Спортивна естафета ХХ Спартакіади серед підрозділів
Львівської залізниці триває. Нещодавно в Чернівцях за першість і право взяти участь у фінальному турнірі залізничної
спартакіади змагалися трудові колективи служби сигналізації
і зв’язку. Традиційно спортивним змаганням передували урочистості. Організатори змагань привітали всіх учасників, від душі
побажали міцного здоров’я, натхнення, успіхів у чесній спортивній боротьбі. До привітань приєдналися почесні гості свята
– головний інженер служби сигналізації і зв’язку Степан Мілян та
начальник техвідділу служби Роман Задорожний.

Офіційний старт змаганням
дав головний суддя турніру
Ісідор Савчишин. До речі, Ісідор
Ісідорович уже декілька років виконує цю почесну й відповідальну
місію на змаганнях, що проводяться на базі Чернівецького ФСК
“Локомотив”. Це й не випадково,
адже він – ветеран-залізничник,
багато років працював викладачем
фізичної культури в залізничному
технікумі, а зараз гартує молодь
у залізничному училищі. Ісідор
Савчишин виховав багато спортсменів вищого класу, серед яких
і майстер спорту міжнародного
класу, переможець багатьох міжнародних змагань із легкої атлетики,
а нині начальник Чернівецького
ФСК “Локомотив” Іван Іліка.
Варто зазначити, що комплекс
“Локомотива” в Чернівцях охопив
усі види спортивної програми спартакіади, окрім міні-футболу. З цією
метою організатори орендували
футбольне поле сусідньої школи.
Проте цей мінімальний дискомфорт
у Чернівецькому ФСК тимчасовий,
адже зараз тут тривають роботи з
будівництва відкритого спортивного
майданчика. Керівництво залізниці

виділило кошти на виконання земельних робіт для зведення основи
під багатофункціональний майданчик із синтетичним покриттям. Не
залишилася осторонь і місцева
влада. Міськрада прийняла позитивне вирішення в питанні безоплатної установки та облаштування
штучного покриття, згідно з профільною програмою Міністерства
у справах сім’ї, молоді та спорту
України. Тож у наступному році на
майданчику вже кипітимуть футбольні пристрасті.
А тим часом емоції не вгавали на
футбольному полі шкільного стадіону, де боротьбу за перемогу вело
десять команд. Найсильнішими в
цьому виді виявилися спортсмени з
Тернопільської дистанції сигналізації і зв’язку, які випередили на фініші
не менш вправні команди дистанції
сигналізації і зв’язку міста Львова та
однойменної станції. Львів’яни взяли реванш у змаганнях із настільного тенісу, де свою перевагу над суперниками довели Андрій Заседко,
Степан Зачепило та Зоряна Співак
із дистанції сигналізації і зв’язку
ст. Львів. Відразу за ними на
п’єдесталі пошани вишикувалися

Нещодавно у спорткомплексі Львівського ФСК “Локомотив” знову вирували спортивні емоції. На черговому
етапі ХХ Спартакіади Львівської залізниці змагалися колективи служби будівельно-монтажних робіт і експлуатації
цивільних споруд, галузевих заводів.
Спортивне свято розпочалося з урочистого параду команд-учасниць. Спортсменівзалізничників
привітали
організатори
змагань, які побажали спортсменам міцного здоров’я, чесної боротьби на спортивних майданчиках і, звісно ж, перемоги.
Висловлю припущення, що найсерйозніше
до напутніх слів поставилися спортсмени
Львівського локомотиворемонтного заводу.
Колектив цього підприємства зараз переживає спортивне піднесення. Прикладом цього
став упевнений виступ молодого гурту локомотиворемонтників на чемпіонаті Львівської

команда дистанції сигналізації і
зв’язку міста Львова та майстри малої ракетки зі Стрийської дистанції.
Призові місця в міні-футболі та
волейболі, вочевидь, стали серйозним стимулом для спортсменів
дистанції сигналізації і зв’язку міста
Львова до того, щоб поборотися
за перемогу в решті видів. І вже
в наступному турнірі, у якому за
шахівницями змагалися майстри з
шашок, вони досягли бажаної мети.
Завдяки зусиллям Андрія Гринди
та Наталії Сачко зв’язківці дистанції
станції Львів посіли перше місце,
випередивши в підсумку колег зі
Стрийської та Сарненської дистанцій. А от у шахах найкраще виявила
свої інтелектуальні здібності команда Стрийської дистанції у складі
Андрія Харачка, Петра Копчишина
та Уляни Ривко. А по обидва боки
від чемпіонів знову розташувалися
спортсмени, які представляли на
турнірі львівські команди.
Наче дитячі іграшки, штовхали 32-кілограмові гирі атлети
Валентин Дідух, Микола Охман та
Олег Новак зі Здолбунова. Другими
в командному заліку були гирьовики зі Стрия, а почесне третє місце
посіли господарі змагань – чернівецькі зв’язківці.
Несподівано палка суперечка

комар носа не підточив, суперники
вдалися до суворого мандатного
контролю. У підсумку, аби довести
свою причетність до залізничного
підрозділу, спортсменові із Чернівців
навіть довелося бігти додому за посвідченням ( за нагоди, застерігаємо
усіх учасників спартакіади: їдучи
на змагання, не забувайте посвідчення вдома!) Навіть таке психологічне навантаження не зламало
бойового духу чернівецьких силачів
Дмитра Горгіци, Євгена Барбіра та
Анатолія Довгора, які забезпечили
своїй команді перше місце. Другими
фінішували зв’язківці зі Здолбунова,

