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“Бронза”, гідна “золота”

З 25 по 28 січня цього року у
Броварах (Київська обл.) проходив Відкритий міжнародний
турнір найсильніших боксерів
України «На призи заслуженого
майстра спорту України Сергія
Дзиндзирука». Ці змагання мали
статус відбіркових. Переможців
та призерів турніру зараховували до складу команди, яка в
цьому сезоні представлятиме
нашу державу на чемпіонатах та
інших міжнародних турнірах. Ця
умова додала мотивації учасникам змагань, які активно включилися в боротьбу за першість.
У ваговій категорії 69 кг боксував
19-річний коломиянин, вихованець
ФСК «Локомотив», майстер спорту Ярослав Данилишин (на фото).
Незважаючи на те, що Ярослав виявився наймолодшим учасником
турніру, у чвертьфіналі жереб обрав
йому суперником сильного боксера зі
столиці України. Поєдинок між представниками коломийської та київської
боксерських шкіл видався видовищним та напруженим. Cуперники почергово володіли ініціативою, а після
фінального удару гонга електронний
пристрій зафіксував бойову нічию –
10:10. За таких обставнин переможця
бою визначають за кількістю завданих ударів. За цими показниками гору
взяв коломийський боксер – 52:38.
У півфіналі Ярослав Данилишин
зустрівся із призером чемпіонату
Європи, майстром спорту міжнародного класу Олександром Стрецьким,

який нині є першим номером збірної.
Незважаючи на статус суперника,
Ярослав захопив перевагу у першій
половині поєдинку, проте згодом його
візаві відновив статус-кво, а в підсумковій стадії двобою, завдяки перевазі
у досвіді, здобув перемогу.
Відзначимо, що у фінальному поєдинку суперник Стрецького з певних
причин відмовився від виступу, тож за
умови іншого результату жеребкування бронзова медаль Ярослава могла
б бути вищою за ґатунком.
За словами заслуженого працівника фізичної культури і спорту,
заслуженого тренера України Івана
Данилишина, його вихованець виконав основне завдання, потрапивши до складу збірної. У перспективі
на Ярослава чекає підготовка до
ІІІ Всеукраїнських спортивних ігор,
які відбудуться наступного місяця у
Харкові.

Попереду – “Локомотив”
Понад 60 атлетів з міст і
районів Івано-Франківщини наприкінці січня змагалися у Калуші
за обласну першість з важкої
атлетики. ФСК «Локомотив» на
цих змаганнях представляла команда Коломиї під керівництвом
заслуженого тренера України
Миколи Чабана. Його підопічні
сповна продемонстрували свою
майстерність та силу, здобувши перемоги відразу у кількох
вагових категоріях.
У ваговій категорії 58 кг перше місце виборола майстер спорту
Марина Герула, яка здобула за сумою двох вправ 147 кг. У вазі 63 кг
чемпіонкою області стала майстер

спорту міжнародного класу Марина
Чугай, набравши в сумі 186 кг. У
категорії до 75 кг не було рівних
майстру спорту міжнародного класу
Олександрі Татинець, яка завершила свій виступ із сумарним результатом 196 кг.
Вдало виступили на обласних
змаганнях і молоді важкоатлети
«Локомотива» Каріна Харченко,
Галина Мандрусяк, Роман Бойчук,
Роман Пустовар та Ігор Івасюк, які
вперше брали участь у таких змаганнях. За підсумками першості,
локомотивна команда посіла перше
місце, другими у турнірі фінішували
атлети з Івано-Франківська, третіми
були господарі.

