Пожежні працівники воєнізованої охорони змагалися у професійній майстерності

Н

е щодавно на базі Королівської
стрілецько-пожежної команди відбулися
змагання з пожежно-прикладного
спорту серед збірних команд загонів
воєнізованої охорони Львівської залізниці. Це вже третє таке спортивне свято в Королевому з 2003 року.
Чому саме у цьому мальовничому
селищі залізничників? Відповідь на
це питання – у подіях із новітньої
історії.
Наприкінці 90-х років минулого тисячоліття керівництво пожежної охорони
Львівської магістралі започаткувало роботу з модернізації пожежних поїздів. Їх
переобладнували з рефрижераторних
вагонів, забезпечуючи необхідним пожежно-технічним озброєнням, обладнанням
та інвентарем. Тоді заступник начальника
служби воєнізованої охорони з пожежного
нагляду Федір Курус наполегливо взявся
не лише за оновлення рухомого складу
пожежних підрозділів, а й за будівництво
спортивних майданчиків для проведення
тренувань та навчань з пожежно-прикладного спорту. Адже без цього важко навіть
уявити необхідний вишкіл та належну підтримку боєздатності вогнеборців. На цих
майданчиках гартується фізична та морально-психологічна підготовка пожежних.
Федір Федорович приїхав у Королево, на
окраїні якого знаходилася одинока окрема будівля із великим пустирем. Саме це
місце і вибрали. Будівля, яку облаштували
працівники стрілецько-пожежної команди
ст. Королево, перетворилася на ошатну

4

та доглянуту. Був зведений шатровий дах,
проведені необхідні внутрішні ремонти. І
все це – у вільний від служби час. Ґрунтом
засипали смітники, встановили надійну огорожу, обладнали бігові доріжки, спортивні
снаряди та спеціальні споруди. Найважче
“давалася” навчальна вежа, а без неї заняття та змагання неможливі. Однак Федір
Курус не лише започаткував, а й постійно
контролював і всіляко сприяв будівництву.
Вирішив він і питання щодо придбання
навчальної вежі, яку з часом монтували вже на місці. Згодом на території СПК
було висаджено багато фруктових дерев,
розрослися кущі винограду.
Цього року у другій декаді серпня над
стадіоном знову замайорів стяг нашої
держави. Чітко, по-військовому, лунають
команди. Стрій завмирає – звучить Гімн
України. З напутніми словами до спортсменів, на правах господаря, звернувся
начальник Мукачівського загону воєнізованої охорони Володимир Лявинець.
Після жеребкування команди-учасниці
почали готуватися до змагань. Тим часом
головний суддя змагань – начальник відділу з пожежного нагляду та технічних засобів служби воєнізованої охорони Віктор
Варварич разом із суддями та представниками загонів ще раз ретельно перевірили
всі спортивні споруди, спорядження та пожежно-технічне озброєння, адже спортсменам треба показати не лише високу техніку
виконання різних вправ, але й швидкість,
а дотримання техніки безпеки – одне з основних завдань будь-яких змагань.
Змагання стартували. Час збігав із

шаленою швидкістю і оцінювався найдрібнішими поділками секундомірів. Під наглядом суддів спортсмени мали подолати стометрову смугу з перешкодами, піднятися
по штурмовій та висувній драбинах, пройти
пожежну естафету та продемонструвати
усі вміння в бойовому розгортанні.
Впродовж двох днів стадіон “кипів”
запалом спортивних баталій. Головний
суддя – начальник відділу з пожежного нагляду та технічних засобів служби воєнізованої охорони Віктор Варварич оголосив
результати змагань. У подоланні стометрової смуги з перешкодами найспритнішим виявився інструктор Першого загону
Михайло Слободиський, друге місце у
його колеги по загону Богдана Постнікова,
а третє посів начальник варти ІваноФранківського загону Олексій Шемота. У
підйомі по штурмовій драбині найвправнішими стали стрільці Мукачівського загону
– Євген Сич зайняв перше місце, а Василь
Прислупський – друге. “Бронза” знову дісталася Олексію Шемоті. У парних виступах
із підйому по висувній драбині не було
рівних Сергію Ремпі та Ігорю Шевченку з
Тернопільського загону воєнізованої охорони. Другу сходинку посіли вогнеборці ІваноФранківського загону Олексій Шемота та
Василь Луканюк. Третіми в цьому виді змагань стали представники Першого загону
Михайло Слободиський та Мар’ян Чиряк.
У пожежній естафеті найкращими стали
львів’яни. Друге місце зайняла команда з
Мукачевого, а третє місце у їхніх колег з
Івано-Франківська. Чи не найважливішим
став останній етап змагань – бойове роз-

гортання. Першість у ньому здобула збірна команда Першого загону. Друге місце
вибороли пожежні Мукачівського загону, а
третє – спортсмени з Івано-Франківського
загону.
По завершенні змагань не забарилися
і результати. Командну першість здобула
команда Першого загону воєнізованої охорони. Друге місце у команди Мукачівського
загону воєнізованої охорони. Третю сходинку п’єдесталу зайняли спортсмени з
Івано-Франківського загону воєнізованої
охорони. Усі призери нагороджені кубками,
грамотами та грошовими преміями.
Змагання відбулися на високому рівні. Завдяки чіткому керівництву головного
судді, час був розписаний по хвилинах,
учасники діяли швидко, чітко і злагоджено.
Без роботи залишилася лише бригада медиків, що чергувала в ці дні на змаганнях.
Головний суддя Віктор Варварич, заступник начальника Івано-Франківського
загону з пожежного нагляду Володимир
Оленин та його колега з Тернополя
Олексій Ансімов відзначили якісну підготовку стадіону, інвентаря та озброєння до
проведення спортивних змагань. У цьому
заслуга їхнього колеги Івана Дьордяка з
Мукачевого, коменданта змагань Михайла
Чутори, суддів Володимира Тупиці, Євгена
Голінки й усього особового складу стрілецько-пожежної команди станції Королево та
інших працівників загону.
Володимир ТУПИЦЯ,
старший інструктор з протипожежної
профілактики Мукачівського загону
воєнізованої охорони, суддя змагань

