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Волині – спорт високих досягнень!Волині – спорт високих досягнень!

ЗНАКОВА ПОДІЯ

МІЖНАРОДНА МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ U18: 
ПОДВІЙНА ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ
Статистика – річ уперта. Згідно з 

нею, на кожних змаганнях є лише 
один переможець. Проте на практиці 
таких може бути кілька. І Міжнародна 
матчева зустріч U18 серед збірних 
команд України, Білорусі й Туреччини 
24 квітня в Луцьку це довела.

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ
Турнір такого рівня став справжнім 

видовищем. Одночасно на стадіоні «Аван-
гард» відбувалися змагання у сорока двох 
видах дисциплін королеви спорту: сприн-
терський біг, метання списа, стрибки у дов-
жину тощо. Збірну України представили 40 
спортсменів.

Загалом українські атлети перемогли у 
дванадцяти дисциплінах, що забезпечило їх 
відчутну перевагу над суперниками – Біло-
руссю (ІІ місце) та Туреччиною (ІІІ). Стар-
ший тренер збірної України U18 Андрій 
Каратєєв задоволений результатами наших 
спортсменів. Сезон лише починається, а 
багато хто з них уже встановив особисті 
рекорди й виконав нормативи для участі в 
чемпіонаті Європи U18, який відбудеться у 
липні в грузинському Тбілісі.

 Андрій Каратєєв також відзначив важ-
ливість матчевої зустрічі для юних атлетів, 
особливо з урахуванням надзвичайно висо-
кого рівня її організації у Луцьку. Такі зма-
гання, за словами тренера, чудово готують 
їх до чемпіонатів Європи та світу й у інших 
аспектах, адже тут вони бачать, як саме ор-
ганізовано міжнародні турніри, яка проце-
дура від реєстрації до виходу на старт.

Ще про одну перемогу писали неод-
но разово, але без неї не було б і перемог 
сьогоднішніх. Це з’ява в Луцьку сучасно-
го легкоатлетичного стадіону. У березні 
«Авангарду», згідно з критеріями Міжна-
родної асоціації легкоатлетичних федера-
цій (ІААФ), надали ІІ категорію спортив-
них споруд. А це означає, що стадіон може 
приймати легкоатлетичні змагання міжна-
родного класу, маючи для цього відповідні 
умови та інфраструктуру. Сертифікат, який 
дає такі можливості, голові правління Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександру 
Товстенюку вручив віце-президент ІААФ 
Сергій Бубка, присутній на турнірі.

ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ
Власне, за ініціативи та фінансуван-

ня Ігоря Палиці і відбулася реконструкція 
«Авангарду». Зі слів Сергія Назаровича, 
багатьом варто брати з Фонду «Тільки ра-
зом» приклад, вчитися розвивати спорт і у 
великих містах, і в невеличких містечках та 
селищах. Адже саме там діти надзвичайно 
мотивовані, там дуже багато талантів, які, 
на жаль, часто залишаються непоміченими. 

Але як мінімум на Волині ця ситуація має 
змінитися уже найближчим часом. Як відо-
мо, восени минулого року сучасні спортив-
ні комплекси отримали три районні центри 
області – Маневичі, Любешів і Камінь-
Каширський.

Значною була й перемога місцевого ор-
ганізаційного комітету. Міжнародна мат-
чева зустріч U18 пройшла на найвищому 
рівні. Усі без винятку види програми від-
бувалися згідно з розкладом, без жодних 
відхилень у часі. Теплий прийом і чудова 
атмосфера змагань, підтримка глядачів, по-
дарунки та сувеніри учасникам – усе це на-
довго запам’ятається юним атлетам. 

Починали змагання з естафет серед 
місцевих учнів, які боролися за звання 

найкращої школи Луцька. Так, найшвид-
шими стали учні ЗОШ №25. Друге місце 
посіли школярі гімназії №21. А на третій 
сходинці опинилися вихованці НВК №26.

Під час офіційного відкриття змагань 
для гостей спортивного свята виступали 
учасники зразкових ансамблів «Волинян-
ка» й «Волиняночка» та школи українсько-
го бойового гопака «Герць». 

