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ереможний дубль важкоатлета з “Локомотива” Ігоря
Шимечка на чемпіонатах
Європи та світу став однією із
найпомітніших подій у спортивному житті залізниці минулого
року. Нагадаємо, що львівський
штангіст завоював бронзову нагороду в найпрестижнішій суперважкій категорії (понад 105 кг)
за сумою двоборства на чемпіонаті світу з важкої атлетики,
що відбувся у південнокорейському місті Гоян. На цьому ж
турнірі спортсмен-залізничник
виборов золоту медаль і титул
чемпіона світу в ривку, підкоривши штангу вагою 202 кг. А навесні 2009 року Ігор тріумфально
виступив на чемпіонаті Європи
в Бухаресті (Румунія), завоювавши титул чемпіона Континенту
із результатом 433 кг за сумою
двох вправ.
У розмові з кореспондентом “Львівського залізничника” Ігор Шимечко поділився із читачами враженнями від участі
у цих змаганнях, розповів про травму, яка
завадила виступити на повну силу на чемпіонаті світу та згадав, що цього року йому
випала унікальна нагода зустріти новорічні
та різдвяні свята вдома, у родинному колі.
Тож “Львівський залізничник” вирішив поцікавитися у чемпіона, як минула святкова
відпустка, а також основними подіями у
його спортивному календарі на цей рік.
– Ігоре, поділися коротко враженнями від періоду святкування Нового
року та Різдва.
– Цього року цей період для мене був

особливим. Насамперед тим, що за попередні п’ять років чи не вперше випала нагода провести їх традиційно – у колі рідних
та близьких. Тепер, сповнений нових сил,
бажань та вражень, я повертаюся до активних тренувань.
– Чи важко після відпочинку входити у напружений тренувальний процес?
– Насправді, тренувальний процес не
переривався навіть під час святкового періоду. Тренування у базовому режимі ми
розпочали ще із середини грудня минулого року. Тому я не маю жодних проблем із
втратою чи відновленням фізичних кондицій. Усе відбувається за графіком.
– Одне з основних питань, яке нині,

І

з хорошим настроєм та чудовими спортивними
результатами повернулися з Вінниці юні львівські
хокеїсти – вихованці дитячо-юнацької спортивної
школи “Локомотив”. Приводом для цього стали успішні виступи на хокейному турнірі, присвяченому пам’яті
засновника вінницької хокейної школи Володимира
Школьного. Про перебіг цих змагань, їх результати та
подальші перспективи розповідає головний тренер з
хокею ДЮСШ “Локомотив” Михайло Чіканцев.

– У форматі турніру відбулися незаплановані зміни.
З певних причин не приїхали
команди з Дніпропетровська,
Дніпродзержинська, Кіровограда,
які попередньо зголосилися до
участі, – розповідає Михайло
Чіканцев. – Тож серед гостей
змагань була лише наша львівська делегація. Ця обставина не
позбавила турнір інтриги та видовищності, а навпаки – стала
своєрідним матчевим змаганням
вінницької та львівської хокейних
шкіл. Господарі були представлені
трьома командами, Львів представ-

5 лютого 2010 р.

ляла команда старшої групи, до
якої увійшли хлопці 1996/1998 р.н.
та молодшої, де виступали юні
хокеїсти 1999/2001 р.н.
– Наскільки високим був
рівень організації хокейного меморіалу?
– Рівень організації перевершив наші сподівання. Для того,
щоб підсилити враження, скажу,
що у Вінниці, де кількість населення становить 360 тис. мешканців,
функціонує два льодові палаци, що
вміщують по 600 глядачів кожен та
ще один льодовий палац, що може
вмістити 2 тис. уболівальників.

думаю, цікавить більшість людей, що
активно цікавляться твоєю спортивною кар’єрою та вболівають за тебе,
стосується травми, котра далася взнаки під час виступу на чемпіонаті світу в
Південній Кореї...
– Хочу заспокоїти своїх уболівальників. Зараз завершується останній етап
реабілітації після травми. За скеруванням
керівництва залізниці я пройшов повне
медичне обстеження у Клінічній лікарні
залізниці і зараз завершую курс відновлювальних процедур.
– Яким буде офіційний спортивний календар у важкій атлетиці цього
року?
– Думаю, він буде не менш насиченим,

Тож, як ви розумієте, умови для
розвитку хокею у Вінниці просто
ідеальні. Зазначу, що в хокейних
секціях у цьому місті займається
близько 300 дітей.
– Розкажіть докладніше про
результати матчів.
– Першу гру наша команда
старшої групи проводила, як кажуть, “з коліс”, щойно приїхавши з
вокзалу. Незважаючи на це, хлопці
перемогли однолітків із місцевої
команди “Блискавка” з рахунком
2:0. У другому поєдинку львів’яни з
молодшої групи здолали з рахунком
4:0 вінницький колектив із грізною
назвою “Піраньї”. Загалом за три дні
наші команди зіграли сім поєдинків
і в жодному не зазнали поразки.
Єдину нічию з рахунком 1:1 було
зафіксовано у матчі між нашими
хокеїстами 1996/1998 р.н. та командою господарів “Ураган”, за яку
виступали хлопці 1993/1995 р.н.
(Закінчення на 8 стор.)
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ніж минулого року, адже цикл підготовки
до Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні
набирає обертів. Зараз вирушаємо на
тренувальний збір у Чернігів, де пройде
підготовка до чемпіонату Європи, який
відбудеться у квітні цього року у столиці
Білорусі Мінську.
– Мабуть, близьке географічне розташування країни-організатора континентальної першості сприятиме успішному виступу, адже вдасться уникнути
негативних факторів, пов’язаних із кліматичними відмінностями і тривалим
переїздом?
– Звичайно, тому й Чернігів, як базу
для підготовки, обрали не випадково.
Адже з цього регіону до місця проведення
чемпіонату – лише кількасот кілометрів.
– Ігоре, зараз літні види спорту дещо
відійшли на другий план, основна увага зосереджена на зимових, зокрема,
на змаганнях, які от-от розпочнуться на
зимовій Олімпіаді у Ванкувері. Чи є у
тебе особисті вподобання серед зимових видів спорту?
– Я з великим інтересом слідкую за
турнірами з біатлону та фігурного катання. Щодо Олімпіади у Ванкувері, то тут
мої симпатії на стороні всієї української
збірної. Щиро бажаю вдалого виступу всім
нашим спортсменам. У мене вже є досвід
виступу на олімпійських іграх у складі
національної команди. Тож я не з чуток
знаю, яка важка і напружена праця передує таким престижним змаганням, і особисто переконався, наскільки важливою
для спортсменів у такі моменти є палка
підтримка уболівальників. Тому закликаю
всю спортивну аудиторію активно вболівати за наших олімпійців.
Розмову вів Андрій ВЕЗДЕНКО

