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а традицією офіційна частина спортивних змагань розпочалася із урочистих академій на вокзалі станції
Ужгород та на стадіоні “Локомотив” у Чопі.
Їх відкрив ініціатор проведення змагань,
керівник організаційного комітету турніру,
голова територіального комітету профспілки Ужгородської дирекції залізничних
перевезень Ярослав Афтанас. Участь в
урочистостях взяли керівники Ужгородської
дирекції, дорожньої профспілкової організації, залізничники підприємств вузла і ветерани транспорту, учасники змагань, а також
почесні гості. Уже кілька років поспіль постійним і надійним партнером проведення
меморіалу є Міжнародна громадська організація “Фонд ім. Георгія Кірпи”. Привітання
колегам, друзям та всім учасникам змагань від імені засновника фонду, дружини
Георгія Кірпи Жанни Ігорівни, озвучив президент міжнародної громадської організації
Анатолій Палюх.

вала на турнірі 100-відсотковий результат,
здобувши максимум балів у відбірковій підгрупі, де її суперниками були колеги зі станцій Ужгород та Мукачево, а також колективи
Мукачівської дистанції колії та угорської
залізничної компанії МАВ. До слова, виклик
господарям у цій підгрупі спробували кинути лише мукачівські колійники, які теж вдало
пройшли турнірний шлях, проте поразка 1:3
в очному двобої позбавила їх можливості
зіграти у півфіналі. До цікавинок футбольної статистики турніру, без сумніву, увійде
вдалий дебют на змаганнях футбольної
команди адміністрації Укрзалізниці. У другій
відбірковій підгрупі кияни з мінімальним
рахунком 1:0 здобули перемоги над суперниками з Ужгородської та Мукачівської дистанцій сигналізації і зв’язку, Мукачівського
загону воєнізованої охорони та словацькими
залізничниками з команди ЖСР і розписали
мирову (0:0) з футболістами локомотивного
депо Чоп. Скромний гольовий, проте солідний очковий доробок дозволив гостям зі
столиці з першого разу вийти у півфінал. До
четвірки кращих приєдналися футболісти з
компанії “Карго” (Словаччина) та вагонного
експлуатаційного депо Ужгород.
Негода, яка застала зненацька і глядачів,
і учасників півфінальної футбольної серії,
можливо, позначилася на результативності
матчів, проте не позбавила їх видовищності. У впертій суперечці гравці вагонного
депо Ужгород здолали опір словаків – 1:0, а
команда станції Чоп довела свою перевагу
над колективом Укрзалізниці – 2:0.
Із такими ж рахунками завершилися й
підсумкові поєдинки турніру, тільки цього
разу кияни двічі вразили ворота словацьких
залізничників у матчі за третє місце, а у фінальному залізничному “дербі” перемогу з
мінімальним рахунком 1:0 святкували футболісти зі станції Чоп.
Окрім кубків, медалей та почесних дипломів переможцям і призерам, організатори нагородили цінними подарунками від
Жанни Ігорівни Кірпи кращих гравців турніру. Кращими воротарями змагань стали
Віктор Симоненко з Ужгородської дирекції та Дмитро Носач (Укрзалізниця), цінні
призи отримали кращі захисники Михайло
Шибунько з Рівненської дирекції та Юрій
Кертес зі станції Чоп, а також нападники
– Степан Борис із Тернопільської дирекції та Анатолій Кривяник із вагонного депо
Ужгород.
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Старт спортивним змаганням дав шаховий турнір. Участь в інтелектуальній першості за шахівницями цього року взяло 73
учасники, серед яких два міжнародні майстри, один майстер ФІДЕ та 21 кандидат у
майстри спорту. Загалом, окрім шахістів зі
Львівської магістралі, за перемогу змагалися гравці з 13 районів Закарпаття, 4 міст
обласного підпорядкування, а також гості з
Угорщини, Словаччини та Австрії.
На переконання керівництва Закарпатської обласної шахової федерації,
меморіал Георгія Кірпи в Ужгороді вже
давно доріс до рівня своєрідної шахової
“олімпіади” і є наймасовішим турніром у регіональному календарі змагань із цього виду
спорту.
Учасники шахового турніру продемонстрували високу ерудицію та майстерність. На жаль, шахістам-залізничникам
не вдалося скласти серйозну конкуренцію
гідним суперникам. У підсумку стрілець
Мукачівського загону воєнізованої охорони
Василь Гуйван посів 12 місце, а ветеранзалізничник, колишній технічний інспектор
праці райпрофсожу Анатолій Прокопчук завершив змагання на 32-й сходинці. Перше
місце завоював майстер ФІДЕ з Мукачевого
Роберт Орос, по обидва боки від переможця на п’єдесталі розташувалися шахісти з
Ужгорода – кандидат у майстри спорту Юрій
Ісак та міжнародний майстер Віктор Бунда.
Переможець, призери турніру, а також
кращі шахісти змагань отримали від організаторів пам’ятні медалі, грамоти та цінні
подарунки.
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Уже традиційно змагання за перемогу в
міні-футбольному турнірі, що проходить на
стадіоні “Локомотив” у Чопі, відбувалися у
двох групах: у першій змагалися керівники
залізничних підприємств (віком 40 і більше
років), у другій – працівники.
Так склалося, що вже впродовж кількох років основна боротьба за перемогу в
першій групі розгортається між командами
дирекцій залізничних перевезень. Не став
винятком і цей турнір, а інтригу в ньому “закрутив” той факт, що за жеребом у спільну
відбіркову підгрупу потрапили два фіналісти минулого року – колективи Львівської та
Рівненської дирекцій залізничних перевезень. Незважаючи на титули і ранги, гідну
конкуренцію фаворитам на турнірному шляху склали команди Одеської залізниці та
ветерани футбольного клубу “Локомотив” із
Чопа. Тож у підсумку доля путівки до півфіналу вирішувалася в очній зустрічі між футболістами зі Львова та Рівного. За рівної гри
нічийну перспективу двобою змарнувала
фортуна, яка наприкінці матчу посміхнулася
команді Рівненської дирекції, тоді як міні-
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мальна поразка львів’ян забезпечила друге
місце у півфіналі гостям з Одеси.
У другій підгрупі компанію командам
Ужгородської і Тернопільської дирекції
склали колеги з Південно-Західної залізниці та депутати Закарпатської обласної
ради. Тернопільські залізничники вирішили
не випробовувати долю і нерви вболівальників і почали відразу торувати собі шлях у
півфінал, а от для господарів груповий етап
видався дещо складнішим, проте теж успішним.
У першому півфіналі, де мірялися силами футболісти Тернопільської дирекції та
Одеської залізниці, з інтригою не склалося.
Тернополяни за грою поступово нарощували свою перевагу і в підсумку довели її до
заслуженої перемоги з рахунком 3:0. А от
в іншому півфіналі глядачі стали свідками
справжньої футбольної драми. Матч між
командами Ужгородської та Рівненської
дирекцій завершився нульовою нічиєю, тож
ім’я фіналіста довелося з’ясовувати у серії
післяматчевих пенальті. Щасливий квиток
у “футбольній лотереї” витягли рівненські
футболісти, тоді як господарі не впоралися
з тягарем відповідальності перед своїми
уболівальниками і двічі схибили з “позначки”.
У матчі за третє місце господарі таки
взяли реванш за прикру півфінальну поразку, здолавши опір одеситів – 2:0. Не

