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На початку змагання лідерство захопили поляки, згодом нашому капітану Костянтину Ільїну
вдалося випередити польського
атлета. Однак на останніх метрах
дистанції фортуна усміхнулася
збірній Польщі, яка фінішувала з
результатом 52,59 секунди, збірна України – із результатом 55,95
секунди. Незважаючи на другий
результат в останньому змаганні,
українські атлети у командному
заліку вже були недосяжні для усіх
суперників.
“Такі змагання підтримував
Георгій Кірпа, – зауважив президент Фонду ім. Г.М. Кірпи Анатолій
Палюх. – Георгій Миколайович допомагав богатирям, а вони обрали
його незмінним президентом своєї
федерації. Сподіваюся, що надалі
такі турніри будуть регулярними,
адже вони демонструють силу
та красу. Допомогу в організації
турніру надала Львівська залізниця, партнерами заходу стали
Південно-Західна залізниця та
Укрзалізниця”.
Як зауважив начальник залізниці Богдан Піх, у часи роботи
Георгія Кірпи залізниця опікувалася богатирським спортом, допома-

гала українській збірній: “Коли нам
запропонували на честь Дня народження Георгія Кірпи підтримати організацію турніру, ми відразу
погодилися. Я вважаю, що надалі
масштаб турніру лише збільшуватиметься, а українська команда
демонструватиме ще кращі результати”.
За підсумками всіх змагань останнє місце у турнірі посіла збірна
Словаччини, третьою стала збірна
богатирів Білорусі, друге призове
місце – за командою Польщі, а

переможцем чемпіонату зі суттєвим відривом у кількості набраних
балів стали господарі змагань
– збірна України.
Призери змагання одержали
від організаторів кубки, дипломи,
почесні грамоти та сувеніри. А
українських силачів глядачі ще
довго не відпускали зі спортивної
арени, фотографуючись на згадку
з богатирями-переможцями.
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Капітан української збірної, найсильніший богатир України Костянтин Ільїн:
– Ця перемога для нашої
команди дуже важлива, ми
подолали черговий спортивний бар’єр. На мою
думку, такого результату
вдалося досягти насамперед завдяки злагодженій
командній роботі. Крім
того, ми врахували слабкі і сильні сторони наших
суперників. За характером
я боєць, тому ніколи не
здаюся, а завжди впевнено
йду до мети. Кілька днів тому я приїхав зі змагань
у Китаї, які відбувалися за неймовірної спеки впродовж п’яти днів. А далі – щоденна робота: тренування та участь у міжнародних турнірах.
Усім читачам “Львівського залізничника” бажаю
не втрачати віри у себе, правильно обирати життєві пріоритети, ну і, звичайно, вдосконалювати
спортом тіло і дух...

