
Днями завершилась іще одна гран-
діозна спортивна подія 2012 року. 
Тридцяті Олімпійські ігри у Лон-
доні запам’ятаються для українців 
кількома курйозними моментами, 
неочікуваними перемогами і при-
крими невдачами.

Отже, Україна прийшла на фініш 
Ігор із 20 медалями в кишені, по-
сівши таким чином 14 місце. Наші 
спортсмени завоювали шість золо-
тих, п’ять срібних і дев’ять бронзо-
вих нагород.

Найбільше потішили українські 
боксери, що виявилися найсиль-
нішими на Олімпіаді-2012. Золоті 
медалі здобули Олександр Усик і 
Василь Ломаченко. Останній став 
переможцем удруге поспіль. Боксер 
Денис Берінчик завоював срібло й 
особливо полюбився лондонській 
публіці завдяки видовищності сво-
їх боїв і виконанню на ринзі гопака 

після кожної перемоги.
Також в активі наших боксерів 

і два бронзових призери — Олек-
сандр Гвоздик і Тарас Шелестюк. 

Гідно показали себе й наші 
спортсмени у веслуванні на бай-
дарках і каное. Юрій Чебан та Інна 
Осипенко-Радомська на двох вигра-
ли три медалі. Чебан став олімпій-
ським чемпіоном на каное-одиноч-
ці, а Осипенко-Радомська завоювала 
два срібла на байдарці на дистанціях 
200 і 500 м. Окремо варто відзна-
чити парну четвірку з академічного 
веслування. Команда у складі Кате-
рини Тарасенко, Наталії Довгодько, 
уродженки Волині Анастасії Кожен-
кової та Яни Дементьєвої виграла 
для України лондонське золото. До 
слова, це перша перемога наших 
спортсменів у цій дисципліні за 
роки незалежності України. 

Три медалі виграли й представ-
ники легкої атлетики, щоправда, від 

більше як 70 делегованих на Олім-
піаду спортсменів чекали, м’яко 
кажучи, дещо кращих результа-
тів. Так, приємною несподіванкою 
стала срібна нагорода Олександра 
П’ятниці в змаганнях із метання 
списа. А от від Ольги Саладухи чека-
ли золота в потрійному стрибку, але 
вона стала лише третьою. Виправ-
дали сподівання наші бігунки в ес-
тафеті 4×100 метрів. Дівчата (Олеся 
Повх, Христина Стуй, Марія Ремень 
та Єлизавета Бризгіна) здобули про-
гнозовану бронзу. 

Знову підтвердили свій висо-
кий клас українські фехтувальниці. 
Яна Шемякіна стала олімпійською 
чемпіонкою в індивідуальних зма-
ганнях шпажисток, а Ольга Харлан 
принесла команді ще одну бронзову 
медаль Лондона.

Олімпійська чемпіонка Афін 
Олена Костевич виборола дві брон-
зові медалі в стрільбі з пневматич-

ного пістолета. 
Не дуже вдалим для україн-

ських важкоатлетів виявився олім-
пійський старт — через травми три 
спортсмени не змогли взяти участь у 
змаганнях. Одначе підсолодив ситу-
ацію Олексій Торохтій, який виграв 
золото. Доповнила набір медалей 
і важкоатлетка Юлія Каліна, яка, 
встановивши особистий рекорд, 
здобула бронзу.

Серед гімнастів відзначився Ігор 
Радивилів. У індивідуальних зма-
ганнях із опорного стрибка він заво-
ював бронзову нагороду. Останньо-
го дня Ігор потішив збірну України 
Валерій Андрійцев, який несподіва-
но для багатьох у змаганнях із віль-
ної боротьби виграв срібну медаль.

Як раніше вирішив уряд Украї-
ни, призери Олімпіади отримають 
грошові нагороди: по 125 тисяч до-
ларів — за золото, по 80 тисяч — за 
срібло та по 55 тисяч — за бронзу.