Президент Національного олімпійсько-
го комітету України Сергій Бубка, прези-
дент Федерації легкої атлетики України Ігор 
Гоцул, президент Федерації легкої атлетики 
Волині Володимир Рудюк нагородили пе-
реможців змагань медалями. Окрім того, 
спортсмени отримали подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Ігор Гоцул висловив щиру подяку органі-
заторам змагань і додав, що нетерпеливо чекає 
повернення в Луцьк на основний відбірковий 
олімпійський старт – чемпіонат Ук раїни (16-
19 червня). А президент ФЛА Волині Воло-
димир Рудюк подякував легкій атлетиці за те, 
що завдяки їй Луцьк зміг прийняти спортсме-
нів із різних країн Європи й таку зірку світо-
вої величини, як Сергій Бубка.

Шанс збагатити свій досвід в міжна-
родних стартах у декого з атлетів, які взяли 
участь у змаганнях, буде зовсім скоро, адже 
дехто з них братиме участь і в Матчевій зу-
стрічі U20, яка відбудеться 7 травня у Ніко-
сії (Кіпр). Там змагатимуться збірні Украї-
ни, Кіпру, Ізраїлю та Румунії.

Ольга ЗДЕБСЬКА
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

ВІВАТ!

УКРАЇНА ВИГРАЛА МАТЧЕВУ ЗУСТРІЧ У ЛУЦЬКУ
Збірна України U-18 виграла міжнародну 

матчеву зустріч у Луцьку, в якій змагалася зі 
збірними Білорусі та Туреччини. Перші за три 
останні роки міжнародні легкоатлетичні змагання 
відбулися на луцькому стадіоні «Авангард» 
24 квітня.

Юнаки й дівчата трьох країн сперечалися у сорока двох 
видах програми. Українці здобули 190 залікових очок, збірна 
Білорусі – 149, Туреччини – 86. Відзначимо, що наша збірна 
виграла у дванадцяти видах програми, а в одинадцяти по-
сіла друге місце.

Завершальні види програми – чоловічу та жіночу еста-
фети – натомість виграли наші гості. Білоруські юнаки були 
першими, турецькі – другими, а українські – третіми. У ді-
вчат виграли гості з Туреччини, другими фінішували біло-
руси.

Медальні церемонії зібрали на «Авангарді» цілі сузір’я 
найкращих спортсменів Європи минулого і сучасного, а та-
кож високоповажних гостей: президента НОК України Сер-
гія Бубку, президента ФЛАУ Ігоря Гоцула, президента Феде-
рації легкої атлетики Туреччини Фатіха Сінтімара, чемпіона 
світу Івана Гешка.

Юрій КОНКЕВИЧ



www.tilkyrazom.com.ua № 13 від 28 квітня 2016 року
Фонд Ігоря Палиці

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07
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УДАЧА

ЕКСКЛЮЗИВ

ЩАСЛИВЧИКАМ – ПРИЗИ: 
СМАРТФОН, ПЛАНШЕТ І ВЕЛОСИПЕД

СЕРГІЙ БУБКА: «У ЛУЦЬКУ 
Я ВІДЧУВ СЕБЕ В ЄВРОПІ»

Перед відкриттям Міжнародної 
легкоатле тичної матчевої зустрічі Україна-
Білорусь-Туреччина Сергій Бубка оглянув 
спортивні арени Луцька і дав їм високу оцінку. 
Наприкінці ревізії легендарний легкоатлет 
відкрив на стадіоні «Авангард» пам’ятну 
табличку від Олімпійської сім’ї України.
«Я справді приємно вражений тим, що побачив: 
чудовий стадіон, гарні умови для тренувань 
та змагань. Стоїш тут і замислюєшся, чи ти 
в Україні, чи десь у Європі. Адже рівень підго-

товки – найвищий, – зазначив Сергій Бубка. 
– За це висловлюю подяку Ігорю Петровичу 
Палиці, його команді. Відчувається, що для 
спорту тут роблять багато. Дякую і голові 
правління Фонду «Тільки разом» Олександру 
Товстенюку. Мені хочеться бачити такий 
підхід і в інших регіонах України. Тому закликаю 
всіх приїжджати до Луцька, дивитися, як тут 
усе гарно зробили, запозичувати досвід, аби 
й в інших обласних центрах з’являлися такі 
спортивні арени».

