здобули футболісти Рівненської дирекції
залізничних перевезень. Іншим фіналістом футбольного турніру стала команда
Ужгородської дирекції, яка посіла в підсумку почесне друге місце. На третій сходинці
п’єдесталу вистачило місця відразу двом
командам – зі служб сигналізації та зв’язку
і вагонного господарства.
В інтелектуальних баталіях за шахівницями гору також узяли шахісти з Рівного.
Гідну конкуренцію їм склали представники
команди управління залізниці та Львівської
дирекції, які посіли відповідно друге та третє
місця. У турнірі з настільного тенісу свою
перевагу над суперниками впевнено довели
майстри малої ракетки служби колійного гос-
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подарства. Вагомий внесок у цю перемогу
зробив лідер тенісної команди залізниці, переможець та призер багатьох представницьких змагань, колійний майстер Ужгородської
дистанції колії Іван Біров. По обидва боки
від переможців на п’єдесталі пошани розташувалися тенісисти служб пасажирського та
вагонного господарств.
Не бракувало емоцій і в змаганнях із
волейболу, які відбувалися на території
методично-інформаційного бюро залізниці
в Суховолі. Варто відзначити хорошу готовність спортивних майданчиків бюро до
змагань, до якої долучилися колективи моторвагонного депо Львів та локомотивного
депо Львів-Захід. Хоча до участі у волей-

больному турнірі зголосилося 12 команд,
фаворита тут було помітно, як кажуть,
неозброєним оком. Згуртована команда
Чортківської дистанції колії, яка на турнірі
боронила честь Тернопільської дирекції,
без проблем дісталася фіналу і здобула
заслужену перемогу, а от решта призових
місць стали предметом упертої суперечки,
яку розгорнули відразу кілька команд. У
підсумку друге місце посіли волейболісти
команди колійного господарства, яку презентували спортсмени Сарненської дистанції колії, а третіми фінішували гравці збірної
Ужгородської дирекції.
У командному заліку переможцем
Спортивних ігор залізниці стала збірна

служби колійного господарства. Другими у
командному заліку фінішували вагонники,
а третє місце посіли спортсмени Львівської
дирекції залізничних перевезень. Переможці
та призери турніру отримали в нагороду
кубки, почесні грамоти та медалі. Попри
те, що решті команд із-поза призової трійки дещо забракло спортивного щастя, аби
поборотися за призові місця у загальному
заліку, можна з упевненістю сказати, що
жодній із них не бракувало бажання достойно виступити на спортивному турнірі
і, таким чином, гідно вшанувати країну з її
19-м Днем народження.
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