Стрияни грають у футбол
і займаються туризмом

На Стрийському вагоноремонтному заводі шанують давні спортивні традиції. Команда підприємства успішно виступила на футбольному турнірі у
Фастові. Серед шести учасників турніру, організованого Головним управлінням вагонного господарства Укрзалізниці, вона посіла третє місце, поступившись лише колегам-вагонникам з Києва та Фастова. Із почесним призовим
місцем футболістів заводу привітало керівництво підприємства, пообіцявши сприяти розвиткові спорту. Голова профкому вагоноремонтного заводу
Теодор Михайлюк висловив сподівання, що порадують своїми досягненнями
на обласній Спартакіаді галузевих профспілок Львівщини і любителі туризму
підприємства, а також зазначив, що 2007-й стане роком оновлення спортивної
бази заводу
Роман МАЗЯК,
голова осередку ветеранів Стрийщини, ветеран праці
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СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
Меморіал Петра Федоровича

Коломийський ФСК «Локомотив»
залізниці є справжньою кузнею
спортивних кадрів. Важливою
складовою цього факту є чудовий
спортивний комплекс, розташований у Коломиї, а також колектив
досвідчених тренерів, які гартують перспективну молодь. У стінах цього комплексу тренуються
мастри спорту, майстри спорту
міжнародного класу та заслужені
майстри спорту з пауерліфтингу,
боксу, важкої атлетики.
На базі Коломийського ФСК
«Локомотив» створена і активно функціонує спортивна школа з пауерліфтингу. До змагань спортсменів готують
заслужені тренери України Микола
Чабан, Василь Оробець. Світову славу
завоювали її вихованці – заслужений
майстер спорту Інна Оробець, майстри спорту міжнародного класу Сергій
Ватюк, Марія Чепіль, Анна Литвин.
Вагомий внесок у розбудову спортивної бази Коломийського «Локомотива»
свого часу зробив заслужений працівник фізичної культури і спорту, почесний залізничник Петро Федорович,
який тривалий час очолював місцевий
ФСК. Два роки тому, 27 січня 2005-го,
цей енергічний, відданий спорту чоловік пішов з життя. З того часу ім’я
Петра Федоровича гордо носить його
дітище – Коломийський спорткомплекс
«Локомотив».
Наприкінці січня на його базі
відбувся перший Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області та
Львівської залізниці з пауерліфтингу
пам’яті Петра Федоровича. У відкритті
змагань взяли участь представники
міської та обласної адміністрацій, начальник ФСК «Локомотив» залізниці
Ігор Вяхірєв, його заступник Зиновій
Козицький, президент Обласної федерації пауерліфтингу Валерій Тимків.
Багато теплих слів гості та організатори заходу сказали на адресу Петра

Федоровича. Пам’ять друга, колеги і
вчителя вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки.
Після цього, основні події меморіалу Петра Федоровича розгорнулися на
важкоатлетичному помості. Змагання
розпочали жінки. Перше місце у ваговій категорії 48 кг виборола кандидат
у майстри спорту Ірина Бабурова, яка
набрала в сумі вправ 265 кг. У категорії
56 кг звання найсильнішої з результатом 360 кг здобула майстер спорту міжнародного класу Марія Чепіль. У вазі 75
кг не було рівних кандидату в майстри
спорту Уляні Лютник (сума – 395 кг). В
категорії 67,5 кг перемогу святкувала
майстер спорту Марія Герула (450 кг).
Не менш упертою була боротьба
за перемогу в чоловічих змаганнях.
У категорії 56 кг переміг Станіслав
Бойчук, який зафіксував за сумою
вправ 350 кг. У ваговій категорії 67,5 кг
золоту нагороду із сумою триборства
555 кг виборов майстер спорту Юрій
Вишиванюк.
Сильнішим за своїх суперників у
вазі 90 кг був майстер спорту Андрій

Бєлов, який підкорив штангу загальною
вагою 710 кг, а в категорії 100 кг чемпіоном став Іван Павлюк, його підсумковий
результат – 735 кг. Найвищу сходинку
п’єдесталу завоював Андрій Верютин
(категорія 110 кг) – сума 672,5 кг. У вазі
125 кг залік очолив Ігор Павловський. У
командному заліку впевнену перемогу
здобула команда міста Коломия, що
складалася виключно зі спортсменів
ФСК «Локомотив».
Загалом у змаганях взяли участь
понад 50 важкоатлетів. Переможці та
призери турніру отримали медалі, кубки
та цінні призи від Облдержадміністрації
та Львівської залізниці. До речі, переможці цих змагань поповнили склад
обласної збірної і готуються до виступу на чемпіонаті України, який відбудеться 19-23 лютого в Коломийському
ФСК «Локомотив». Крім того, головний
секретар Федерації пауерліфтингу
України Сергій Мінченко, який був у
числі почесних гостей турніру, запевнив, що меморіал Петра Федоровича
з пауерліфтингу стане традиційним і
буде включений до Всеукраїнського
календарного плану.

