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У перерві між змаганнями свою
спортивну танцювальну майстерність у виконанні акробатичних
трюків продемонстрували учасники Театру спорту Львівського
державного університету фізичної
культури. Музичною композицією
привітав учасників Микола Хомин,
один із переможців конкурсу дитячих талантів.
Першою у програмі турніру
була естафета. Упродовж двох
хвилин учасники повинні були
виконати три вправи – перенести на 20 метрів “колодязь” вагою
320 кг, потім на таку ж відстань
– атлетичний снаряд вагою 380
кг, а фінішувати – із двома колодами вагою 130 кг та 150 кг кожна. Такий потужний ваговий старт

виявився непідйомним для збірної
Білорусі, яка завершила конкурс
ще на першому етапі, не зумівши
донести “колодязь” до фінішної
лінії. Натомість збірна Польщі всі
елементи виконала задовго до
фінального свистка рефері, витративши на все лише 47,23 секунди.
Наступними у змагання вступили
збірні Словаччини та України. Під
палкі оплески вболівальників перемогу у цьому двобої святкували
українці з результатом 53,82 секунди. Результат словаків виявився слабшим – вони виконали лише
два завдання за 1 хвилину 23,15
секунди.
Нелегке випробування чекало на найсильніших богатирів
Центральної Європи і на наступному етапі: команда у складі трьох

атлетів повинна була зрушити з
місця і протягти на відстань 20 метрів пожежний автомобіль вагою 27
тонн. На виконання цього завдання
учасникам відводилася лише одна
хвилина. Першими за канат узялися білоруси. Один із суддів зарано
подав свистком сигнал для зупинки автомобіля, а основний суддя
поставив вимогу дотягти авто до
визначеної лінії. Це затримало білоруську команду, яка зажадала
надати їй повторну спробу. Після
того, як вправу виконали інші збірні,
білоруси повторили спробу. Цього
разу все вийшло відповідно до вимог суддів. Із результатом 28,39 секунди збірна Білорусі стала лише
третьою у цьому змаганні. На дві
соті секунди довше знадобилося
збірній Словаччини для того, аби
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протягти пожежну машину. Не надто покращили результат суперників
і поляки, які з часом 28,21 секунди
стали другими. Безсумнівним лідером у цій вправі стала українська
збірна, богатирі якої протягнули пожежну машину найшвидше, випередивши найближчих за результатом
суперників на 5 секунд. Командна
злагодженість та гаряча підтримка
рідних трибун допомогли збірній
України впоратись із завданням за
23,35 секунди, і після двох етапів
змагань команда України розділила з поляками 1-2 місця у турнірній
таблиці.
Не менш видовищним було і
підняття 300-кілограмової “колоди”.
За одну хвилину троє силачів разом
мали підняти її над головою максимальну кількість разів. За виконан-

ням цієї вправи рефері стежили
особливо прискіпливо, зараховуючи командам лише повний підйом
колоди. Це завдання виявилося аж
надто складним для словацьких
богатирів, які змогли підняти 300-кілограмову металеву “колоду” лише
один раз. Нелегко було й білоруським атлетам, однак вони зуміли
виконати вправу тричі. Польській
команді рефері не зарахував кілька
підйомів як недостатньо “чистих”,
у підсумку поляки мали лише 3
повні підйоми. Натомість високий
рівень техніки виконання українських богатирів глядачі побачили вже
з першого підйому. Наша збірна
значно легше і швидше за суперників підняла колоду п’ять разів,
завершивши змагання з чималим
запасом часу.