Українській команді Олімпій-
ські ігри-2012 запам’ятаються ще й 
доволі суперечливими рішеннями 
суддів. Двічі українські спортсме-
ни вже навіть почали святкувати 
отримання бронзових медалей, але 
після поданих апеляцій атлетів із ін-
ших команд їх в українців забрали. 
Така доля спіткала чоловічу збірну 
зі спортивної гімнастики, у якої на-
городу відсудили японці. У семи-
борстві українці дісталось четверте 
місце на дистанції 800 м, одначе 
німкеню, яка прибігла третьою, дис-
кваліфікували, й Україні присудили 
бронзу. Та не встигли наші порадіти 
за медаль, як судді, задовольнивши 
протест німців, повернули нагоро-
ду їхній спортсменці. Найбільшого 
розголосу набув скандал із суддів-
ством бою українського боксера. В 
1/8 фіналу між українцем Євгеном 
Хитровим і британцем Ентоні Огого 
арбітри присудили перемогу остан-

ньому. У самому бої судді віддали 
перевагу британцеві в першому ра-
унді за очками 5:3, у другому раун-
ді арбітр у ринзі двічі відраховував 
Огого нокдаун, але судді віддали 
перевагу Хитрову всього в одне очко 
(7:6). Третій раунд значно активніше 
провів українець, але судді віддали 
йому перевагу також лише в одне 
очко (8:7), що в загальному підсум-
ку привело до рівності очок (18:18). 
При цьому перемогу арбітри прису-
дили британцю. Українська сторона 
також опротестовувала результати 
поєдинку Олександра Гвоздика з 
Алібеком Ніязімбетовим. Нагадає-
мо, що цей півфінальний поєдинок у 
категорії до 81 кг завершився унічию 
(13:13), втім, судді віддали фінальну 
перевагу супернику Олександра.

Отже, Лондон-2012 став для 
української збірної найменш плодо-
витим за кількістю медалей за всю 
історію виступів на літніх Олімпіа-

дах. Утім, президент НОК України 
Сергій Бубка не назвав провалом ви-
ступ української команди. Навпаки, 
сказав, що саме на такий результат і 
розраховували перед Іграми. Бубка 
також зазначив, що тепер потрібно 
працювати над розвитком спор-
тивної інфраструктури, як це було 
колись у СРСР, належним чином 
оплачувати тренерську працю, щоб 
у людей були мотивація та інтерес 
працювати. 

Як зазначають великі українські 
спортсмени, нинішнім олімпійцям 
було нелегко готуватись до змагань 
у Лондоні. Адже в Україні немає на-
лежних тренувальних баз. Те ж, що 
лишилось із часів Союзу, щороку 
дедалі більше руйнується, тож у по-
рівнянні з спорткомплексами навіть 
Білорусі чи Росії виглядає жалюгід-
но. Найбільше потерпають наші лег-
коатлети та плавці. 

Нагадаємо, напередодні Олім-

піади легкоатлетична збірна скар-
жилася на спартанські умови підго-
товки на навчально-спортивній базі 
«Святошин». Спортсмени жалілись 
на недостатню кількість тренаже-
рів, погані умови проживання та не 
вельми якісне харчування.

Про обурливу відсталість рівня 
вітчизняної спортивної інфраструк-
тури від європейського та світового 
неодноразово заявляв і Держкоммо-
лодьспорту. Як відзначають там, за 
два минулих десятиліття, крім кіль-
кох футбольних стадіонів, в Україні 
практично не збудовано жодного 
великого спортивного об’єкта. З 70 
баз, які мають статус олімпійських, 
тільки база в Конча-Заспі частко-
во відповідає світовим стандартам. 
Більшість об’єктів було збудовано 
ще в 70-ті роки минулого століття, а 
значну їх частину — перепрофільо-
вано. 
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Американський легкоатлет пробіг 
естафету зі зламаною ногою