Візит легендарного 
українського спортсмена, а 

нині керівника Національного 
олімпійського комітету до 
Луцька був направду насиченим. 
Лучани прагнули і показати 
Сергію Бубці те, чим можуть 
пишатися, і порадитися, як 
далі розвивати інфраструктуру 
спорту й здорового способу 
життя. Наприкінці візиту Сергій 
Назарович в ексклюзивному 
інтерв’ю підсумував свою поїзд-
ку до нашого обласного центру.

– Сергію Назаровичу, це пер-
ший ваш візит на Волинь. Які 
враження від того, що побачили у 
нашому місті?

– Мені дуже приємно бути на 
Волині й усвідомити, що тут справ-
ді люблять спорт, фізичну культуру, 
розуміють, як це сьогодні важливо 
для суспільства. Фізичне вихо-
вання і спорт – ключові речі для 
здоров’я наших людей. Дуже при-
ємно було відвідати міжнародну 
матчеву зустріч з легкої атлетики 
Україна-Туреччина-Білорусь. Вона 
відбулася в Луцьку, бо тут з’явився 
сучасний стадіон, який відповідає 
всім стандартам Міжнародної фе-
дерації легкої атлетики. Відверто 
кажучи, сьогодні в Україні є дуже 
мало таких стадіонів.

Тому можу впевнено сказати, 
що це велика подія не лише для лу-
чан, а й для української легкої атле-
тики. Я хотів би висловити подяку 
Ігорю Петровичу Палиці, тому що 
його Фонд впроваджує дуже багато 
таких проектів, завдяки його до-
помозі з’явився сучасний стадіон. 
«Авангард» тепер зможе у червні 
провести чемпіонат України з легкої 
атлетики, на якому відбиратиметь-
ся національна команда на Олім-
пійські ігри, а згодом надати мож-
ливість готуватися до змагань на 
цьому стадіоні. Приємно було почу-
ти і про яскраві плани щодо будів-
ництва манежу, який, гадаю, краще 
робити багатофункціональним. Є 
також намір створити центр олім-
пійської підготовки з легкої атлети-
ки. У Луцьку я відчув себе в Європі. 
Щиро вражений побаченим і зазна-
чу, що на місцевому рівні всі мають 
працювати спільно: Міністерство 
молоді та спорту, відділення Наці-
онального олімпійського комітету, 
Фонд, керівництво області.

– Нині в Україні відбувається  
децентралізація влади. Чи можна 
чекати подібної децентралізації 
спортивних ініціатив?

– Важливо вибудувати ефек-
тивну систему управління спортом 
високих досягнень. Знаю досвід ре-
форм спорту моїх польських колег. 
Вони розповіли, що коли все від-

Чимало приємних емоцій отримали 
глядачі Міжнародної легкоатлетичної 
матчевої зустрічі Україна-Білорусь-
Туреччина на луцькому стадіоні 
«Авангард». Окрім гарних вражень, на 
відвідувачів чекали й цікаві призи.

На вході до стадіону глядачі отримували 
флаєри, від яких відривали нижню частину 
з індивідуальним номером та кидали у ло-
тотрон.

Шляхом жеребкування організатори ро-
зіграли три цінні призи – смартфон, план-
шет і велосипед. Окрім того, відвідувачі 
легкоатлетичних змагань стали власни-
ками м’ячів, тенісних ракеток, футболок 
тощо.

Один із найочікуваніших призів – вело-
сипед – виграла учениця п’ятого класу луць-
кої гімназії №21 Аліна.

«На ці змагання я прийшла з мамою, 

татом та меншим братом. Ми хотіли поди-
витися, бо це цікаво й красиво. Перемога 
для мене стала величезною несподіванкою. 
Я дуже рада, що виграла велосипед. Емоції 
просто переповнюють», – поділилася вра-
женнями маленька лучанка.

Ще одним із топових призів був сучас-
ний планшет. Переможця змогли знай-
ти лише з третьої спроби, адже на перші 
два розіграші ніхто не відгукнувся. Удача 
усміхнулася лише одному – легкоатлету 
Андрію.

