Збірна ФСК “Локомотив” Львівської залізниці успішно виступила
на XIX Всеукраїнській спартакіаді серед спортивних клубів та колективів фізичної культури
підприємств і організацій промислової сфери і транспорту
Із 17 по 20 вересня цього року у Запоріжжі відбувалася XIX Всеукраїнська
спартакіада серед спортивних клубів та колективів фізичної культури
підприємств і організацій
промислової сфери і
транспорту. Спортивна
програма включала
змагання з міні-футболу,
легкої атлетики, настільного тенісу, армрестлінгу та гирьового
спорту. За перемогу та
призові місця змагалося
27 команд з усіх куточків
країни. Окремою командою на цьому турнірі
була представлена і
Львівська залізниця.
Шістнадцятого вересня цього
року в актовому залі Львівського
вокзалу перед відправленням
нашої делегації на змагання у
Запоріжжя відбулися урочисті
збори. Міцного здоров’я, бадьорості духу, чесної боротьби та ви-

Львів Богдан Яворський.
Чотири дні ми з нетерпінням
очікували новин із Запоріжжя, і от
21 вересня о 11:44 до другого перону Львівського вокзалу прибув

Склад збірної ФСК “Локомотив” Львівської залізниці на
ХІХ Всеукраїнській спартакіаді серед спортивних клубів
та колективів фізичної культури підприємств
та організацій промислової сфери і транспорту
Олексій КОЗАЧУК – начальник дорожнього ФСК “Локомотив”
Сергій КІЗИМА – інструктор-методист Чернівецького
ФСК “Локомотив”
Людмила ГІЩУК – техпрацівниця Чернівецького
ФСК “Локомотив”
Микола ОХМАН – електромеханік Здолбунівської дистанції
сигналізації та зв’язку
Сергій ОХМАН – слюсар локомотивного депо Здолбунів
Іван БІРОВ – бригадир колії Ужгородської дистанції колії
Тетяна БУТКО – бухгалтер Ужгородського ФСК “Локомотив”
Ігор МАРТИНОВИЧ – інженер служби організації праці, заробітної плати і структур управління
Іван ЗАРІЧНИЙ – оглядач колії пасажирського вагонного депо
Львів
Олег ЯРЕМЧУК – бригадир пасажирського вагонного депо Львів
Олег МАЗЯРКО – інструктор-методист Здолбунівського
ФСК “Локомотив”
Микола КРИЦУЛА – експедитор методично-інформаційного
бюро залізниці
Артем ГАБІНСЬКИЙ – інженер локомотивного депо Львів-Захід
Тарас ОЩУДЛЯК – майстер пасажирського вагонного депо
Львів
Олег СЛОБОДА – провідник пасажирського вагонного депо
Львів
Андрій КОЦАН – працівник охорони пасажирського вагонного
депо Львів

соких спортивних результатів від
імені керівництва залізниці спортсменам побажав начальник служби кадрів, навчальних закладів
та соціальних питань Олександр
Копик. Хорошого настрою перед
неблизькою дорогою на змагання
учасникам команди, без сумніву,
додали подаровані спортивні
однострої, які за дорученням
голови обласного осередку партії “Відродження” Івана Груника
спортсменам-залізничникам вручив начальник вокзалу станції
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поїзд Запоріжжя-Львів, яким наші
спортсмени повернулися додому. Зустріч учасників спартакіади відбулася по-домашньому
тепло і скромно, хоча результат
виступу львівських залізничників заслуговував на гучні овації.
Як з’ясувалося, із промислового
центру України наша команда
повернулася “зі щитом”, посівши
високе четверте місце у загальному заліку турніру.
Поділитися враженнями від
змагань і оцінити виступ львівсь-

ких спортсменів ми попросили
керівника нашої спортивної делегації, начальника дорожнього ФСК “Локомотив” Олексія
Козачука.
– На спартакіаді були представлені всі регіони України.
Представницький рівень турніру був доволі високим – серед
учасників – теперішні й колишні
чемпіони України. А це, у свою
чергу, свідчить про престиж та
популярність цих змагань. До речі,
залізничну галузь у Запоріжжі,
окрім нас, представляли команди
Південно-Західної та Донецької
залізниць. Що стосується організації змагань, то, безумовно, за
відносно скромного бюджету та
обмежених можливостей вони
були проведені на належному
рівні. Деякі проблеми виникали з
використанням залів для міні-футболу, трохи зазнав змін регламент
проведення змагань, але в цілому
все було проведено добре.
– Як Ви оцінюєте результати, які продемонстрували на
турнірі спортсмени нашої команди?
– Я вважаю, що всі спортсмени, які змагалися і відстою-