розгорілася у змаганнях із армрестлінгу, де основна боротьба за нагороди розгорнулася між командами
зі Здолбунова та Чернівців. Аби в
підсумковому результаті, як кажуть,

третіми – львів’яни із ШЧ-2.
А от змагання з волейболу стали “зоряним часом” для спортсменів
Ужгородської дистанції сигналізації
і зв’язку, яка на турнірному шляху
впевнено здолала опір суперників

залізниці з міні-футболу серед підприємств,
розташованих на території Львівської дирекції залізничних перевезень. Не стали винятком і змагання спартакіади, які команда
Львівського локомотиворемонтного пройшла, як кажуть, на одному диханні, заслужено
здобувши перше місце в загальному заліку.
А переможну ходу на турнірі спортсмени
ЛЛРЗ розпочали зі звитяги на волейбольному майданчику. Місця на п’єдесталі пошани із переможцями розділили команди
будівельно-монтажного поїзда №908 та
управління будівельно-монтажних робіт №4
(Івано-Франківськ). У настільному тенісі гідну
конкуренцію локомотиворемонтникам склали рівненчани з будівельного управління
№3 та дистанції водопостачання, які посіли
відповідно друге та третє місця. Працівники
водного господарства не бажали поступатися фаворитам й у змаганнях із шахів та

гирьового спорту, проте щоразу зупинялися за кілька кроків від мети, як, зрештою, і
команди БМП №908 та будівельного управління №6 (Львів): перші зайняли третє місце
в шашках, другі взяли “срібло” в гирьовому
спорті. Довершили свій тріумф спортсмени
Львівського локомотиворемонтного перемогою в турнірі з шашок. Тут трійку лідерів доповнили гравці з БМП №908 та Львівського
заводу залізобетонних конструкцій.
Зміна лідера, а відтак – і переможця
відбулася лише у двох видах спортивної
програми: міні-футболі та армрестлінгу. На
футбольному майданчику найсильнішими
виявилися працівники будівельного управління №1, які випередили на фініші суперників з ЛЛРЗ та БМП №908. У такому ж порядку
ці дві команди завершили турнір із армрестлінгу, а найсильнішими тут були дужі хлопці
із заводу залізобетонних конструкцій.

і посіла перше місце. Другу й третю сходинки спортивного подіуму
зайняли відповідно волейболісти зі
Львова (ШЧ-1) та Чернівців.
У загальному заліку перше
місце за кількістю залікових очок
заслужено посіла команда дистанції сигналізації і зв’язку ст. Львів.
Однакову кількість балів у підсумку набрали команди Стрийської
та Львівської (ШЧ-2) дистанцій,
проте за додатковими показниками “срібло” в командному підсумку дісталося стриянам, львівські
зв’язківці – треті.
В особистому заліку серед
спортсменів-гирьовиків
відзначимо: до 70 кг – 1. Ігор
Дуркот (Ужгород), 2. Михайло
Тимощенко (Чернівці), 3. Роман
Харачко (Стрий); до 90 кг – 1.
Микола Охман (Здолбунів), 2. Олег
Новак (Здолбунів), 3. Михайло
Кушнір (Ужгород); понад 90 кг
– 1. Валентин Дідух (Здолбунів),
2. Василь Лопушинський (Львів,
ШЧ-1), 3. Михайло Саган (Стрий).
Особистий залік з армрестлінгу: до 70 кг – 1. Дмитро Горгіца
(Чернівці), 2. Сергій Мельник
(Сарни), 3. Іван Дуркот (Ужгород); до
90 кг – 1. Микола Охман (Здолбунів),
2. Ігор Бас (Львів, ШЧ-2), 3. Микола
Дзяйло (Львів, ШЧ-1); понад
90 кг – 1. Євген Барбір (Чернівці),
2. Валентин Дідух (Здолбунів), 3.
Андрій Супрунович (Львів, ШЧ-2).
Підготував А. ДОСКАЛЮК,
інструктор Чернівецького
ФСК “Локомотив”

Особиста першість із армрестлінгу:
70 кг – 1. Юрій Шах (ЛЗБК), 2. Артем
Ужинський (ВОДЧ, Рівне), 3. Тарас Дружбляк (ЛЛРЗ); 90 кг – 1. Вадим Ференчук
(БУ-3, Рівне), 2. Роман Ковалець (ЛЛРЗ),
3. Володимир Шмигельський (БМП №908);
понад 90 кг – 1. Володимир Крецул (ЛЗБК),
2. Ярослав Партем (БМП №908), 3. Михайло
Калужний (ЛЛРЗ).
Особистий залік з гирьового спорту: 70 кг – 1.Артем Ужинський (ВОДЧ-3,
Рівне), 2. Тарас Дружбляк (ЛЛРЗ), 3.
Микола Басовець (ВОДЧ-3, Рівне); 90 кг – 1.
Володимир Пахолок (БУ-6, Львів), 2. Микола
Кулиняк (БУ-6, Львів), 3. Анатолій Беднарчук
(ВОДЧ-3, Рівне); понад 90 кг – 1. Микола
Тарасович (ЛЛРЗ), 2. Андрій Содома (ЛЛРЗ),
3. Роман Святий (БУ-6, Львів).
(Продовження теми на 8 стор.)