розчарував очікувань місцевих глядачів
та гостей турніру і фінальний поєдинок.
Рахунок у цьому матчі відкрили футболісти
з Тернопільської дирекції, і вже коли багатьом на гадку спала думка про сенсацію і
нового чемпіона, у справу втрутилася небесна канцелярія. Здалося, що дощик, який
задріботів над футбольним полем, додав
сил футболістам із Рівного. Хай там як, але
вони зуміли переламати хід гри і завершили
її вольовою перемогою. Таким чином команда Рівненської дирекції знову повертається
додому в статусі чемпіона.
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Складається враження, що все, на що
можуть розраховувати суперники команди
станції Чоп, які прибули на турнір, – це гостинний прийом і дружня бесіда за межами
футбольного поля, тоді як на спортивному
майданчику працівники станції не виявляють до гостей жодних сентиментів. Це й
не дивно, адже саме вони представляють
на турнірі підрозділ, із якого починався
славний професійний шлях Героя України
Георгія Кірпи. Тож перемога для чопських
станційників – справа честі. Забігаючи наперед, варто сказати, що команда станції Чоп
єдина з-поміж усіх учасників продемонстру-

Уже другий рік поспіль у рамках спортивного меморіалу Георгія Кірпи відбуваються
змагання з нардів. За словами організатора
турніру, голови територіального комітету
профспілки Ужгородської дирекції залізничних перевезень Ярослава Афтанаса, ця гра
користується великою популярністю серед
залізничників Закарпаття, тому на численні
прохання працівників торік нарди включили
у програму змагань.
Цього року участь у турнірі, що був
присвячений Дню профспілки залізничників і транспортних будівельників України,
взяли 27 гравців. Перемогу святкував Іван
Грешко з Південно-Західної залізниці, другим фінішував працівник дорожньої санепідемстанції Віктор Курін, третє місце посів
Андрій Гузей із Чопа. Переможці та призери
у цьому виді змагань теж були відзначені
нагородами та цінними подарунками від
МГО “Фонд ім. Георгія Кірпи”, а всі учасники
спортивного меморіалу отримали від фонду
пам’ятні призи.
XI спортивний турнір пам’яті Народного
Міністра Георгія Кірпи завершився, проте
нема сумніву, що позитивних емоцій, яскравих вражень і теплих спогадів про гостинний
Закарпатський край його учасникам вистачить щонайменше на рік, до наступного
турніру...
Андрій ВЕЗДЕНКО
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