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Четвертого березня цього року в Києві відбулася
зустріч молодих боксерів із чемпіоном світу з боксу в
суперважкій категорії Володимиром Кличком. Серед
юних спортсменів, які стали учасниками майстеркласу у виконанні спортивного кумира української молоді, були й боксери, які тренуються в Коломийському
ФСК “Локомотив”.
Учасників заходу зібрав столичний боксерський зал ЦСКА,
де ще 14-річним хлопцем розпочинав свій спортивний шлях
Володимир Кличко. Юні боксери
мали змогу не лише поспілкуватися з чемпіоном, а й отримали
практичні поради щодо тренувань. До слова, усе почуте вдалося відразу випробувати в рингу,
адже після теоретичної частини
відбулася демонстрація вправ на
реакцію. Першими в боксерський
“квадрат” вийшли саме вихованці
коломийського “Локомотива”.
Представляючи коломийську

делегацію організатори зазначили, що ФСК “Локомотив” визнано
найкращою базою для тренувань
олімпійської збірної України з
боксу, а також відзначили, що
Прикарпаття – постійний лідер у
жіночому боксі, адже спортсменки краю входять до складу збірної
України на міжнародних виступах
у різних вікових групах.
Добрим словом згадали
на зустрічі заслуженого тренера України Івана Данилишина,
який займається вишколом перспективної молоді Прикарпаття,
але через термінові справи він

не зміг побувати на майстеркласі. Вихованець Коломийського
ФСК, заслужений майстер спорту
з боксу Володимир Колесник у
виступі згадав про свою підготовку та виступи у складі національної збірної України разом
із Володимиром Кличком на
міжнародних змаганнях, а також
наголосив, що вперше титул чемпіона України Володимир Кличко
здобув у 1992 році саме в рингу
ФСК “Локомотив”. А начальник
Коломийського ФСК “Локомотив”
Андрій Ільків від імені львівських
залізничників вручив Володимиру
Кличку подарунки та іменну
футболку. На згадку про цю
подію Андрій Ільків також вручив пам’ятні сувеніри першому
тренеру боксера Володимиру
Золотарьову,
представникам
компанії Nemiroff та керівництву
“Фонду братів Кличків”. Загалом
організатори позитивно оцінили
роботу “Локомотива”, задекларувавши наміри й надалі співпрацювати із залізничниками.
– Переконаний, що ми обрали
та рухаємося правильним шляхом, докладаючи зусиль не лише
до виховання хороших спортсменів, але й здорового покоління
в цілому, – зазначив Володимир
Кличко.
Підбиваючи підсумки зустрічі,
чемпіон зізнався, що у спілкуванні з дітьми почерпнув чималу
користь і для себе, тож з цими
враженнями
продовжуватиме
підготовку до майбутніх відповідальних поєдинків.
Нагадаємо, що зустріч коломийських спортсменів із відомими українськими братами-боксерами була не першою. Торік
у березні в Коломиї побував
Віталій Кличко, де спільно з керівництвом Львівської залізниці та
представниками компанії Nemiroff
брав участь у відкритті оновленого боксерського залу в залізничному спорткомплексі “Локомотив”
ім. Петра Федоровича. Ця подія
відбулася в рамках співпраці залізничників із титулованими боксерами та відомим міжнародним
брендом у рамках соціальної програми “Спортивну Україну будуємо разом!”.

Блискуче виступили на чемпіонаті України з пауерліфтингу, що відбувся наприкінці зими у Полтаві,
атлети “Локомотива”, які увійшли до складу збірної
Івано-Франківщини. Наші спортсмени здобули на цьому престижному турнірі низку нагород різного карбу.
Вражаючий результат на змаганнях у Полтаві продемонструвала заслужений майстер спорту із пауерліфтингу Інна Оробець (на фото у верхньому ряду праворуч).
Докладніше про перебіг та результати чемпіонату Інна
Оробець розповіла кореспондентові газети.
– Вже традиційно жіноча команда Івано-Франківщини займає
провідні місця в Україні і цього
разу наші пауерліфтерки здобули перше місце у командному
заліку. П’ятеро із семи жінок, які
представляли збірну області на
чемпіонаті України – спортсменки
Коломийського ФСК “Локомотив”.
Загалом наші важкоатлетки вибороли 19 медалей: 4 золотих, 6
срібних, 9 бронзових, – зазначила
Інна Оробець.
Отож, у ваговій категорії понад 84 кг чемпіонкою України
стала тренер ФСК “Локомотив”,
заслужений майстер спорту Інна
Оробець. Титулована спортсменка була найсильнішою у всіх трьох
вправах програми чемпіонату. Інні
вдалося встановити три рекорди України і у підсумку здобути
чотири медалі найвищого ґатунку. Хороший результат у кате-

Весна для коломийських важкоатлетів – вихованців ФСК “Локомотив” – почалася з кубкових
змагань. У Луцьку, у спортивному залі товариства “Динамо” 168 спортсменів – 55 жінок та 113 чоловіків – із 24 областей України, Києва, Севастополя
та АР Крим змагалися за кубок України в окремих
вправах та загальному заліку.
Перше місце у загальному заліку вагової категорії 48 кг виборола Наталія
Мігалатюк. Її досягнення у
категорії 75 кг повторила
Тетяна Сліпченко. Третій у цій
вазі – результат Олександри
Петрів. Друге місце в ривку
посіла Оксана Павлюк (вагова
категорія 48 кг).
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Варто відзначити приємний
факт, що вперше в історії проведення кубків України жіноча
збірна з важкої атлетики ІваноФранківської області, яку тренує заслужений тренер України
Микола Чабан (на фото ліворуч), вдруге поспіль стала володарем почесного трофею у
загальному заліку.

горії до 52 кг показала і майстер
спорту міжнародного класу Ірина
Бабурова. У вправах “присідання”
та “жим лежачи” вона посіла другу
сходинку п’єдесталу, а в становій
тязі була третьою. У підсумку
Ірина здобула “срібло” в абсолютній першості.
Майстер спорту міжнародного
класу Марія Чепіль у категорії до
57 кг виборола чотири “бронзи”
– за сумою триборства та в кожній
із вправ. Призером чемпіонату за
сумою триборства в категорії до
63 кг стала майстер спорту Уляна
Лютник. Кандидат у майстри спорту Віра Говтова у вазі до 84 кг за
сумою триборства виборола срібну нагороду, зафіксувавши другий
результат в усіх вправах.
Незабаром у Чехії відбудеться
чемпіонат Європи з пауерліфтингу в дисципліні “жим лежачи”. До
цього турніру розпочинають активну підготовку наші Інна Оробець,
Марія Чепіль, Уляна Лютник,
Ірина Бабурова.
Вдало на чемпіонаті України
виступили й чоловіки. У збірній
Івано-Франківщини було троє
представників “Локомотива”.
Інструктор-методист ФСК “Локомотив”, заслужений майстер
спорту Сергій Ватюк посів призові
місця в усіх чотирьох дисциплінах
і перевершив рекорд України в
жимі лежачи, підкоривши штангу
вагою 162,5 кг. Тарас Мочернюк
вперше виконав норматив майстра спорту України, а Василь
Грицко показав свій найкращий
особистий результат і зупинився
за крок від медалі.
За матеріалами Коломийського
ФСК “Локомотив”
підготував Андрій ВЕЗДЕНКО

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

5

