц и огромного количества ма-
шин, особенно автобусов американского 
образца невероятно больших размеров. 
Номер в недорогой гостинице отличался 
маленькими размерами и окном с микро-
форточкой, которая не давала облегчения, 

даже если бы воздух был на улице чистым. 
При этом, находясь в комнате, нам все 
время, днем и ночью, казалось, что номер 
расположен над автостанцией — грохот 
доносился постоянно.

Напряженность после первой ночи нем-
ного снял завтрак, состоявший из тра-
диционного омлета с беконом, хорошего 
кофе и многочисленных тропических 
фруктов — манго, ананасов, папайи, слад-
ких арбузов и дынь...
почему с дорожки никто 
не уходит?

Я заявился на две дистанции — 200 и 
400 м. Это длинный спринт. Спортсмены 
начинают бежать приблизительно с такой 
же скоростью, как и 100 м, и темп долж-
ны продержать всю дистанцию. Послед-
ние метры, как говорят врачи и тренеры, 

преодолеваются практически в полном 
кислородном голодании. А если финиш-
ная борьба? Тогда кажется, что и мышцы 
сейчас просто порвутся… 

Нормальные люди, то есть — не спортс-
мены, наверное, этого не поймут. Да и сам 
я себя часто не понимаю. Особенно перед 
стартом. Ведь я никому ничего не должен! 
И если повернусь и уйду, вряд ли кто это 
заметит, кроме самих спортсменов, прие-
хавших из Украины, а также друзей и род-
ственников, которые, скорее всего, обра-
довались бы, брось я вообще бегать. 

У большинства иностранцев, не сомне-
ваюсь, в голове частенько проскакивают 
схожие мысли. Но почему-то никто с до-
рожки не уходит. По сосредоточенным 
лицам видно, какое напряжение выражено 
на них. Потные и переживающие, насилую-
щие себя и терпящие страдания и боль, 
наконец, просто ленивые и заставляющие 
себя переломить этот ужасный недуг… 
Представьте себе, что вам не 20 лет, а уже 60 
или 80, и вы всю жизнь проработали где-то. 
Частично «износились» на работе и, даже, 
в традиционных пьянках с друзьями или 
сотрудниками, где постоянно негласно на-

поминалось: «Сегодня водку ты не пьешь, а 
завтра Родине изменишь». Эта  фраза хоть 
и шуточная, но ярко передает правила об-
щения во многих кругах, компаниях и, по 
большому счету, во всей стране. Ведь ал-
коголь стал как бы неотъемлемой частью 
дружбы и общения. К сожалению, увлече-
ние ним часто заканчивается плачевно.

Но что-то я отошел от главной идеи. 
Так вот, почему же никто с дорожки не 
уходит? А ответ на самом деле прост! Как-
то я стал свидетелем малого марафона 

для жителей Нидерландов в городке Се-
ленберг, где принимали участие десятки 
тысяч простых граждан всех возрастов. 
Одна из женщин бежала даже с ребенком 
в коляске. И тогда я понял: вот это и есть 
настоящая философия спорта, и она пре-
красна! Ведь выигрыш у себя, у своей лени, 
у своего возраста, у своих болезней — он 
куда более ценный, нежели победа над 
равными тебе соперниками.  

Поэтому научитесь заботиться о себе 
сами! Я давно заметил: приходишь домой 
со службы, голодный, нервный, в голове 
крутятся незавершенные за день задачи 
и неприятности, однако когда одеваешь 
спортивный костюм и бежишь в парк или 
на днепровскую набережную — за 20-30 
минут легкого бега организм набирается 
кислорода, а нервы и дурные мысли ку-
да-то улетучиваются. А затем теплый душ, 
ужин, немного пополнения эрудиции че-
рез телевизор, компьютер или, что сейчас 
в народе реже, книгу — и спать. Это стало 
нормой жизни, и я безмерно рад этому. 
Нередко приходится слышать: «Прихожу 
с работы уставшим, очень хочу есть, так 
как же я побегу?» Честное слово, не умрете, 

если вы еще полчаса не поедите, а подвига-
етесь. Тем самым и жизнь себе продлите, и 
завтра встанете бодрыми, как в молодости. 
не раскиснуть от травмы

