кращі гравці – заслужені нагороди
і цінні подарунки від засновника
Міжнародної громадської організації “Фонд імені Георгія Кірпи”
Жанни Ігорівни Кірпи.
На V турнір до нас вперше
приїхали команди з інших країн.
Сьогодні у турнірі беруть участь
дві словацькі та угорська команди.
Тож турнір уже не вперше набуває
міжнародного статусу. Переважна
більшість учасників – залізничники, а цього року до нас зголосилися тенісисти зі Санкт-Петербурга
та шахісти зі Львова і Угорщини.
Звичайно, ми їм не відмовили.
Зазначу, що сьогоднішній турнір
проходить у двох вікових підгрупах: змагаються гравці віком за
40 років – керівники підрозділів
та їхні заступники, багатьом із них
пощастило працювати разом із
Георгієм Миколайовичем, та молодші спортсмени-залізничники,
– зауважив Ярослав Афтанас.
Після мітингу на Ужгородському
вокзалі частина учасників вирушили до Чопа, де відбулося урочисте
відкриття ювілейного міжнародного
футбольного турніру. Паралельно
із ним на вокзалі станції Ужгород
розпочався турнір із шахів.
Під час урочистого відкриття
змагань на стадіоні “Локомотив”
у Чопі з вітальним словом до
учасників турніру звернулися начальник Ужгородської дирекції
залізничних перевезень Василь
Нодь та заступник голови Чопської
міської ради Володимир Хижняк,
які побажали учасникам змагань
високих результатів та яскравих

спортивних перемог.
Навіть сильна спека (на час відкриття турніру стовпчик термометра сягнув позначки 30 градусів за
Цельсієм) не завадила командам
продемонструвати хорошу спортивну підготовку. Усі матчі порадували
численних уболівальників видовищною грою. У фіналі титул чемпіона
розіграли колективи Ужгородської
пасажирської вагонної дільниці та
локомотивного обертового депо
Чоп. Основний час зустрічі суперники звели унічию – 1:1, а в серії
пенальті влучнішими виявилися
локомотивники, які й посіли перше
місце. У матчі за третє призове місце команда Мукачівської дистанції
колії із мінімальною перевагою в
рахунку (1:0) перемогла суперників
із вагонного депо Ужгород. Серед
команд керівного складу перемогу
здобула команда Рівненської ди-

рекції залізничних перевезень, на
другому місці турнір завершили
футболісти зі Львівської дирекції,
третє призове місце – за командою
Тернопільської дирекції.
На численні побажання працівників та колективів залізничників на
стадіоні “Локомотив” у Чопі цього
року вперше пройшли змагання
з настільного тенісу та нардів.
Серед тенісистів перше призове
місце здобула команда управління
Львівської залізниці, друге і третє
місця посіли відповідно команди
Ужгородської дистанції електропостачання та локомотивного депо
Мукачево. Гра у нарди закінчилася перемогою майстра будівельно-монтажного управління №5
Олександра Гойдича.
Із цікавістю спостерігали глядачі
і за інтелектуальними баталіями, які
точилися за шахівницями. Як і в по-

передні роки, у турнірі взяли участь
шахісти майже всіх адміністративних районів Закарпаття, а також зі
Львова та Тернополя. Дев’ять турів

боротьби за регламентом швидких
шахів завершилися переконливою перемогою майстра спорту
зі Львова Святослава Поповича.
Призові місця на п’єдесталі посіли
Олександр Подгорний та Юрій Ісак
з Ужгорода.
Після завершення спортивних
змагань почесний гість турніру
– голова Міжнародної громадської організації “Фонд імені Георгія
Кірпи” Анатолій Палюх – від імені
засновника фонду Жанни Кірпи
привітав усіх учасників з успішним
проведенням турніру, побажав подальших успіхів у роботі, спорті та
житті і вручив переможцям та призерам кубки, медалі, почесні грамоти, грошові винагороди та цінні
подарунки.
Олександр ГЕРШУНЕНКО
Фото автора

