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друге поспіль Львівська магістраль була представлена спортсменом залізничного клубу “Локомотив” на головних спортивних змаганнях світу –
олімпійських іграх. Як і чотири роки тому в олімпійському
Пекіні, на ювілейній ХХХ Олімпіаді в Лондоні честь нашого
прапора разом з усіма учасниками національної олімпійської збірної захищав львівський важкоатлет, інструктор
дорожнього ФСК “Локомотив” Ігор Шимечко.

Нагадаємо, що на своїх дебютних іграх-2008 у Китаї Ігор доволі високо підняв планку власних
досягнень, посівши почесне п’яте
місце. Цей результат загострив
увагу спортивної громадськості

до виступів перспективного українського атлета, тож зрозуміло, що перед ним автоматично
постало завдання покращити
його на іграх-2012. Тим більше,
що передолімпійський цикл Ігор

Шимечко пройшов впевнено: спочатку львівський штангіст переміг
на чемпіонаті Європи у Бухаресті,
випередивши найближчих конкурентів аж на 15 кг за сумою двох
вправ, згодом додав до свого доробку “бронзу” чемпіонату світу
у Кореї, показавши найкращий
результат змагань у ривку. Перед
Олімпіадою в Лондоні на європейській першості в Казані (2011
рік) український важкоатлет посів
друге місце, пропустивши вперед
лише росіянина Дмитра Лапікова.
Та вже на початку 2012 року стало відомо, що допінг-проба російського атлета виявилася позитивною, тож його позбавили золотої
медалі, а звання чемпіона перейшло до Ігоря Шимечка. Отже,
передумов для успішного виступу
на іграх-2012 було достатньо,
проте спорт, як відомо, справа не
завжди передбачувана...
Фахівці з галузі спорту, мабуть, погодяться зі мною, що
шостий результат Ігоря Шимечка
на Олімпіаді-2012 свідчить швидше про стабільний рівень його
спортивної форми, ніж про певний спад. Однак у широкого кола
пересічних уболівальників до
результатів виступу львівського
штангіста залишилися певні запитання. Відповідь на них ми спробували дати у розмові з Ігорем
Шимечком.
– Ігоре, відразу після виступу на Олімпіаді чимало ЗМІ оприлюднили коментар, у якому
йшлося, що тобі соромно за
свій результат на іграх-2012.
Чого було більше у ньому –
емоцій чи реальної оцінки свого
виступу?
– Нині, коли емоції дещо вляглися, можу сказати, що на минулій
Олімпіаді мені не вдалося реалізувати навіть вісімдесят відсотків

своїх можливостей. Тому загалом
оцінюю свій виступ незадовільно.
Щодо згаданого коментаря, то це
були перші емоції після того, як я
повернувся з помосту. Зрозуміло,
що журналісти вхопилися саме
за першу реакцію, вона їм найбільше пасувала для ефектних
заголовків.
Загалом мені справді прикро,
що я не зміг виправдати надії тренерів і багатьох уболівальників на
вдалий виступ.
– Який результат ти сподівався продемонструвати на
олімпійському помості?
– Перед початком олімпійських
ігор мій максимальний результат
на тренуваннях становив 210 кг у
ривку і 245 кг у поштовху (супер-

ник Шимечка – іранський важковаговик Бехдад Салімікордашіабі
– здобув золоту медаль Лондона2012 у категорії понад 105 кг
із сумарним результатом 455
кг: 208 кг у ривку та 247 кг у
поштовху – ред.). На офіційних
змаганнях у найкращих спробах
я піднімав штангу вагою 205 кг
у ривку та 240 кг у поштовху. На
цей показник я орієнтувався і на
Олімпіаді в Лондоні. Звичайно, за
результатами минулих змагань
ця сума не забезпечувала місця у
призовій трійці, та якби мені вдалося реалізувати заплановане,
то суперники обрали б іншу тактику і тоді хтозна, як би склалися
обставини.
(Закінчення на 6 стор.)
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