Сейчас мне 64. Страшно подумать, как 
быстро летят годы! Но два года назад, 
так сказать, спортивные мозги сработа-
ли. Услышав от товарища о ветеранском 
спорте, проводимых в Украине и за ру-
бежом соревнованиях, захотелось попро-
бовать. Я всю жизнь как-то «шевелился». 
В 50 начал учиться кататься на горных 
лыжах, один-два раза в неделю бегал лег-
кие кроссики по два километра. Потом 
увлекся упражнениями, якобы идущими 
от тибетских монахов. Кстати, не знаю, от 
кого они идут, но здоровье и тонус в ор-
ганизме правда поддерживают. А два года 
назад начал бегать всерьез. Включил в тре-
нировки быстрое пробегание отрезков по 
100-200 метров. И внутренне был уверен, 
что таких быстрых, как я, в моем возрас-
те нет. Но вскоре на тренировке потянул 
заднюю поверхность бедра, по ночам на-
чались судороги в икроножной мышце. 
И так почти десять месяцев. К счастью, 
нашел хорошего спортивного врача, Аллу 
Ильиничну. Это прекрасная женщина с 
огромным опытом лечения ненормаль-
ных, вроде меня, спортсменов. Я всегда 
думал: она меня считает окончательным 
идиотом или все же исправимым? Врач 
часто меня уговаривала не форсировать 
нагрузки, дать отдохнуть мышцам, но с 
пониманием относилась к моему мнению 
о том, как лечиться. По моей теории, если 
получаешь травму, надо продолжать тре-
нироваться так, как позволяет боль, иног-
да даже прихрамывая. В такой период ле-
чение немного растягивается во времени, 
но зато мышцы и связки не ослабевают. И 
когда травма залечивается, организм сразу 
готов к повышению нагрузок.
Это был настоящий праздник

Я начал тренироваться в октябре 2012-
го, а уже в феврале 2013-го на чемпио-
нате Киева установил рекорд Украины, 
пробежав в манеже четыреста метров за 
68 секунд. Впрочем, меня, как бывшего 
чемпиона страны на 400-метровке (прав-
да, в начале 70-х), такой плохой результат 
удивил. Мне казалось, что я летел над до-
рожкой с огромной скоростью, а на самом 
деле получился пшик, хоть и рекорд. Но 
отказываться от чемпионата мира было 
бы крайне глупо. И я не отказался…

…Итак, Бразилия. Предварительные за-
беги начинались очень рано. Нужно было 
встать до шести утра. Когда проснулся, за 
окном шпарил настоящий тропический 
ливень. Казалось, что зонты в этой стране 
не подходят, потому что когда добрался до 
стадиона — всю форму можно было хо-
рошенько выжимать. А впереди предсто-
яла разминка и забег по сплошной луже, 
в которую быстро превратилась дорожка. 
Однако, на удивление, я в нем победил. 
Темнокожий американец догонял меня на 
финише, но ему не хватило пару метров. 

Полуфинал проходил в этот же день в 
16.00. Здесь пришлось бежать с имениты-
ми спортсменами из Германии и Англии. Я 
финишировал третьим и, таким образом, 
пробился в финал последним, восьмым. С 
одной стороны, можно было порадоваться 
этому факту, но с другой — стартовать в 
решающем забеге пришлось по восьмой 
дорожке. Хуже не бывает! Все тебя видят и 
хотят «съесть». А ты напрягаешься и пыта-
ешься убежать. В результате, как правило, 
случается неудача. И я не стал исключе-
нием. Но, несмотря на это, участие в фина-
ле на чемпионате мира — это настоящий 
праздник. Это прыжок над собой, можно 
сказать, в молодость. А фото с этих сорев-
нований теперь висят в моей квартире на 
самых видных местах. Они постоянно на-
поминают о прекрасных волнениях, муже-
стве участников, спортивном братстве и о 
совсем другой, красивой жизни. Которую, 
я верю, несмотря ни на что, мы обязатель-
но построим и в Украине.

Александр ЛОЖЕЧНИКОВ

Преодолеть себя — значит,  
уже стать чемпионом!

