“У

здоровому тілі – здоровий
дух” – підтверджуючи цю
народну істину, уже сьомий
рік поспіль по-спортивному відзначають День профспілки залізничників і
транспортних будівельників України
у вагонному депо Ковель. Цього року
традиційний “Фестиваль здоров’я” на
березі озера Пісочного зібрав найбільшу
кількість команд за час свого існування
– спортивну честь відстоювали чотири команди із вагонного депо Ковель, команда служби вагонного господарства
та гості фестивалю – команда вагонного депо Коломия.
На урочистому відкритті фестивалю учасників
привітали голова профкому вагонного депо Ковель
Олександр Мартинюк, головний інженер депо
Віктор Рихлюк, помічник начальника вагонного депо
Коломия з кадрів і соціальних питань, голова профкому депо Руслан Міляр, начальник навчально-методичного центру з охорони праці Львівської залізниці Ігор Кузьма. Голова профкому вагонного депо
Ковель Олександр Мартинюк зачитав привітання з
Днем профспілки від голови дорпрофсожу Андрія
Сенишина, а також вручив квиток члена профспілки
нещодавньому випускнику Чернівецького технікуму
залізничного транспорту Тарасу Кімлайчуку, який
працює оглядачем вагонів. Пролунали Державний
Гімн України та гімн профспілки, капітани команд
підняли Державний прапор та прапор профспілки
залізничників і транспортних будівельників.
Із перших хвилин на фестивалі запанував
спортивний азарт та вперта конкурсна боротьба.
Традиційно найгострішими виявилися футбольні
баталії. Створюючи чимало гострих атак та гольових моментів, кожна з команд до останньої хвилини
прагнула здобути перемогу в улюбленому виді спорту. Основний час фінального поєдинку між командами ПТО Ківерці і ПТО Ковель не виявив переможця
і суддя призначив післяматчеві пенальті. Фортуна
усміхнулась футболістам з ПТО Ковель, перемігши
суперників з рахунком 3:1, вони стали чемпіонами з
міні-футболу. У матчі за третє місце зустрілися команди служби вагонного господарства “СВ Львів” та
ПТО Ізов. “Бронзу” вибороли львів’яни, які здолали
ізовських футболістів з рахунком 2:1.
Найкращими вагонники з ПТО Ковель стали й
у змаганнях із пляжного волейболу, здолавши у
фіналі команду “СВ Львів”, третьою в цьому виді
спорту була команда “Еталон” (працівники АУРу і
електромонтажного цеху вагонного депо Ковель).
Не бракувало інтриги у змаганнях із штовхання
колоди. Для цього виду конкурсного змагання організатори приготували метрову колоду вагою 30 кілограмів. Найкращий результат цього року показали
гості фестивалю – представник команди вагонного
депо Коломия Радіон Хайруллін кинув колоду на
8,9 метра. Друге місце посів учасник команди ПТО
Ковель, на третій сходинці – спортсмен із ПТО Ізов.
Волю до перемоги команда вагонного депо
Коломия продемонструвала й у змаганнях з армрестлінгу, залишивши позаду в турнірній таблиці

спортсменів із ПТО Ізов та ПТО Ківерці-Луцьк, які
зайняли відповідно 2 та 3 місця.
Найвидовищнішими на фестивалі були змагання з перетягування каната. Гаряча підтримка
вболівальників, які гучно підбадьорювали силачів,
додала їм ще більше спортивного запалу та енергії,
запекла боротьба точилася за кожен сантиметр. У
фінальному поєдинку перемогу “витягнула” команда ПТО Ковель, на другому місці їхні колеги із ПТО
Ківерці-Луцьк, на третьому – команда “Еталон”.
Кращих на фестивалі визначили й у змаганнях
із настільного тенісу, шашок, дартсу, окремо відбувся конкурс капітанів та конкурс вболівальників.
Підбивши всі результати, на офіційному закритті
фестивалю журі оголосило переможців та нагородило команди грамотами й кубками. Перше місце із результатом 27 балів посіла команда ПТО
Ковель, другою фінішувала команда вагонного
депо Коломия. На третє місце з однаковими результатами – по 11 балів – претендували дві команди:
служби вагонного господарства “СВ Львів” та ПТО
Ківерці-Луцьк. Волею жереба третя сходинка дісталася вагонникам із Ківерців та Луцька, а четверте
місце – за командою “СВ Львів”. Передостанньою
у підсумковій турнірній таблиці розташувалася команда “Еталон”, а остання сходинка цього року за
командою ПТО Ізов.
Як зазначив голова профкому вагонного
депо Ковель, головний суддя змагань Олександр
Мартинюк, на цьогорічному фестивалі не бракувало
конкурсної інтриги і спортивної боротьби: “У наших
працівників є бажання долучатися до громадського,
спортивного життя. Цього року у фестивалі взяла
участь нова команда “Еталон” із працівників АУРу
і електромонтажного цеху. Особливо відзначу активність і допомогу їхнього профгрупорга Наталії
Богдан. Щоправда, вони зайняли передостаннє
місце, але думаю, що наступного року, вже із досвідом участі у фестивалі, покажуть кращий результат. Як організатори змагань, ми теж прагнемо з
кожним роком вдосконалювати рівень проведення
фестивалю, вводимо нові конкурси. Щороку під час
відкриття фестивалю вручаємо членські квитки працівникам, які нещодавно вступили до профспілки
залізничників і транспортних будівельників – вручення квитків під час такого свята запам’ятається
надовго. Ми вдячні керівництву вагонного депо
Ковель, яке багато допомогло нам в організації
фестивалю. Усі учасники фестивалю та вболівальники відзначили, що їм особливо приємно було провести час на березі озера, продемонструвати свої
спортивні досягнення і таким чином відсвяткувати
День профспілки”.
Сюрпризом для усіх учасників фестивалю наприкінці конкурсного дня стало частування смачним
козацьким кулешем, рецепт приготування якого організатори тримають у суворій таємниці. Дозволимо
собі припустити, що неповторний смак – результат не лише вдало підібраних інгредієнтів страви.
Головною “приправою” до кулешу була неймовірна
фестивальна атмосфера спортивних емоцій, яка
того дня панувала на мальовничому березі озера
Пісочного.
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