У перший день серпня на футбольному
стадіоні ФСК “Локомотив” у Чопі відбулося спортивне свято – VII Футбольний меморіал пам’яті
Георгія Кірпи.
Цього року на це свято міні-футболу прибули
32 футбольні команди відокремлених залізничних
підрозділів Львівської залізниці, Одеської залізниці та Укрзалізниці. Серед учасників турніру були
також три футбольні дружини із залізничних
підрозділів Угорщини та дві футбольні команди
залізничників зі Словаччини.
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Ужгородського територіального комітету профспілки
Ярослав Афтанас. Присутніх учасників турніру та гостей футбольного свята привітали заступник генерального директора Укрзалізниці Юрій Джус, начальник
ДТГО “Львівська залізниця” Богдан Піх, член правління
Фонду імені Георгія Кірпи Леонід Панасевич, ветеран
транспорту Петро Облапінський, голова міської ради
міста Чопа Галина Цар та ін.
Після нетривалої вступної урочистої частини розпочалися футбольні матчі. Усі, хто того дня був присутній на стадіоні ФСК “Локомотив” у Чопі, підтвердять,
що від ранку до надвечір’я на зелених футбольних
полях панували футбол і спека. Віддаємо належне
мужності усіх без винятку футболістів, які того дня
вийшли на стадіон під немилосердне серпневе сонце.
Схиляємося перед відданістю численних уболівальників, котрі додали до тридцятишестиградусної температури повітря не менш високу напругу своїх емоцій.

Стадіон раз по раз вибухав дружними вигуками, у
яких сплелися воєдино радість, обурення, захват, відчай, ентузіазм та надія.
У підсумку змагань трійка призерів серед команд
керівного складу виглядає так: перше місце здобула
футбольна команда Укрзалізниці, друге – Ужгородської
дирекції залізничних перевезень, третє – Львівської
дирекції залізничних перевезень. У змаганнях серед
команд колективів фізкультури Ужгородської дирекції
залізничних перевезень перше місце здобула футбольна дружина Ужгородської дистанції колії, друге
– Ужгородської дирекції залізничних перевезень, третє
– вагонного депо Ужгород.
Завершився ще один Футбольний меморіал пам’яті
Георгія Кірпи. Він відбувся на високому організаційному рівні. Спортивною майстерністю, завзяттям і захватом залізничники вшанували пам’ять Георгія Кірпи,
який у щоденній праці часто демонстрував спортивні
якості характеру: волю до перемоги, наполегливість,
завзяття і швидкість.
Особливо влучно це відзначив начальник залізниці Богдан Піх, який, вітаючи учасників змагань, сказав:
“Зараз усім нам – і спортсменам, і вболівальникам, і
організаторам турніру – гаряче і важко. Коли ми працювали з Георгієм Миколайовичем, нам бувало так
само гаряче і важко, але результати нашої спільної
праці перевершували усі сподівання…”
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