Спорт ветеранов — тема сложная и противоречивая. Многие молодые легкомысленные 
особи или же совершенно далекие от спорта люди не устают утверждать, что это пустое, 
глупое и никому не нужное занятие. Мол, в ветеранском возрасте самое время побольше 
поваляться на диване у телевизора или же вальяжно ковыряться с посевами на дачном 
огороде. Однако жизнь не стоит на месте, и пора уже нашим гражданам научиться, как 
говорится, следовать в ногу со временем. Не взирая на способности и возраст. Главное 
— хотеть что-то изменить, и не бояться этих перемен! В том числе и отношение к своему 
образу жизни, здоровью, принципам. И огромную роль во всем этом играет спорт. Вот 
почему к стремлению пожилых людей реализовать себя на спортивних аренах, добиться 
хоть каких-то побед, необходимо относиться с понимаем и уважением! Ведь все они, 
так или иначе, переступили через весьма заманчивые «не хочу» или «не могу», нашли в 
своей жизни новые завидные стимулы. 
Одним из таких людей является и наш автор, который на личном примере делится свои-
ми мыслями и идеями относительно важности спорта в человеческом долголетии…

Олександр ЛОЖЕЧНИКОВ — 
неодноразовий чемпіон  

і рекордсмен України
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У кдіфк —  
із 1944-го

…Вирішальною у долі моло-
дої робітниці та вправної бас-
кетболістки свердловського 
«Динамо» виявилася зустріч у 
роки війни з випускником Мос-
ковського державного інсти-
туту фізкультури, різнобічним 
спортсменом Михайлом Пиме-
новим, який 1942 року прибув 
за направленням до її міста. Та 
вже у 1944 році, після звільнен-
ня Києва, молодого спеціаліс-
та відіслали для налагодження 
спортивно-педагогічної роботи 
в Інституті фізичної культури і 
спорту, щойно переведеному до 
столиці України з Харкова.

Якраз йшов набір студентів 
першого повоєнного для Києва 
призову. Так, несподівано для 
себе Ніна Пименова стала сту-
денткою і першою з гравчинь 
жіночої баскетбольної команди, 
яку збирав Володимир Олексі-
йович Шаблінський.

її михайло — 
гравець, тренер, 
науковець

А Михайло Павлович, ставши 
викладачем кафедри спортив-
них ігор, не полишав активних 
виступів на спортивних май-
данчиках. Здавалося, він не 
знав, на якому з видів спорту 
зупинитися. Його бачили на 
водній станції серед веслярів, 
у фехтувальному залі, на бас-
кетбольному та волейбольному 
майданчиках. Ось як згадує про 
нього старійшина українського 
баскетболу Володимир Олексі-
йович Шаблінський:

«Усі, хто знав Пименова, ду-
мали, що він повною мірою від-
дасться баскетболу. Настільки 
в нього все гарно виходило на 
майданчику в тій нашій пер-
шій команді. Він володів чудо-
вою технікою, був, як кажуть, 
із м’ячем на «ти». Лівша від 
природи, Михайло полюбляв 
атакувати кільце з лівого боку, 
але у ті роки ми з ним вивчили 
прийом, який завжди шокував 
суперників. Пам’ятаю, як вони 
з Миколою Моренком викону-
вали «волейбольний простріл». 
Микола накидував, а Михайло 
одночасно потужно вистрибу-
вав з обох ніг і легким, можна 
сказати, ніжним дотиком паль-
ців посилав м’яч у кільце. Уже 
в ті роки він умів обстрілювати 
кільце у високому стрибку одні-
єю рукою. Аби не волейбол...»

Так, аби не волейбол, баскет-
бол мав би ще одного непере-

січного гравця. Михайло Пи-
менов був дуже настирливою 
у плані підготовки людиною, 
надзвичайно працелюбним, що 
відзначали не лише тренери 
збірної країни з волейболу, а й 
його товариші по команді. Саме 
волейбол уславив цю людину. 
Він — чемпіон світу і Європи, 

беззмінний гравець національ-
ної збірної країни, заслужений 
майстер спорту, заслужений 
тренер СРСР і України.

Після завершення активних 
виступів за збірну та київський 
«Спартак», який не знав тоді 
поразок, Михайло Павлович 
цілком віддався тренерсько-ви-
кладацькій роботі. Він деякий 
час був завідуючим кафедрою 
фізичного виховання Київсько-
го держуніверситету ім. Т.Шев-

ченка. Потім повернувся до Ки-
ївського державного інституту 
фізкультури, де завідував ка-
федрою спортивних ігор, як до-
цент вів науково-викладацьку 
роботу. Великою трагедією для 
Ніни Вікторівні та усіх тих, хто 
знав Михайла Пименова, стала 
його раптова смерть.

У збірній СрСр —  
із 1949 року

Свою любов до баскетболу 
уславлений спортсмен передав 
дружині. Погано грати вона не 
могла, прізвище не дозволяло. 
Тож, не дивлячись на свій да-
леко не баскетбольний зріст 
160 см, Ніна була справжньою 
грозою для команд суперників. 
У рік переходу до «Динамо» 
Пименова, як випускниця вузу, 

вдягала форму студентської 
збірної країни, із Всесвітньої 
Універсіади ж згодом привезла 
свій перший золотий трофей.

