тому було 8 шахових турнірів. А у 2011 році
– це перший турнір. Чим більше буде таких
змагань, тим більше залізничники займатимуться шахами та й узагалі спортом.
Завершення чемпіонату у стінах ДФСК
“Локомотив” затягнулось на кілька годин –
футболісти все ніяк не могли визначитись
із сильнішим, дарма що учасників футбольного змагання розділили на дві групи. Тому
за фінальними двобоями спостерігали усі
– і футболісти, що вибули із перегонів,
і тенісисти, і шахісти. Саме міні-футбол
став апогеєм чемпіонату. Чемпіонами стали представники Львівського локомотиворемонтного заводу.
– Це вперше наші хлопці перемогли на
турнірі такого рівня, – розповів інструктор
із фізкультури Львівського локомотиворемонтного заводу Степан Світлик. – Хоча ми
вже здобували призові місця на першості
Львівської залізниці, вигравали зональні
турніри, на змаганнях у Фастові здобули
3 місце за очками. Змагання сьогодні були
дуже цікавими, побільше б таких – ви ж
бачите, у працівників є потреба, є бажання займатись спортом, змагатись між собою. Головне, щоб на цю корисну справу
не забракло коштів. Ми повинні постійно
вдосконалюватися, а це відбувається через виховання та культуру – як духовну,
так і фізичну. Переконаний, що без спорту
неможливо нічого досягти.
Як розповіли самі чемпіони з локомотиворемонтного заводу, тренуються вони регулярно. Минулого року командою під назвою “Локомотив” брали участь у першості
міста. Для тренувань футболісти шукають
собі суперників не лише серед залізнични-

ків: домовляються із іншими аматорськими
командами міста, часто змагаються із командою технікуму радіоелектроніки.
– Нам усім дуже приємно, що змагання
відбулися у чесній боротьбі, усі учасники
показали професійне ставлення до спорту, – наголосив начальник дорожнього фізкультурно-спортивного клубу “Локомотив”
Олексій Козачук. – Я бачу хороший настрій
на обличчях у тих, хто виборов призи, і
в тих, у кого такі перемоги ще попереду.
Залізничники, що взяли участь у чемпіонаті, отримали заряд бадьорості, який,
сподіваюся, передадуть своїм сім’ям, колегам по роботі, і з наснагою повернуться
до своїх професійних обов’язків.
У міні-футболі друге місце зайняла
команда Рівненської області, бронзу вибороли представники Львова. Тенісне
срібло “поїхало” до Чернівців, а бронза
залишилась у Львові. У шаховому чемпіонаті друге місце зайняла команда Львова,
третє – команда Закарпатської області. Натомість, представники Львівського
локомотиворемонтного заводу стали чемпіонами практично з усіх представлених
на чемпіонаті видів спорту. Вони вибороли
золото у футболі, тенісі та шахах.
– Ми проявили спортивну злість, а
відтак показали такі хороші результати,
– пояснив голова профкому локомотиворемонтного заводу Роман Люшняк. – Я
своїм хлопцям сказав: нам треба тільки
перемагати! Результат бачите самі. Я
дуже задоволений. Ми відзначимо їх премією, подяками, вшануємо як і належиться
спортсменам.
Як розповів Роман Люшняк, незабаром

заводським спортсменам не потрібно буде
шукати, де займатись фізичною культурою, а локомотиворемонтний завод зможе
сам приймати аналогічні змагання. Адже
цього року планується завершити спортивний комплекс заводу, що, за словами
керівника профкому, не поступатиметься
ДФСК “Локомотив”. Там буде обладнано
окрему прохідну, буде
створено всі умови для
того, щоб прийняти душ,
відпочити та поїсти.
– Ми вже навіть проект реконструкції маємо, – зазначив Роман
Люшняк.
– Єдина проблема
– фінансування. Однак
як тільки проведемо усі
роботи, зможемо вийти
на загальноукраїнський
рівень із клубом та рівнем підготовки наших
спортсменів.
Нагородження призерів та переможців
чемпіонату відбувалося
на сцені Будинку науки
і техніки локомотивного депо Львів-Захід.
Начальник служби кадрів, навчальних закладів
та соціальних питань
Олександр Копик та
завідуючий відділом соціального захисту, праці
та зарплати дорпрофсожу Денис Булгаков вру-

чили найкращим спортсменам-залізничникам пам’ятні медалі та кубки.
Богдан ЮРОЧКО,
Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО,
Богдана ЮРОЧКА та
Олександра ГЕРШУНЕНКА
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