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портивні змагання на залізниці – це завжди особлива, видовищна подія, сповнена напруги і азарту. А футбольний турнір – хай
пробачать мені шанувальники інших видів спорту – і поготів.
Підтвердив ці слова І етап чемпіонату Львівської залізниці з міні-футболу серед колективів, що розташовані в межах дирекцій залізничних перевезень, який було присвячено 65-й річниці Перемоги у Другій світовій
війні. Наприклад, до змагань за почесний титул чемпіона Львівської дирекції залізничних перевезень зголосилося 16 футбольних колективів,
які представляли залізничні підприємства, розташовані на території
дирекції. Серед них були і фаворити, наприклад, гурти Львівської дирекції залізничних перевезень чи пасажирського вагонного депо Львів,
і команди, які вболівальники та суперники небезпідставно вважають
“міцними горішками”, приміром дружні колективи з управління залізниці, Стрийської дистанції колії, другої дистанції сигналізації і зв’язку
м. Львів, вагонного депо Дрогобич, а також “темні конячки”, як-от: команда Львівського локомотиворемонтного заводу, яка вперше виступала на залізничному турнірі.
Спортивне свято розпочалося з параду учасників та урочистого підняття національного прапора. Це почесне право
заслужено довірили капітану та тренеру
команди пасажирського вагонного депо
Львів – чинному чемпіону Львівської залізниці з міні-футболу – Олегові Яремчуку. А
далі учасників турніру та вболівальників
цілковито поглинула наелектризована атмосфера спортивної боротьби.
Команди змагалися у двох групах за
кубковою схемою, тож кожна перемога, починаючи зі стартових матчів, мала серйозне турнірне значення. На відкритому
майданчику Львівського ФСК “Локомотив”
першу футбольну партію розіграли футболісти пасажирського вагонного депо
Львів та Львівської дистанції сигналізації і
зв’язку. Незважаючи на те, що перший поєдинок викликав серйозний інтерес у вболівальників, очікуваної інтриги він не приніс
– із рахунком 5:1 перемогла команда паса-

жирського депо. Цілу низку голів, щоправда лише в одні ворота, побачили глядачі
зустрічі між Львівським локомотиворемонтним заводом та Стрийською дистанцією
сигналізації і зв’язку, яка паралельно відбувалася у залі спорткомплексу “Локомотив”.
Тут команда локомотиворемонтників
здолала опір зв’язківців – 9:0. Не відчули
особливих проблем у перших поєдинках і
команди управління залізниці, Львівської
дирекції та Стрийської дистанції колії, які
перемогли суперників із різницею у три
голи. Куди серйознішою була конкуренція
на футбольному полі у решті матчів. Гравці
команди рейкозварювального поїзда №16
лише за мінімальної переваги в рахунку
здолали опір колег із Другої дистанції сигналізації і зв’язку м. Львів, а футболісти з
локомотивного депо Львів-Захід лише двічі
зуміли відзначитися у воротах суперників
із Львівської дистанції електропостачання,
проте власні ворота при цьому зберегли

З 4 по 8 травня цього року у шведському місті Копінг проходив континентальний чемпіонат з пауерліфтингу серед жінок і
чоловіків. До участі в турнірі зголосилося 155 силачів із 25 країн
Європи. За сумою триборства в активі української команди 9 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалі. Крім того, наші атлети вибороли ще 37 нагород в окремих вправах. У командному заліку і жіноча, і чоловіча збірні України були недосяжними для суперників,
повторивши успіх 2008 року. Варто зазначити, що вагомий внесок у
загальну перемогу нашої команди зробили атлетки Коломийського
ФСК “Локомотив”– заслужений майстер спорту Інна Оробець, майстер спорту міжнародного класу Анастасія Дерев’янко, майстер
спорту Ірина Бабурова.
А тим часом не втрачають хорошої спортивної форми і ветерани,
які нещодавно змагалися у Коломиї за титул чемпіона України. Золоті
нагороди змагань здобули працівники Коломийського ФСК “Локомотив”:
спортивний інструктор, заслужений майстер спорту Сергій Ватюк, медсестра ФСК, кандидат у майстри спорту Оксана Кашпур та ветеран пауерліфтингу, майстер спорту Іван Павлюк.
Беруть приклад із досвідчених колег молоді атлети. На V літніх спортивних юнацьких іграх України з пауерліфтингу, які також відбулися у
Коломиї, вихованці місцевого ФСК “Локомотив” Анна Ашимбрейнер (вагова категорія до 67,5кг) і Павло Українець (категорія до 100 кг) здобули
відповідно срібну та бронзову нагороди.