Сьогодні любителям баскет-
болу важко зрозуміти, як жінка 
з таким зростом могла не лише 
грати в кращій команді Євро-
пи, а й вирішувати долю бага-

тьох міжнародних зустрічей. 
Маленька, тендітна, але швидка 
і прудка Пименова вирізнялася 
винятковою рухливістю. Уміло 
взаємодіяла з партнерками, осо-
бливо тими, які виконували роль 
«стовпа». Досконало володіючи 
дриблінгом, вона безперервно 
змінювала позиції, довгими па-
сами виводила на зручні позиції 
партнерок, сама вміло відкрива-
лася. Потужною зброєю були її 
кидки з далекої відстані.

Вона кидала з двох рук від 
грудей, підкручуючи м’яч і на-
даючи йому дуже високу траєк-
торію для злету. Сьогодні такі 
кидки легко перекриваються. 
Але тоді з ними ніхто нічого 
не міг зробити. У 80 відсотках 
досягала мети. У нападаючого 
із таким зростом не було іншо-
го виходу, як вдосконалювати 
техніку кидків здалеку. І вона 
навчилася кидати легко і неспо-
дівано. 

Також використовувала масу 
обманних рухів. Бувало, іміту-
ючи кидок, підіймала у пові-
тря захисницю, а сама під нею 
безперешкодно проходила під 
самісінький щит. А ще, спира-
ючись на ліву ногу, удавала ніби 
піде у прохід вправо або вліво. 
Коли суперниця «куплялася» і 
схилялася в одну із сторін, від-
бувався «постріл». 

Нарешті, динамівки, як ми 
розповідали, своїми великими 
і малими «вісімками» закручу-
вали на майданчику таку кару-
сель, що встежити за якоюсь із 
них було неможливо. Тож, ки-
дай скільки завгодно.

чемпіонка європи
Ці якості дуже прислужилися 

Ніні під час виступів на першо-
му для наших баскетболісток 
чемпіонаті Європи, який про-
водили у Будапешті. Усі збірні 
побоювалися потужних цен-
трових із команд Москви, на 
них відволікались основні сили. 
Отже, «малечі» для активних дій 
відкривався широкий простір.

І тут, за свідченням керівни-
ків команди, свою роль відігра-
ла Ніна Пименова із швидкими 
сольними проходами та влуч-
ними дальніми кидками. Якщо 
високі і потужні захисниці су-
перниць нависали мов чорні 
хмари, вона, наче вуж, завжди 
знаходила шпаринку для ривку 
до кільця. Якщо і це не вдава-
лося, завжди вміла віддати пас, 
про який казали, що це «цуке-
рочка від Ніни».

Ніна Пименова, завершивши 
досить пізно ігрову кар’єру, пе-
реключилася на тренерську ро-
боту, перейнявши управлінські 
віжки після кількох чоловіків, 
які марно намагалися повернути 
динамівському колективу мину-
лу славу. Її тренерські та органі-
заторські здібності були поміче-
ні. Кілька років Ніну Вікторівну 
запрошували до керівництва 
збірними жіночими командами 
Києва та республіки. Її праця від-
значена урядовими нагородами.

Анатолій ВОЛОШИН

ювіЛей

Ніні ПИМЕНОВІЙ — 90!
ніна пименова
Народилася 1925 року у Сверд-
ловську. 
Знаменита українська та радян-
ська баскетболістка. Заслуже-
ний майстер спорту (1950). 
Грала в командах «Динамо» 
Свердловськ (1941 – 1944), СКІФ 
(1944 – 1948), «Динамо» Київ 
(1948 – 1958), за збірну України, 
СРСР.
Чемпіонка Європи (1950), Всес-
вітніх студентських ігор (1949, 
1951). Чемпіонка СРСР (1949), 
срібний медаліст (1950), воло-
дар Кубка СРСР (1950, 1951). 
Шестиразовий чемпіон України.
Працювала тренером команд 
«Динамо», збірних Києва та 
України.

доСЬє «Св»

Ніна ПИМЕНОВА (ліворуч), Ніна БОЧАРОВА та Ольга ЩЕПЕННИКОВА —  
студентки першого набору КДІФК 1944 року

1949 рік. Ніна ПИМЕНОВА (четверта зліва) серед переможниць Всесвітніх студентських ігор


