Минулої суботи спортивне життя Львова було
традиційно насиченим. Та з-поміж цілої низки цікавих спортивних подій небувалим ажіотажем вирізнялися дві: перша – львівські “Карпати” приймали на
стадіоні “Україна” чемпіона країни київське “Динамо”;
друга – у спорткомплексі ФСК “Локомотив”, у рамках ХІХ Спартакіади серед трудових колективів
Львівської залізниці, змагалися збірні дирекцій залізничних перевезень. Якщо у першому випадку інтрига
згасла задовго до завершення змагання (“Динамо”,
як кажуть, на класі здолало опір “карпатівців” – 4:1),
то у змаганні залізничників напруга не вгавала до
останнього удару, ходу, подачі, поштовху, ривка...

Турнір між командами дирекції залізничних перевезень
дав старт третьому етапу залізничної спартакіади. Йому передували масові змагання серед
бригад, відділів, цехів, околодків, змін, трудових колективів
(І етап) та регіональні змагання
і змагання серед підприємств
і установ, залізничних вузлів
та регіональних підприємств
служби колії (ІІ етап).
Урочистості з нагоди відкриття ІІІ етапу спартакіади
відбулися в ігровому залі
спорткомплексу “Локомотив”.
Під бадьорий козацький марш
учасники змагань у спортивних
одностроях вишикувалися в
ігровому залі спорткомплексу.
Від імені керівництва залізниці
спортсменів привітав начальник служби кадрів, навчальних
закладів та соціальних питань
Олександр Копик. Він побажав учасникам турніру хороших спортивних результатів,
чесної, видовищної, коректної
боротьби на спортивних майданчиках. Завідувач відділу
організаційно-кадрової роботи
дорпрофсожу Олег Тхір привітав усіх ентузіастів спорту і
наголосив на тому, що, незважаючи на важкі часи, які нині
переживає залізниця, керівництво магістралі та залізнична профспілка не згорнули
програми, що передбачає комплекс заходів для подальшого
розвитку, покращення фізкультурно-оздоровчої і спортивномасової роботи в колективах,
популяризації здорового способу життя серед залізничників
та членів їх сімей. Козацького
здоров’я, упевненості у власних
силах, непохитного прагнення до перемоги побажав усім
учасникам турніру начальник

дорожнього ФСК “Локомотив”
Олексій Козачук.
Під звуки Гімну України
капітани команд підняли національний прапор, давши
офіційний старт змаганням
із семи видів спору: міні-футболу, волейболу, настільного
тенісу, шахів, шашок, армрестлінгу та гирьового спорту.
За програмою, змагання
в усіх видах відбувалися одночасно, тож уболівальникам
було непросто визначитися зі
спортивними уподобаннями, а
іноді, щоб бути в курсі перебігу

подій, доводилося бігати з глядацької трибуни одного спортзалу в іншу, використовуючи
короткі перерви між таймами
та партіями.
Зрозуміло, що найбільші
емоції панували біля та безпосередньо на майданчиках,
де точилася командна боротьба. Традиційно спекотно було
на міні-футбольному полі. Не
дивно, адже перемога у цьому виді спортивної програми
спартакіади неофіційно вважається однією з найпрестижніших.
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