Українські спортсмени привезли з Олімпійських ігор 20 медалей

Бігун без обох ніг узяв участь в 
Олімпіаді
25-річний південноафриканець Оскар Пісторіус, чоти-
рикратний параолімпійський чемпіон, який позбувся 
ніг невдовзі після народження, у суботу фінішував у 
400-метровому забігу з часом 45,44 секунди. Пісторіус 
відомий як «бігун по лезу» — через свої протези з вугле-
цевого волокна. У 2008 році йому заборонили змагатися 
нарівні з іншими спортсменами, оскільки Міжнародна 
федерація легкоатлетичних федерацій постановила, що 
протези дають спортсменові перевагу. Однак пізніше 
Спортивний арбітражний суд скасував це рішення.

В олімпійському Лондоні 
відзначали День України
За доброю олімпійською традицією у сто-
лиці XXX Олімпіади пройшов День України. 
На дійство завітав президент Міжнародного 
олімпійського комітету Жак Рогге, члени 
МОК, керівники міжнародних федерацій. Не 
обійшлось і без українських спортсменів-
героїв. Гостей пригощали національними 
стравами, які викликали захоплення та були 
достойно оцінені світовими спортивними 
функціонерами. 

Четвірка з академічного веслування: Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва

Денис Берінчик танцює гопак після перемоги над суперником«Золотий» важкоатлет Олексій Торохтій 
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Олімпіада - 2012 

З Олімпіади зникло 
11 спортсменів 

Сім спортсменів олімпійської 
збірної Камеруну покинули 

команду на літніх Іграх у Лондоні, 
щоби залишитися в Європі після за-
кінчення змагань.

«Утікачі»: п’ятеро боксерів — То-
мас Ессомба, Крістіан Донфак Аджу-
фак, Абдон Меволі, Блейз Епму Мен-
дуо і Серж Амбомо, плавець Рауль 
Екане Едінге та резервний голкіпер 
жіночої збірної з футболу Друзіль 
Нгако. 

А відразу після церемонії закрит-
тя Олімпіади зникло ще й чотири 
африканських спортсмени з Конго: 
дзюдоїст Седрік Мандембо, його 
тренер, тренер із боксу та технічний 
директор легкоатлетичної команди. 

Серед гостей, яких недорахува-
лись, опинився і 15-річний факело-
носій із Ефіопії, якого запросили до 
Лондона для участі в естафеті олім-
пійського вогню.

Медальний залік Олімпіади - 2012

Місце Країна
Медалі

Всього

 1   США 46 29 29 104

 2   Китай 38 27 22 87

 3   Великобританія 29 17 19 65

 4   Росія 24 25 33 82

5   Корея 13 8 7 28

6   Німеччина 11 19 14 44

7   Франція 11 11 12 34

8   Італія 8 9 11 28

9   Угорщина 8 4 5 17

10   Австралія 7 16 12 35

11   Японія 7 14 17 38

12   Казахстан 7 1 5 13

13   Нідерланди 6 6 8 20

14   Україна 6 5 9 20

15   Куба 5 3 6 14

Бігун Мантео Мітчелл завершив 
свій кваліфікаційний етап ес-

тафети 4×400 м на Олімпіаді, не-
зважаючи на перелом ноги.

Він відчув сильний біль на се-
редині дистанції, але продовжив 
забіг, щоб не підвести товаришів.

«Як тільки я зробив перший 
крок повз 200-метрову позначку, 
відчув, що нога ламається, — за-
значив Мантео Мітчелл. — Я по-
чув хрускіт і закричав від жаху. Не 
хотілося, щоб товариші програли 
через мене, тому просто продо-
вжив бігти. Було дуже боляче. Я 
досі не можу повірити, що показав 
час 46,1 секунди на зламаній нозі».

Після того, як бігун передав ес-
тафету партнеру по команді, його 
оглянув лікар збірної США Боб 
Адамс і діагностував у атлета пере-
лом малої гомілкової кістки лівої 
ноги. 


