У

же дев’ятий рік поспіль традиційно цікаво, зі спортивними
змаганнями та конкурсами
самодіяльності відзначають
День профспілки залізничників і транспортних будівельників у вагонному депо
Ковель.
Учасників цьогорічного Фестивалю здоров’я на березі озера
Пісочного привітали зі святом та
побажали успіхів у змаганнях перший заступник начальника служби
вагонного господарства Роман
Кручак, в.о. начальника вагонного
депо Ковель Віктор Пустовий, головний правовий інспектор Ради
профспілки на Львівській залізниці
Володимир Шрамко та головний
суддя змагань, голова профкому депо Олександр Мартинюк.
Надіслав спортсменам привітання
із профспілковим святом і голова
дорожнього комітету профспілки
Андрій Сенишин.
На відкритті фестивалю за
давньою традицією молодим працівникам, які прийшли працювати у депо, вручили профспілкові
квитки, зокрема їх отримали Юрій
Кравчук, Микола Мездрін, Ігор
Луцюк та Оксана Мончук.
Оскільки IX Фестиваль здоров’я
проходив у час літньої Олімпіади,
то для підняття спортивного духу
та поширення і серед залізничників олімпійського девізу “Швидше,
вище, сильніше” організатори запалили символічний олімпійський
вогонь.
Визначали кращих з-поміж
себе на фестивалі чотири команди – три із вагонного депо Ковель
(“СК Ковель” – працівники ПТО
Ковель, АУРу, електро-механічного цеху; “Прикордонник” – ПТО
Ізов; “Транзит” – ПТО Іваничі,
Луцьк, Ягодин, Ківерці) та команда
служби вагонного господарства

“СВ Львів”.
Першими мірялися у майстерності володіння м’ячем футболісти
– на полі упродовж кожного тайму одна за одною розгорталися
все гостріші атаки. Щоб вразити
ворота суперника і здобути перемогу для своєї команди, декотрі
спортсмени не пошкодували навіть сил і здоров’я... Переможцем
у цьому виді спорту стала команда
“Транзит” , на 2 місці – команда “СК
Ковель”, замкнула трійку призерів
команда служби вагонного господарства “СВ Львів”. Кращою команда “Транзит” стала й у змаганнях
із пляжного волейболу, залишивши позаду себе “Прикордонник”
та “СК Ковель”. Найкращу гру
у шашки продемонстрував гравець команди “СК Ковель”, яка й
посіла найвище місце, на другій і
третій сходинці – “Прикордонник”
та “Транзит”. У штовханні колоди
першість здобула команда “СВ
Львів”, представник якої Роман
Піцик кинув колоду на 8 м 76 см, на
другій позиції опинився Анатолій
Нагоров із команди “СК Ковель” із
результатом 8 м 64 см, а на третій
– Тарас Музика із “Прикордонника”
(8 м 55 см). Одним із найвидовищніших видів фестивальної про-

грами став турнір з армрестлінгу.
У такому мужньому виді спорту
кожен з учасників прагнув довести суперникові, що він – найсильніший на фестивалі. У підсумку
спортивна фортуна усміхнулась
команді “СК Ковель”, “срібло” дісталось “Прикордоннику”, “бронза” – “СВ Львів”. Найсильнішими
спортсмени “СК Ковель” стали й
перетягуванні канату. У змаганні
з цього найулюбленішого для глядачів виду спорту друге місце посіла команда “СВ Львів”, третє – за
“Прикордонником”. Помірялися силами на фестивалі і майстри малої ракетки – кращою в настільному тенісі стала команда “Транзит”,
на другому місці – “СВ Львів”, на
третьому – “Прикордонник”. У
дартсі найвлучнішими були спортсмени із “СК Ковель”, за ними у
турнірній таблиці розташувалися
“Прикордонник” та “Транзит”.
Після спортивних змагань естафету перейняли розважальні
конкурси. Судді визначили найкращих вокалістів на фестивалі – за їх
рішенням переможцем стали учасники команди “Транзит”, а на 2 та
3 місцях відповідно команди “СК
Ковель” та “Прикордонник”. Однак
за силою гучних оплесків лідером

глядацьких симпатій у цьому конкурсі стала команда “СВ Львів”.
У танцювальному конкурсі судді
найвище оцінили майстерність команди “Транзит”, на 2 місці – “СВ
Львів”, на 3 місці – “СК Ковель”.
Новинкою на фестивалі став
конкурс, у якому учасники мали
подолати відстань до озера зі
скакалкою, у мішку, а потім якнайшвидше доплисти на катамарані
до визначеного місця і повернутися назад. Найспритнішими тут виявилися спортсмени із “Транзиту”,
випередивши “СК Ковель” та
“Прикордонник”.
За підсумками змагань перше
місце на фестивалі посіла коман-

да “СК Ковель”, друге призове місце – у команди “Транзит”, третє –
у команди “Прикордонник”. Лише
2 бали забракло до фестивальної
“бронзи” команді “СВ Львів”.
Куди й подівся дух суперництва після завершення усіх змагань. У дружній та доброзичливій
атмосфері відгриміли останні
акорди святкової дискотеки. А
наприкінці фестивального дня
організатори свята почастували
його учасників смачним кулішем
та апетитними шашликами.
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