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З Одеси - з медалями і глядацькими симпатіями

З 16 по 18 березня в Одесі відбувся перший чемпіонат
Укрзалізниці з настільного тенісу. У ньому взяли участь
найсильніші майстри малої ракетки з усіх залізниць
України. Честь Львівської магістралі на представницькому турнірі захищали бригадир Ужгородської дистанції
колії Іван Біров, електромеханік Рівненської дистанції
колії Михайло Сапіга, робітниця деревообробного цеху
Рівненської дистанції колії Ніна Герасименко та головний бухгалтер Ужгородського ФСК «Локомотив» Тетяна
Бутко. Окрім спортсменів-залізничників, до складу офіційної делегації львівської команди, яка прибула у Південну
Пальміру, увійшли заступник начальника залізниці з кадрів та соціальних питань Володимир Чернега і начальник
Львівського ФСК «Локомотив» Ігор Вяхірєв.

За словами Ігоря Вяхірєва,
турнір пройшов на високому організаційному рівні. Спортсмени
змагалися у просторому спортивному залі, який одеські залізничники
орендували у місцевого спортклубу
армії. За перемогу та призові місця
першості Укрзалізниці в особистому
заліку змагалося 12 чоловіків та 12
жінок.
– Чемпіонат тривав два дні,
– розповідає начальник ФСК
«Локомотив» заліниці Ігор Вяхірєв.
– У перший день спортсмени змагалися у підгрупах за право увійти до
фінального турніру. А вже наступного дня кращі з кращих боролися за
нагороди та призові місця. Вдалий
склад учасників підгрупи і впевнена
гра у фінальному турнірі дозволили Тетяні Бутко завоювати срібну
нагороду. А от Ніні Герасименко із
жеребом поталанило менше. Вона
відразу потрапила до сильної підгрупи, де на рівних змагалася із
досвідченими суперниками, проте
зупинилася за крок від омріяної сходинки у турнірному заліку і в підсумку посіла п’яте місце.
Гідно виступили на змаганнях
і наші чоловіки. Першого місця заслуговували бійцівські якості, які
виявив під час турніру бригадир
Ужгородської дистанції колії Іван
Біров. Його грою захоплювалися
глядачі, які висловлювали свою підтримку оплесками і гучними оваціями. На жаль, у впертій боротьбі Іван
Імрейович поступився із мінімаль-

ною різницею в рахунку і в підсумку
посів четверте місце. П’яте місце записав до свого активу електромонтер
Рівненської дистанції колії Михайло
Сапіга. Відбіркова підгрупа, до якої
потрапив Михайло Трохимович, виявилася найсильнішою за складом
учасників. Незважаючи на це, наш
спортсмен склав гідну конкуренцію
суперникам, серед яких були і майстри спорту.
З
учасниками
чемпіонату
Укрзалізниці з настільного тенісу
Тетяною Бутко та Іваном Біровим
нам вдалося поспілкуватися під
час зустрічі у кабінеті заступника начальника залізниці з кадрів
і соціальних питань Володимира
Чернеги.
Як з’ясувалося, виступати
на таких змаганнях Тетяні Бутко
не в новину. Вона брала участь і
була призеркою трьох попередніх
спартакіад Укрзалізниці. А взагалі
Тетяна Олександрівна розпочинала
свій спортивний шлях з плавання
і великого тенісу. Згодом із двох
видів спорту довелося обрати лише
один. Тетяна Олександрівна обрала
теніс, яким займалася шість років,
була призеркою чемпіонату колишнього СРСР. Залишити цей вид її
змусили обставини, оскільки тренер
поїхав працювати в Угорщину. Була
ідея зайнятися водним поло, проте
жіночу команду якраз розформували. Тож зупинила свій вибір на настільному тенісі.
– Той, хто займався великим
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тенісом, не відчуває проблем із
настільним, – каже Тетяна Бутко.
– Хоча ці, на перший погляд схожі
види спорту, є доволі різними.
Єдине, що мені залишилося у спадок від великого тенісу – це сильний
удар правою рукою.
– Як поєднуєте заняття спортом з роботою бухгалтера, яка
вимагає чимало часу і зусиль?
– Ще навчаючись у школі та
університеті, вдавалося поєднувати тренування і участь у змаганнях
із навчанням. Тепер також із цим
особливих труднощів не виникає.
Тренування відбуваються двічі на

тиждень у позаробочий час. Хоча є
моменти, коли треба попрацювати
довше і навіть узяти роботу додому.
Намагаюся підтягнути всі справи,
щоб у певний момент, скажімо, під
час виїзду на змагання, не підвести
колег по роботі.
Для бригадира Ужгородської
дистанції колії Івана Бірова настільний теніс – улюблений вид спорту ще
з дитинства. До слова, у Перечині,
звідки родом Іван Імрейович, настільний теніс дуже популярний.
Тут він займався у дитячо-юнацькій
школі і вже у 15 років став кандидатом у майстри спорту, мріяв про

