З

н агоди 65-ї річниці з Дня народження Героя
України Георгія Кірпи 23 липня у приміщенні
ДФСК “Локомотив” та методично-інформаційного бюро в Суховолі відбувся чемпіонат із мініфутболу, настільного тенісу, шахів та волейболу.
Двом львівським збірним
– міській та обласній, компанію
у змаганні склали представники Волинської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Рівненської,
Тернопільської та Чернівецької
областей, а також спортсмени зі
Львівського локомотиворемонтного заводу.
Організатори добре підготувались до проведення змагань.
“Локомотив” зустрів гравців бездоганними полями для футзалу
та міні-футболу. Контролювати
змагання запросили арбітрів національної категорії: футбольного
фахівця Івана Вишиваного, тренера з тенісу В’ячеслава Ткачова
та шахіста Романа Кузя.
– Наш спортивний клуб був
відремонтований та переобладнаний ще у 2008 році і з того
часу активно проводить заняття,
тому до такого рівня змагань ми
у постійній готовності, – запевнив
адміністратор спортивного клубу
Ігор Вяхірєв. – Підготовка до чемпіонату розпочалася відразу, як
ми отримали постанову про його
проведення – місяць тому. За цей
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час зробили все, щоб змагання
відбулися на найвищому рівні.
Боротьба у всіх спортивних
дисциплінах була запеклою.
Стимулом, окрім престижу, став
також і приз – за перше місце
переможці одержували 1500 гривень, за 2 місце – 1000 гривень, а
за “бронзу” – 500 гривень.
Спортсмени зайняли майже
увесь комплекс спортивного клубу. На першому поверсі змагалися тенісисти, поверхом вище ганяли шкіряного м’яча футболісти
– їх розділили на дві групи, одна
з яких змагалась у приміщенні,
інша – знадвору. А на балконі над
футзальним полем розташувались представники найінтелектуальнішої гри – шахісти.
Найбурхливіше, звісно ж, відбувалися змагання з міні-футболу.
Емоції переповнювали не лише
гравців, але й глядачів, які невтомно коментували хід поєдинків, підказували хлопцям, як бити і куди
бігти. Незворушними залишалися
лише представники суддівської
бригади, хоч було видно, що і їм
важко стримувати емоції.

У методично-інформаційному бюро, що в Суховолі, в цей
час завершувалися останні приготування перед змаганнями з
волейболу. Як розповів головний
суддя змагань, майстер спорту
національної категорії, чемпіон
України з волейболу Мирослав
Крук, згідно із проведеним жеребкуванням, дев’ять команд розділено на дві підгрупи.
– Гра проводиться за діючими
правилами і складається з трьох
партій. Перші дві тривають до
25 очок, третя скорочена – до 15
очок. Після визначення переможців півфіналів відбудеться матч
за третє місце між командами, які
програли півфінали. Варто відзначити, що майданчики сьогодні
у хорошому стані, незважаючи на
те, що вчора була справжня злива, – зазначив Мирослав Крук.
Від першої і до останньої хвилини змагань на волейбольних
майданчиках точилася напружена безкомпромісна боротьба.
Про це свідчили не тільки захоплені вигуки уболівальників, а й
напружена робота всього колективу арбітрів. Звичайно, були й
свої несподіванки, та мало хто
сумнівався, що перемогу здобудуть спортсмени з Чорткова,
які виступали за Тернопільську
дирекцію залізничних перевезень. Прогнози справдилися:
перше місце виборола команда

Тернопільської області, друге в
команди Львівського локомотиворемонтного заводу і третє місце
завоювали волейболісти управління залізниці.
– Підготовка команд цього
року була на середньому рівні, –
ділиться враженнями від чемпіонату головний арбітр Мирослав
Крук, – хоча цього не скажеш про
переможців із Чорткова. Я суджу
ці змагання майже п’ятнадцять
років і бачу, що гра команди
відрізняється стабільністю – вони
постійно перемагають. Колектив
– зіграний, має нормальну підготовку, всі спортсмени високі на
зріст, що дуже важливо для цього
виду спорту. Добре виглядала й
команда управління залізниці,
що постійно тренується у ДФСК
“Локомотив”.
Найменш галасливо пройшов
турнір із шахів. Погаласувати
шахістам не вдалося б, навіть,
якби й хотіли – футбольні емоції
добре було чути і в невеликому
шаховому товаристві. Та, як виявилось, залізничним інтелектуалам футболісти не заважали.
– Тиша для шахістів дуже
важлива, – погодився суддя національної категорії Роман Кузь.
– Коли ми граємо на турнірах,
то за міжнародними правилами
ФІДЕ необхідно дотримуватися
тиші, заборонені звуки мобільних телефонів. Але тут своя спе-

цифіка. Усі учасники – залізничники, люди праці, їм не звикати
до шуму. І вони здатні від цього
шуму абстрагуватись, що є великою перевагою. Мені подобається, що Львівська залізниця думає
про своїх працівників, дає людям
можливість позмагатись, реалізувати себе і відпочити від роботи.
Залізничники, які беруть участь у
турнірі – аматори. Однак багато з
них грають на рівні кандидата в
майстри спорту.
За словами Романа Кузя,
кількість залізничників-шахістів
збільшується. І особливо приємно, що серед шанувальників
давньої стратегічної гри – дедалі
більшає жінок.
– Положенням чемпіонату
передбачено, що кожна команда
має складатися з двох чоловіків
та однієї жінки, – пояснив Роман
Кузь. – Зараз змагається 8 осіб
прекрасної статі. Мушу визнати,
що жінок на шахових змаганнях
стає все більше. Чоловікам простіше – їх і в парку на лавках
можна зустріти за грою у шахи.
Тому я тішуся, що жінок для залучення до участі у конкурсі тепер не потрібно шукати. Взагалі
кількість шахістів збільшується.
Це залежить в основному від
кількості заходів та бажання організаторів. Колись проводились
чемпіонати Європи і навіть світу
серед залізничників! Ще 2 роки

