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портивний сезон на Львівській залізниці набирає обертів.
Нещодавно у Львові, на базі спорткомплексу ФСК “Локомотив”
відбувся перший етап наймасовіших змагань – ХХ Спартакіади
серед трудових колективів Львівської залізниці. У ньому змагалися за перемогу та призи збірні дирекцій залізничних перевезень. Про представницький рівень турніру свідчить хоча б той факт, що кожна команда
виставила на змагання повний склад, делегувавши найсильніших своїх
представників у всі види спортивної програми – міні-футбол, волейбол,
настільний теніс, шахи, шашки, гирьовий спорт та армрестлінг.
Урочистості з нагоди відкриття ХХ робітничої Спартакіади відбулися в ігровому залі
спорткомплексу “Локомотив”. Під бадьорий
козацький марш у залі вишикувалися учасники змагань у спортивних одностроях. Під
звуки Національного Гімну України капітани
команд підняли прапор змагань. Із привітаннями та побажаннями на адресу учасників
виступили почесні гості турніру.
Від імені керівництва залізниці спортсменів привітав заступник начальника
залізниці з кадрів та соціальних питань
Володимир Чернега.
– Кожна з команд, яка нині присутня
на цьому турнірі, пройшла нелегкий шлях
відбіркових змагань, цей факт заслуговує
на увагу і свідчить про те, що нині у цьому
залі зібралися кращі з кращих, – зазначив
Володимир Васильович. – Тож бажаю усім
учасникам турніру міцного здоров’я, хороших спортивних результатів, чесної, видовищної, коректної боротьби на спортивних
майданчиках.
Головний технічний інспектор Ради
профспілки Львівської залізниці Богдан
Нечай привітав усіх ентузіастів спорту наголосивши, що, незважаючи на економічну кризу, проведення таких змагань серед
трудових колективів магістралі засвідчує
значні зусилля керівництва залізниці та
залізничної профспілки, спрямовані на подальшу реалізацію комплексної програми
розвитку, покращення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в колективах, популяризацію здорового способу
життя серед залізничників та членів їхніх
сімей. Козацького здоров’я, упевненості у
власних силах, непохитного прагнення до
перемоги та задоволення від спортивної
боротьби побажав усім учасникам турніру
начальник дорожнього ФСК “Локомотив”
Олексій Козачук.
Усмішки, які, наче спалахи фотокамер,
виблискували у шеренгах команд під час
урочистого відкриття, згасли, на обличчях
спортсменів закарбувалася максимальна
зосередженість, в очах запалали вогники спортивного азарту – стало зрозуміло,
що до старту турніру залишилися лічені

хвилини. Сигнал головного судді змагань і...
закрутилося.
За програмою, змагання в усіх видах
відбувалися одночасно, тож уболівальникам
було непросто визначитися зі спортивними уподобаннями. Зрозуміло, що найбільші
емоції панували на майданчиках, де точилася командна боротьба. Навіть, незважаючи
на примхливу погоду, яка намагалася дещо
підмочити високу репутацію футбольного
турніру, рясні краплі дощу буквально випаровувалися від напруги спортивних емоцій,
які панували на відкритому міні-футбольному полі. Це й не дивно, адже перемога у
цьому виді спортивної програми спартакіади
неофіційно вважається однією з найпрестижніших. Дещо забігаючи наперед, зазначимо, що лаври переможця у міні-футболі
дісталися команді Рівненської дирекції залізничних перевезень. На другій сходинці
п’єдесталу тут розташувалися футболісти
Ужгородської дирекції, третіми фінішували
номінальні господарі – команда Львівської
дирекції. Власне висловлю припущення, що
двом командам на цьому турнірі було дещо
важче змагатися, ніж решті. Це збірна управління залізниці, яка, згідно зі змінами у

регламенті, дебютувала в одному з найсильніших етапів спартакіади і збірна Рівненської
дирекції, яка у статусі минулорічного чемпіона серед дирекцій була змушена долати не
лише впертий опір принципово налаштованих суперників, а й відчувала серйозний тягар відповідальності за результат. Не дарма
кажуть, що здобути перемогу легше, ніж стабільно втримуватися на найвищій сходинці
п’єдесталу.
До честі чемпіонів, вони блискуче впора-

найдужчим виявився Станіслав Шепель із
Рівненської дирекції. Загалом призові місця у цих дисциплінах розподілилися таким
чином: у гирьовому спорті 1 місце – управління залізниці, 2 – Рівненська дирекція, 3
– Івано-Франківська дирекція; в армрестлінгу 1 – Ужгородська дирекція, 2 – Львівська
дирекція, 3 – Рівненська дирекція. У такому
ж співвідношенні розподілився баланс сил
у турнірі з шашок. У підсумку перше місце в загальному заліку посіли спортсмени

лися із подвійним навантаженням. Свою перевагу над суперниками рівненчани довели
до переможного результату й у волейбольному турнірі. Другими тут були львів’яни,
а третє місце завоювали волейболісти
Ужгородської дирекції. “Господарювали”
спортсмени Рівненської дирекції і в змаганнях з настільного тенісу та шахів. Друге
місце у двоборствах майстрів малої ракетки посіли львів’яни, третє – тенісисти із
Закарпаття. За шахівницями по обидва боки
від чемпіона на п’єдесталі були відповідно
шахісти управління залізниці та Львівської
дирекції. По-справжньому золотим став
дебют збірної управління залізниці у змаганнях з гирьового спорту. Такий результат
команді забезпечили успішні виступи силачів Ігоря Мартиновича, який здобув упевнену перемогу у ваговій категорії понад 90 кг,
та Ярослава Федуня, який здобув “бронзу” у
вазі 90 кг, де перемогу святкував Михайло
Марусяк з Івано-Франківської дирекції.
Ярослав Федунь доповнив свій медальний
залік золотою нагородою у змаганнях армрестлерів (категорія 90 кг). У вазі 70 кг перемогу присудили Іванові Ряшку із Закарпаття,
а в категорії важковаговиків (+90 кг)

Рівненської дирекції, друге – здобула збірна
Львівської дирекції, третьою фінішувала команда із Закарпаття.
Переможці та призери турніру отримали
в нагороду кубки, медалі, грамоти та цінні подарунки. У заключному слові під час закриття змагань заступник начальника залізниці
з кадрів та соціальних питань Володимир
Чернега подякував усім його учасникам та
організаторам за чудове спортивне свято,
сповнене драматизму боротьби та радості
блискучих перемог, відзначив, що з кожним роком усе більше жінок беруть участь
у спортивних турнірах серед залізничників.
На завершення Володимир Васильович висловив сподівання, що наступні змагання будуть іще цікавішими.
Отож визначено переможця серед дирекцій залізничних перевезень. На черзі
– інші підрозділи магістралі. Всі команди, які
завоювали перші місця у змаганнях служб
та підрозділів, виборюватимуть абсолютну
першість у фінальному турі спартакіади.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото автора
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