Спортивні танці, як вид спорту, набувають усе більшої популярності в Україні.
До речі, нещодавно у Києві проходив
Чемпіонат світу зі спортивних танців.
Понад 300 пар з різних країн у різних вікових групах та категоріях змагалися за світову першість. Вперше на турнірі такого
високого рівня виступили танцювальні
пари, які тренуються в Коломийському
ФСК «Локомотив» Львівської залізниці. Пара юних танцюристів Ярослав
Гоян та Христина Дмитрук (на фото)
дійшли до півфіналу у своїй категорії.
Гарний виступ, на думку тренера Олени
Філатової, показала коломийська пара
Іван Коротюк та Ілона Брухаль. Впевнено
виступили на чемпіонаті Віталій Комар
та Лілія Філатова. Серед найсильніших
пар України в категорії «ювенали-2» вони
також увійшли до півфіналу змагань.
Чемпіонат світу з елементами яскравого шоу, притаманного цьому витонченому виду спорту, пройшов на високому
організаційному рівні і справив незабутнє враження на учасників і глядачів. Для
спортсменів «Локомотива» це і чудовий
досвід виступів на турнірах найвищого рангу, і можливість ознайомитися зі
своєрідними танцювальними елементами різних шкіл спортивного танцю інших
країн світу.
Наче казка, минули ці змаганння і почалася підготовка до наступних турнірів.
Безумовно, видовищність спортивного
танцю ще раз підкреслює необхідність занять цим видом спорту, в якому на додачу
нема вікових обмежень.

серйозну спортивну кар’єру. Під
час армійської служби в Угорщині
Іван Біров посів перше місце з настільного тенісу і шахів на турнірі
у Будапешті. За це, пригадує Іван
Імрейович, комбат оголосив йому
подяку і нагородив 10-денною відпусткою додому... Незабаром Івану
Бірову виповниться 43 роки і хоча
професійна стежка привела його
не у великий спорт, а на залізницю,
спортивний азарт не полишає його і
нині. Тричі на тиждень – у вівторок,
четвер та неділю – він їздить електричкою на тренування, долаючи 30
кілометрів до Ужгорода, у спортзал
місцевого училища №20.
Незважаючи на палкі спортивні
уподобання, робота в Івана Бірова на
першому місці. Восьмикілометрова
дільниця Дубриничі – Великий
Березний, яку обслуговує його бригада, – не з простих, бо має багато кривих ділянок. Тому і під час
змагань в Одесі спортивні емоції
перепліталися з думками про роботу. Навіть у момент, коли після
змагань заступник начальника залізниці з кадрів і соціальних питань
Володимир Чернега привітав Івана
Бірова з хорошим спортивним результатом, той уже забув про теніс,
а ділився із колишнім заступником
начальника залізниці з колії виробничими проблемами.
Андрій ВЕЗДЕНКО
На фото: (зліва направо)
бригадир Ужгородської дистанції колії Іван Біров, заступник
начальника залізниці з кадрів і
соціальних питань Володимир
Чернега, головний бухгалтер
Ужгородського ФСК “Локомотив”
Тетяна Бутко
Фото автора
P.S.: Цієї суботи у дирекціях залізничних перевезень пройдуть відбіркові змагання з шахів та шашок.
У Львові, в спорткомплексі ФСК
«Локомотив», відбудеться відбірковий турнір Львівської дирекції.
За підсумками змагань буде сформовано склад збірної, яка представлятиме Львівську залізницю
на стартакіаді Укрзалізниці з цих
видів спорту.

Щука визначила
переможця

Гідним прикладом організації приємного і водночас корисного дозвілля
для залізничників стали
змагання зі спортивного
вилову риби, організовані Ужгородським ФСК
«Локомотив» за активної
підтримки територіального комітету профспілки
Ужгородської дирекції
залізничних перевезень.
Рибальський турнір проводився в рамках робітничої
спартакіади. Переможців
визначали в індивідуальному та командному заліках.
Ареною змагань стала
річка Уж поблизу села
Невицького, що розташоване за 10 км від столиці
Закарпаття.

В особистому заліку лідерство спочатку захопив
електромонтер
Мукачівської
дистанції сигналізації і зв’язку
Євген Порохнавець, якому того
дня клювало нівроку. Проте на
фініші його несподівано випередив столяр Ужгородської дирекції Йосип Маліков, якому по-

таланило загачити щуку вагою
1,6 кг і довжиною 57 см. Третє
місце в особистому заліку посів
художник-оформлювач дирекції
Степан Балог.
У командних змаганнях
також перемогу святкували
рибалки Ужгородської дирекції
залізничних перевезень. Дещо
меншим був улов працівників
Мукачівської дистанції сигналізації і зв’язку. На третьому місці п’єдесталу розташувалися
рибалки Ужгородської дистанції
водопостачання.
Переможці та призери змагань отримали грамоти і дипломи, а ще – чималу порцію
хорошого настрою, навіяного чудовою карпатською природою і
завзятим рибальським азартом.
Василь ЦИМБАЛОШ,
в.о. начальника
Ужгородського ФСК
«Локомотив»