недоторканими. А у двобої між гравцями
будівельно-монтажного поїзда №908 та
Самбірської дистанції електропостачання
справа взагалі дійшла до післяматчевих
пенальті. У “футбольній лотереї” більше
пощастило будівельникам.
На наступному етапі у впертій чоловічій
боротьбі та все ж дещо несподівано зброю
склали команди дирекції та управління
залізниці і в той же час прогнозовано у
чвертьфінал вийшли колективи пасажирського депо та Стрийської дистанції
колії. Незважаючи на те, що обидва півфінальні поєдинки завершилися з однаковими рахунками 4:1, малюнок гри у них суттєво відрізнявся. Якщо гравці пасажирського
депо переграли стрийських колійників, як
кажуть, на досвіді, то команді локомотиворемонтного заводу довелося мобілізувати
усі свої морально-вольові якості, щоб здолати опір міцних хлопців із рейкозварювального поїзда №16.
Як ви вже зрозуміли, у фіналі змагань
зустрілися представники неофіційних номінацій “фаворит” та “відкриття” турніру.
Забігаючи наперед, мушу сказати, що напружена комбінаційна гра тривала лише
у першому таймі цього протистояння, тоді
як у другому чинний чемпіон розставив усі
крапки над “і”. Можливо, команда локомотиворемонтників була виснажена важким
півфіналом, тоді як гурт пасажирського
депо Львів, мабуть, не в останню чергу
завдяки грамотним тактичним та психологічним настановам свого селекціонера
Олега Яремчука, якому, як відомо, і у професійному футболі досвіду не позичати,
здавалось, легко і невимушено переміг
опонентів – 3:0.
Отож футбольний кубок Львівської дирекції ще на рік закріпив свою прописку
в пасажирському вагонному депо Львів.

З 29 квітня по 3 травня цього року в Коломиї відбувався
V Міжнародний турнір пам’яті
Петра Федоровича, Андрія
Федчука, Василя Симчича,
Любомира Ткачука – відомих
людей, які зробили вагомий
внесок у розвиток боксу на
Прикарпатті та в Україні загалом. У рамках цього меморіалу
відбувся ІІІ тур матчевої зустрічі між олімпійськими збірними України та Франції. Перші
два тури приймали Львів та
Чернівці. Цікаво, що фінальні
поєдинки відбувались під відкритим небом на спеціально
змонтованому ринзі у центрі
Коломиї, біля міської ратуші.
Близько 6 тис. глядачів мали
змогу спостерігати за цікавими
боксерськими поєдинками. І ті,
хто не зміг прийти на спортивне
видовище, могли спостерігати
за розвитком подій через пряму
трансляцію в мережі Інтернет.
У складі нашої збірної були
вихованці Коломийського ФСК
“Локомотив” Ярослав Данилишин
та Арсен Різун. Захоплююче кількагодинне боксерське шоу завершилося бойовою нічиєю. Підсумковий
рахунок матчевої зустрічі – 4,5:4,5.
А з 2 по 8 травня Коломия
гостинно приймала учасниць
чемпіонату України з боксу серед
юніорок, у молодіжній категорії та
серед жінок. Участь у змаганнях
узяли понад 170 спортсменок з 22-х

Почесне друге місце – у дебютанта змагань зі Львівського локомотиворемонтного
заводу, третіми фінішували стрийські колійники. Колектив рейкозварювального поїзда, який став четвертим у заліку, отримав
кубок “За волю до перемоги”. Організатори
відзначили і кращих гравців змагання.
На останньому рубежі не було рівних
Олександру Королю зі Самбірської дистанції електропостачання, кращим польовим
гравцем визнали Тараса Ощудляка з пасажирського депо Львів, а за найбільший
гольовий доробок відзначили футболіста
команди Стрийської дистанції колії Василя
Павлучковича.
Паралельно зі Львовом футбольні чемпіонати відбулися і в інших дирекціях залізничних перевезень. На Закарпатті перемогу святкували футболісти зі станції Чоп,
які випередили у заліку команди комендатури військових сполучень ст. Ужгород
та Ужгородської дирекції. Чемпіоном
Івано-Франківської дирекції став колектив
Івано-Франківської дистанції колії, другими
фінішували футболісти з моторвагонного
депо Коломия, третіми були чернівецькі
зв’язківці. На Рівненщині не було рівних
команді дирекції. По обидва боки чемпіона
на п’єдесталі розташувалися команди локомотивного та вагонного депо Здолбунів.
Найсильнішою на Тернопільській дирекції
виявилася команда Тернопільської дистанції електропостачання. За нею у заліку розташувалися футбольні колективи локомотивного депо та станції Тернопіль. Восени
цього року всі переможці зустрінуться у
фінальному турнірі, у якому змагатимуться
за титул чемпіона Львівської залізниці.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Детальніше про змагання –
у фоторепортажі на 5 стор.

областей України. Варто відзначити, що збірна Івано-Франківщини
виборола призові місця в усіх
трьох вікових групах.
Кубок першості – у команди
юніорок. Найсильнішими в Україні
стали прикарпатські спортсменки і
у віковій категорії до 18 років. Третє
місце разом із харківською командою розділила івано-франківська
жіноча збірна. За підсумками змагань вихованки Коломийського
ФСК “Локомотив” Аня Рогович,
Оксана Штакун та Романа Ориняк
увійшли до складу збірної України
та захищатимуть честь держави на
чемпіонаті світу, який відбудеться
у вересні цього року на Барбадосі.
Коломиянка Оксана Штакун

вже вшосте стала чемпіонкою
України. Друге “золото” серед
жінок для команди виборола ще
одна спортсменка із Коломиї Аня
Рогович. Перемога стала гарним подарунком на 19-й День
народження спортсменки, а молодіжна та юніорська збірні ІваноФранківської області посіли перші
загальнокомандні місця.
За словами заслуженого
тренера України з боксу Івана
Данилишина, який займався підготовкою наших спортсменок до
змагань, технічний рівень майстерності в жіночому боксі значно
зріс і основною причиною цього є
включення жіночого боксу до програми Олімпійських ігор.
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