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априкінці минулого тижня у Львові, на
базі спорткомплексу ФСК “Локомотив”
відбулися фінальні змагання чемпіонатів Львівської залізниці з міні-футболу та
настільного тенісу. Цьому турніру передувала напружена боротьба на відбіркових
етапах, тож учасники фіналу згуртували усі
сили, щоб гідно завершити тривалий спортивний марафон.
Учасників підсумкового туру змагань привітали заступник начальника
залізниці з кадрів та соціальних питань
Володимир Чернега, перший заступник
голови дорпрофсожу Львівської залізниці
Іван Сельменський. Вони побажали спортсменам міцного здоров’я, успіхів у роботі і
спорті, чесної, видовищної боротьби за перемогу.
Традиційно футбольні змагання серед
колективів залізниці викликають найбільший інтерес з боку вболівальників, тому не
дивно, що глядацький сектор футбольного
майданчика не зміг умістити всіх охочих стати свідками цікавого видовища, яке відбувалося на футбольному полі.
Незважаючи на те, що у фінальному
турнірі мали зустрітися приблизно рівні
за класом суперники, результати перших
поєдинків здивували і глядачів, і організаторів змагань. У стартовому матчі номінальні господарі, чинні чемпіони залізниці,
футболісти пасажирського вагонного депо
Львів розгромили суперників зі станції Чоп
– 5:0. Стільки ж голів “відвантажили” у ворота команди моторвагонного депо Коломия
футболісти локомотивного депо Здолбунів.
Щоправда, у цьому поєдинку коломийська
команда зуміла забити у ворота суперника гол престижу – 5:1. Та навіть цей факт
став для коломиян слабкою утіхою, адже
вже у наступному турі львів’яни змусили їхнього голкіпера шість разів виймати м’яча
з сітки воріт. У свою чергу локомотивники
зі Здолбунова, можливо, менш ефектно,
проте не менш переконливо довели свою
перевагу над командою станції Чоп – 4:1.
Таким чином, очна зустріч між командами
з Чопа та Коломиї перетворилася на “втішний фінал” за третє місце. У цьому поєдинку влучнішими були закарпатські футболісти, які перемогли з рахунком 5:2.
А от фінальний матч цілком виправдав
свій статус і сподівання уболівальників.
Футболісти пасажирського вагонного депо
Львів та локомотивного депо Здолбунів
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розіграли чудову міні-футбольну партію,
сповнену драматизму та інтриги. Не бажаючи поступатися супернику жодним сантиметром ігрової та територіальної переваги,
гравці обох команд демонстрували неабияку майстерність. Та відомо, що у таких
поєдинках переможець лише один, саме
той, чиї морально-вольові якості виявляться міцнішими. Більшість очевидців цього
надзвичайно напруженого матчу зійшлися
на думці, що причиною перемоги команди
пасажирського вагонного депо Львів стала
саме командна гра. Цей висновок є найкращою оцінкою роботи Олега Яремчука, який
тренує та очолює команду, має серйозний
футбольний досвід, збагачений виступами за львівські “Карпати”. Підсумковий результат украй напруженого матчу – 4:3 на
користь команди пасажирського вагонного
депо Львів.
Таким чином, кубок чемпіона Львівської
залізниці з міні-футболу другий рік поспіль
прикрашатиме залу спортивної слави пасажирського вагонного депо Львів.

Після завершення міні-футбольного турніру своїми враженнями поділився головний
суддя змагань Іван Вишиваний:
– Треба зазначити, що всі команди вже
набули певного досвіду. Нині вони відповідають рівню, якого від них очікували.
Зрозуміло, що особливо виділялися два колективи – зі Здолбунова та Львова. Вважаю,
що результат фінального матчу був певним
чином закономірним, недарма останнім часом Львів називають столицею українського
міні-футболу, тож є з кого брати приклад.
Турнір пройшов на високому рівні і перемогла справді найсильніша команда. Колектив
зі Здолбунова мені також дуже сподобався.
Самобутня команда, яка майже завжди потрапляє в число призерів.
Як повідомили редакцію у ДФСК
“Локомотив”, зараз вирішується питання фінансової підтримки команди-чемпіона для її
участі у XVIII Всеукраїнській спартакіаді серед спортивних клубів і колективів фізкультури підприємств та організацій промислової сфери та транспорту, яка відбудеться

8-11 жовтня в Нікополі.
Не менші емоції вирували того дня і в
ігровій залі спорткомплексу “Локомотив”,
де паралельно з футбольними відбувалися
фінальні змагання чемпіонату Львівської
залізниці з настільного тенісу. Боротьбу за
найвищі сходинки п’єдесталу вели найсильніші майстри малої ракетки, які так само,
як і футбольні колективи, здобули право
виступати у фінальному турнірі, перемігши
у відбіркових змаганнях на першість дирекцій залізничних перевезень.
Статус фаворита у тенісному фіналі підтвердив лідер чоловічої збірної залізниці з
настільного тенісу, учасник і призер багатьох
галузевих турнірів, улюбленець глядачів
Іван Біров, працівник Ужгородської дистанції колії. В очних поєдинках із суперниками
він майстерно володів ракеткою та прудким
м’ячем і впевнено переміг в усіх партіях.
Зазнавши лише однієї поразки у двобої
з фаворитом, срібну медаль чемпіонату
здобув представник моторвагонного депо
Коломия Тарас Малічин. Третім у змаганнях
тенісистів фінішував працівник Рівненської
дистанції колії Віталій Тимонько. За крок
до п’єдесталу розташувалися Володимир
Бойко (Львівська дирекція), Олег Бобеляк
(локомотивне депо Львів-Захід), Володимир
Пастушенко (Тернопільська дистанція електропостачання).
У жіночому турнірі не було рівних представниці
Інформаційно-обчислювального
центру, кандидату в майстри спорту з настільного тенісу Ірині Федор. Зі 100-відсотковим
результатом вона заслужено здобула почесний титул чемпіона залізниці. Титул “віце-міс”
із настільного тенісу завоювала представниця Львівської дирекції Марина Маційовська.
Третє місце у фінальних змаганнях посіла
працівниця вагонного депо Здолбунів Ірина
Лець. За півкроку від п’єдесталу пошани зупинилася ще одна спортсменка Львівської
дирекції Надія Козак.
Імена чемпіонів та призерів чемпіонату
Львівської залізниці 2009 року закарбувалися на кубках та почесних грамотах, у пам’яті
вболівальників. Попереду – підготовка до
нового спортивного сезону, де чемпіони
захищатимуть титули, а претенденти знову спробують довести прикру випадковість
своїх цьогорічних поразок.
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