А сніг у Славському був…

Примхлива пані Погода цієї зими часто дивувала
нас своєю непередбачуваністю. Щедра на плюсову
температуру та дощі, вона вперто ігнорувала
календар. От і минулої п’ятниці, 9-го лютого у
Львові цілий день дощило. А на суботу, 10-го був
призначений рейс «снігового поїзда» до Славського,
де також у п’ятницю падав дощ, а під вечір – мокрий
сніг… Словом, негода не сприяла гірськолижному
туризмові. І це відіграло свою роль – замість запланованих 700 пасажирів «сніговим поїздом» ризикнуло
поїхати менше 500. Проте ризик себе виправдав.
Від Львова до Славського 140 кілометрів. Цю відстань
«снігова» електричка подолала трохи більше ніж за дві
години. До тепла і затишку у салонах її вагонів додавались мальовничі пейзажі за вікнами. Залежно від їхнього
забарвлення, пасажири намагались вгадати, чим їх зустріне Славсько. Якщо поблизу Львова снігу не бракувало, то
Стрийщина зустріла мандрівників голими та сірими полями і лісами. Це не додало оптимізму. Але з наближенням
гір пейзаж за вікнами поїзда ставав білосніжно-веселим.
А у кольоровій палітрі Славського білий колір взагалі був
домінуючим. То ж любителі засніжених гірських схилів поспішили до них. Хтось, щоб стрімко пронестись на лижах,
санках, сноуборді чи й клейонці, а хтось – просто подихати
чистим гірським повітрям і з’їсти шашлик під смереками.
Наталія Веденська була керівником групи з дев’яти
осіб від бухгалтерії колійної служби: «Ми дуже задоволені поїздкою, – каже вона. – Цього разу катались на горі
Тростян. Добре, що була можливість взяти з собою і наших
дітей. Коли є нагода, ми завжди намагаємось подорожувати «сніговим поїздом». Тому обов’язково будемо серед
його пасажирів і наступної поїздки».
«Враження від цієї подорожі найкращі, – каже Галина
Світенко. – Я була із донькою Наталею, чоловіком Тарасом
та колегами по роботі. Донька та чоловік каталися на лижах, а інші – на санках. Добре, що погода була гарною
– відпочили ми чудово».
Начальник ФСК «Локомотив» Ігор Вяхірєв був керівником «снігового поїзда»: «Шкода, що цього разу поїхало
менше наших залізничників, ніж було заплановано. Але
ті, що поїхали, судячи з усього, задоволені. Багато було
дітей.

У нашому потязі їхало два майже порожніх вагона.
Шкода, що не вдалось взяти у них пасажирів. Приємно,
що цього разу моторвагонне депо Львів надало вагон-бар,
адже це було корисно не тільки для пасажирів, але й для
самого підприємства.
На жаль, наші профкоми не мають зараз відповідного
спортивного спорядження. Багато наших людей не їдуть у
Карпати тільки тому, що не мають у що одягнутися чи на
чому спускатися з гір. А прокат спортивного спорядження у
Славському не дешевий».
Сповнених приємних вражень, втомлених та веселих
відпочивальників о 17.30 «сніговий поїзд» чекав на вокзалі.
І до самого Львова у його вагонах дорослі та діти з усмішками згадували день, що минув. Весело було усім, навіть
якщо й довелось комусь долати спуск догори ногами…
На зворотньому шляху усіх пасажирів об’єднувало
одне бажання – наступної суботи знову вирушити до
Славського.
Ігор ПАРФЕНЮК
Фото автора

