“Секрет перемоги в тому, що
ми правильно розподілили свої зусилля і діяли злагоджено, – поділився враженнями після конкурсу
капітан збірної Костянтин Ільїн.
– Ми орієнтувалися на результат
поляків, яких сьогодні вважаємо
основними конкурентами. Загалом
під час тренувань таку вправу виконуємо до 8-9 разів”.
“Силовим спортом займаюся
вже 2 роки, і от сьогодні вперше
захищаю честь нашої збірної”, –
розповів дебютант збірної України
Сергій Топалов. – Підняття колоди – моя улюблена вправа.
Виконувати її нелегко, однак відчувши, як за нашу команду вболівали глядачі, я забув про важкість
і доклав усіх сил для перемоги”.
Українці стали кращими і в
наступному змаганні – піднятті однією рукою 90-кілограмової гантелі.
Троє наших богатирів у сукупному
результаті підняли снаряд над головою 20 разів, і з цим результатом
залишили позаду у турнірній таблиці всіх конкурентів. Поляки показали 16 вдалих спроб, білоруси

– 5 спроб, а найскладнішим це завдання виявилося для словацької
команди – жодної вдалої спроби.

Неймовірну командну силу
українська збірна богатирів продемонструвала й у наступному
змаганні – упродовж хвилини
максимальну кількість разів підняти на плечах автомобіль. Для
цього конкурсу фірма-партнер
турніру надала два автомобілі.
Для досягнення необхідної ваги
340 кг багажники авто додатково
навантажили. Змагання відбувалися попарно: представники двох
команд виконували вправу одночасно. Першими на старт вийшли
збірні Словаччини та Білорусі, які
всім складом показали відповідно
16 та 35 підйомів. Далі кращих
між собою визначали лідери турніру – збірні Польщі та України.
Полякам вдалося перевершити
результат збірної Словаччини
лише на один бал, натомість українські силачі показали майже
удвічі кращий результат – загалом підняли автомобіль 71 раз.
Завершився
богатирський
чемпіонат силовою естафетою.
Перша вправа естафети мала

назву “Прогулянка фермера”:
один із членів команди повинен
був “прогулятися” на відстань 20

метрів, несучи в руках дві сталеві
“колоди” вагою по 150 кг кожна.
Згодом на ту ж відстань наступний член команди мав пронести 183-кілограмовий щит, а на
фініші змагання третій учасник
команди – сім разів перекинути
величезну гумову тракторну покришку. На виконання цих трьох
завдань богатирі мали лише
дві хвилини. У двобої збірних
Словаччини і Білорусі перемогу
впевнено здобули словаки, які
перетнули фінішну лінію через
1 хвилину 28 секунд. Натомість
“фінал” білорусів настав на першій вправі, їхній богатир зумів
пронести обидві “колоди” лише
на 8 метрів 38 сантиметрів, таким
чином недонісши їх до фінішу і
відповідно не передавши право
на подальше продовження естафети. Сповненим інтриги було
подальше протистояння польських та українських богатирів – непримиренна спортивна боротьба
тривала до останніх секунд.
(Закінчення на 6 стор.)
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