«Це був звичайний день, нічого осо-
бливого не очікував від нього. Я прийшов 
на змагання, довго чекав на них. От і пе-
реміг», – поділився враженнями 18-річний 
спорт смен.

Вадим ПАНАФІДІН

стадіон. У вас в районах та школах 
обласного центру збудовані май-
данчики для футболу, гандболу, 
баскетболу чи для легкої атлети-
ки. Такий досвід слід поширювати. 
Щось зробить громада, щось зро-
бить Фонд, інший меценат.

Підтримка спорту – це також і 
соціальна складова бізнесу. Якщо 
бізнес заробляє на виробництві чи 
продажеві алкоголю й тютюну, то 
якийсь відсоток мусить віддавати 
на соціальні проекти, на підтримку 
спорту. Це стосується й лотерей-
ного бізнесу. В такий спосіб поліп-
шимо спортивну інфраструктуру в 
країні, зробимо прийнятні умови 
у школах, аби вони мали інвентар, 
нормальний спортивний зал, май-
данчик чи стадіон.

– У ці місяці вся спортивна 
країна живе Олімпійськими ігра-
ми в Ріо-де-Жанейро. Підготовка 
до них  відбувалася, коли Україна 
була в стані військового конфлік-
ту. Чи позначиться цей чинник на 
виступах наших олімпійців?

– Військовий конфлікт суттєво 
не вплинув на підготовку україн-
ських спортсменів до Літніх Олім-
пійських ігор в Ріо-де-Жанейро. 
Наші спортсмени вже вибороли 
150 ліцензій на право змагатися у 
Бразилії. Приємно, що на Волині 
рекордна кількість ліцензій – вже 
12. І дуже тішить, що це не межа, 
що ваші спортсмени можуть досяг-
нути більшого.

Так, останні два роки непрості 
для спорту, для його фінансування. 
Але з боку Національного олімпій-
ського комітету згортання бюджету 
не було. Навпаки – ми його розши-
рили, бо розуміємо, як важко дер-
жаві нині. НОК додатково залучив 
у 2014-2015 роках приблизно 800 
тисяч доларів. Це дало можливість 
профінансувати виступи наших 
національних команд на міжнарод-
ній арені, а відповідно – збільшити 
їхню конкурентоздатність.

Якщо раніше в Україні олім-
пійські стипендії мали близько 30 
спортсменів, то нині – 70. Щомі-
сяця потенційні олімпійці отри-
мують по 300 доларів. Спортсмени 
зі сходу країни додатково мають 
компенсацію для проживання – на 
оренду житла. Тому зі свого боку 
ми активізувалися, допомагаємо і 
робимо все, щоб не було питань у 
підготовці до ігор в Ріо.

Насамкінець відзначу, що із 
великим задоволенням приїду до 
Луцька ще раз і буду підтримувати 
ваші проекти. Упевнений: ваш при-
клад мають наслідувати і в інших 
регіонах країни. Тільки тоді ми 
матимемо умови для збереження 
українського спорту на позиціях 
лідера у світі, а найголовніше – бу-
демо мати здорову націю і здорову 
молодь.

Розмовляв Юрій КОНКЕВИЧ

«Мені дуже приємно було 
чути, що «Авангард» 
відкритий для всіх жителів 
міста. Кожен може прийти 
і тренуватися тут. 
Це прекрасно! Не може 
стадіон працювати на 
один вид спорту. Хотів би 
бачити подібний підхід і 
в інших регіонах України. 
Усе залежить 
від людей, які 
розуміють, що 
таке спорт і 
здоров’я. Треба 
їхати до Луцька 
і вчитися в них. 
Вони роблять 
свою 
справу, 
живуть 
цим 24 
години 
на 
добу».

ежить 
дей, які 
ють, що
порт і 
’я. Треба

до Луцька 
ися в них. 
облять 

, 
ь

дали на місцевий рівень, то досяг-
нення їхніх спортсменів упали. А 
повернулися результати тоді, коли 
ефективно вибудували схему. На 
місцевому рівні залишили олім-
пійські центри для підготовки, а на 
загальнодержавному – управління 
національними збірними.