вали честь Львівської залізниці,
виступили досить вдало, а в деяких дисциплінах буквально завдяки своїм морально-вольовим
якостям виборювали достойні
місця. Насамперед це стосується наших легкоатлетів. У цьому
виді програми наші спортсмени
завоювали бронзову медаль.
Вдало виступили наші майстри
малої ракетки, які представляли у збірній ужгородську школу
настільного тенісу. У чоловічих
і жіночих змаганнях вони посіли відповідно четверте та п’яте
місця. Хочу зауважити, що за
такого високого представницького рівня це доволі успішний
результат. Не підвели команду
і наші атлети. Зважаючи на те,
що в кожній групі армрестлерів
змагалося по 24-25 спортсменів,
серед яких було чимало титулованих силачів, два восьмих місця
представників Львівської залізниці у заліку варто розглядати
як успішний підсумок. За схожих
обставин відбулися змагання серед гирьовиків, тому результати
наших спортсменів виявилися
цілком очікуваними. Разом із
тим дещо гіршим за очікуваний

Іван Біров, учасник турніру з настільного
тенісу, бригадир колії Ужгородської дистанції
колії:
– Я розумів, що на мене покладали великі
надії, тому дуже старався. У перший змагальний
день у своїй групі виграв усі чотири матчі з рахунком 3:0. Та, мабуть, треба було по-іншому розподілити сили. Після такого стартового навантаження
важко було змагатися у наступні дні. Тим більше,
відчувалося, що дехто із суперників професійно
займається тенісом, тренується по шість годин на
день. Та хоча за плечима вже 46, я дав хороший
бій, а іноді й прочухана 25-30-річним суперникам.
На жаль, лише півкроку мені забракло до призової
трійки. Усе ж, думаю, мій виступ уболівальникам
сподобався і запам’ятався. Під час гри даю волю
емоціям, і глядачі навіть на змаганнях у гостях
мене підтримують, а це додає сил і впевненості.

виявився підсумок виступів наших футболістів. Проте тут варто
зважити на небездоганну роботу
мандатної комісії та невблаганний жереб. В одну відбіркову
підгрупу разом із львівською
командою потрапив беззаперечний фаворит – “Металург” із
Запоріжжя. Команда господарів
складалася із сильних гравців,
які мають досвід виступів у командах майстрів. У першому ж
поєдинку нашим хлопцям довелося зустрітися з «металургами», які виявилися сильнішими
і в підсумку стали переможцями
міні-футбольного турніру. Щодо
львівських футболістів, то за схемою турніру ця поразка відразу
позбавила їх можливості змагатися за високі позиції в турнірній
таблиці.
– Усе ж четверте місце у командному заліку – це успішний
результат.
– Так. Тим більше, що позаду залишилося чимало фаворитів, а в призовій трійці попереду – дуже сильні спортивні
клуби “Металург” (Запоріжжя),
“Локомотив” (Донецьк) та “Зоря”
(Миколаїв). Хоча наші спортсмени і не виборювали перших
місць, вони виступили доволі
впевнено. Крім того, завдяки
представництву в усіх видах
програми нам вдалося уникнути
штрафних балів. Тому четвертий
підсумковий результат серед 27
команд, на мою думку, є загалом
успішним. Важливо, щоб ми і в
подальшому мали фінансову та
організаційну можливість брати участь у таких спартакіадах.
Це – дуже хороший стимул для
розвитку залізничного спорту. Є
можливість обмінюватися інформацією зі спортивними функціонерами та спортсменами, налагоджувати партнерські зв’язки.
Тож за підтримки керівництва
залізниці плануємо готуватися до
участі у наступних спартакіадах.
Упевнений, що вже наступного
року наші спортивні результати
будуть ще кращими.
Андрій ВЕЗДЕНКО
Фото автора

Бачили б ви, які “безнадійні” м’ячі я діставав у
Запоріжжі!
Микола Охман, учасник змагань з армрестлінгу, електромеханік електрозв’язку
Здолбунівської дистанції сигналізації і
зв’язку:
– Змагання відбулися на хорошому рівні.
Участь у них взяло багато сильних спортсменів, і
ми також намагалися гідно виступити. Тому ніхто
не зважав на титули і заслуги, усі були в рівних
умовах, точилася чесна спортивна боротьба.
Багато суперників були мені добре відомі,
адже постійно зустрічаємося з ними на різних змаганнях, у тому числі й залізничних. Тому приблизно знав своїх суперників за силою і можливостями. А результат, якого вдалося досягти, вважаю
задовільним. Звичайно, кожен спортсмен прагне
лише перемоги, тому хотілося виступити краще.