Щодо спорту високих досяг-
нень... Погляньте на ваш досвід. 
«Авангард» відкритий для всіх: 
для професійних спортсменів, для 
проведення тренувальних занять 
збірних, дітей, любителів. Стадіон 
працює для людей. Коли вклада-
ються гроші, це робиться не для од-
нієї людини чи одного виду спорту. 
Така схема працює в Європі, в усьо-
му світі. Ми ж просто адаптуємо 
найкраще для наших реалій.

– Яка роль приватного бізнесу 
в підготовці спортсменів?

– Є речі, які має робити дер-
жава, є ті, що роблять регіони. 
Сьогодні на прикладі Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом» ми бачимо: 
бізнес ефективно може допомагати 
і розвинути інфраструктуру, і за-
охотити талановитих спортсменів, 
тренерів. На мою думку, це дуже 
впливовий напрямок бізнесу. Тому 
впевнений, що це дасть позитив-
ний результат. 

Погляньте на Національний 
олімпійський комітет. Наші парт-
нери – дуже поважні компанії, які 
надають кошти під проекти не про-
сто так. Вони також хочуть бачити 
свій вплив на підготовку коман-
ди, через призначення стипендій 
спортсменам і тренерам бізнес 
хоче бути причетним до досягнень 
національної команди. Бізнес знає, 
що вкладає і що отримує. У цьому 
сенсі Україна потребує закону про 
меценатство, аби створити прави-
ла гри у цій сфері. 

– Свято спорту, яким стали 
міжнародна зустріч та ваш візит, 
слугує і популяризацією спорту, 

легкої атлетики зокрема. Яких 
інших ініціатив чекати у цьому 
сенсі від Національного олімпій-
ського комітету України?

– Ми регулярно проводимо по 
всій країні і олімпійський день, і 
олімпійський урок, і олімпійський 
тиждень, діє проект «Олімпійське 
лелеченя». В останньому задіяні 
учні 5-6-х класів. У цьому віці діти 
починають зацікавлюватися світом 
спорту. Якщо ми їх залучатимемо 
до фізичної культури, це допоможе 
їм і розвинутися, і підготуватися 
до дорослого життя, виховати ха-
рактер. Спорт загартовує і виховує 
дитину. Ми забираємо її з вулиці, 
від комп’ютера. Тому такі проек-
ти справді потрібні. А якщо про-
граємо конкуренцію вулиці, діти 
опиняться сам на сам із цигарками, 
наркотиками, криміналом. Відтак 
мусимо робити соціальні проек-
ти, створювати умови, аби дитина 
хотіла йти на спортмайданчик чи 

Огляд готовності «Авангарду» до проведення змагань

Луцький легкоатлет Андрій виграв планшет
Школярка Аліна – 

щаслива власниця нового велосипеда
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Спортивній молоді – можливості для розвиткуСпортивній молоді – можливості для розвитку

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК ЗУСТРІЧАВ 
ГОСТЕЙ СПОРТИВНОГО ДІЙСТВАДнями в рамках Міжнародної 

матчевої зустрічі замок 
Любарта вітав легкоатлетів з 
України, Білорусі й Туреччини. 
Під середньовічну музику 
спортсменів, гостей, тренерів, 
запрошених офіційних осіб зустрів 
князь Любарт зі свитою. 

Ці спортивні змагання стали екза-
меном для України, адже в період про-
ведення АТО події такого масштабу від-
буваються вперше. Протягом останніх 
трьох років, з часу початку військових 
дій на сході країни, наша держава не 
приймала змагань міжнародного рів-
ня. Причина – побоювання за безпеку 
спортсменів. Втім зустріч у Луцьку, за 
оцінкою учасників, пройшла на найви-
щому рівні.

Для учасників Міжнародної матче-
вої зустрічі з інших міст та держав екс-
курсія Луцьким замком та теплий при-
йом стали справжньою несподіванкою. 
Кульмінацією культурної програми для 
гостей спортивного свята стало запалю-
вання символічного вогню єднання між 
країнами.

Ірина КУДРЯ
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