
21 листопада 2015 року в Луць-
ку пройшов чемпіонат Во-

линської області з кіокушинкайкан 
карате. Участь у ньому взяло 148 
спортсменів. Найменшими учасни-
ками були каратеки з дитячих са-
дочків, що вперше вийшли на тата-
мі. Традиційно чемпіонат приймала 
Луцька гімназія № 18.

«Хтось сьогодні вперше вийде на 
татамі, хтось отримає новий досвід. 
Головне, щоб ви пам’ятали, ви боре-
тесь на татамі не за кубок чи медаль, 
а за можливість стати кращими, за 
можливість проявити себе, подола-
ти свій страх, здобути новий досвід. 
Після закінчення чемпіонату у вас 
не повинно залишитися ворогів, а 
повинні з’явитися нові друзі, бо Кіо-
кушин — це одна сім’я» — наголосив  
Головний суддя змагань — Шихан 
Дмитро Волинець (5 дан).

Хоча в турнірі взяло участь ба-
гато новачків, спортсмени показали 
гарну підготовку, сильний бійців-

ський характер та надзвичайну волю 
до перемоги. Ближче до фіналу суд-
дям та рефері ставало все важче ви-
значати переможця, адже кожен на-
магався стати кращим та піднятись 
на найвищу сходинку п’єдесталу. 
Між собою бійці розігрували 25 
комплектів нагород. Також визначи-
ли бійця з найкращою технікою на 
турнірі, ним стала Кічка Анастасія 
з Ковеля. А Шалайко Михайло про-
явив найбільшу волю до перемоги, 
за що й отримав пам’ятний трофей.

Цей чемпіонат став хорошою пе-
ревіркою готовності до Кубку Украї-
ни, що пройде в Броварах 13 грудня. 
Його проведенню ми завдячуємо 
президентові Української федерації 
«Кіокушинкайкан карате» Івахіву 
Степану Петровичу, фірмі «Конти-
ніум», торговим маркам «WOG» та 
«Галицькі Роси». Спортсменам ба-
жаємо не зупинятися на досягнуто-
му, подолати нові вершини та гідно 
представити себе на Кубку України.

На стадіоні «Шахтар» у місті 
Червонограді Львівської об-
ласті відбувся фінальний етап 
чемпіонату України з футболу 
серед ветеранів у віковій групі 
55 років і старші. У ньому брали 
участь шість команд із Львів-
ської, Тернопільської, Закарпат-
ської, Волинської, Рівненської та 
Чернівецької областей. 

Волинську область на цих 
змаганнях представляла команда 
«Абориген» (Луцьк), минулоріч-
ний чемпіон змагань, яка успішно 
пройшла цьогорічний відбірко-
вий етап і виборола право участі 
у фіналі.

За жеребкуванням команди 
були поділені на дві підгрупи, 
переможці яких продовжували 
боротьбу за найвищі нагороди. 
«Аборигенівцям» дісталася група 
«А», до якої також увійшли ко-
манди з Ужгорода та Чернівців.

Матчі проходили в захопли-
вій та безкомпромісній боротьбі, 
інтрига зберігалася до останніх 
секунд. Табло в підсумку зафіксу-
вало перемоги лучан у двох мат-
чах з однаковим рахунком 2:0.

У грі проти ужгородських 
ветеранів відзначилися голами 

Віталій Засморжук і Віталій Баба-
рика, а проти чернівчан — Віталій 
Засморжук і Олександр Тимощук.

Отож, максимальна кількість 
набраних очок у групі вивела на-
ших ветеранів на матч за перше 
місце з переможцем групи «Б», 
командою господарів.

Фінальна гра стала справж-
ньою окрасою ветеранського 
чемпіонату. Ветерани довели, що 
майстерність з роками нікуди не 
поділася, як і бачення поля, вмін-
ня миттєво оцінити ситуацію, 
налагодити взаєморозуміння з 
партнерами — і це на тлі філі-
гранної роботи з м’ячем.

Матч був «бойовим». Кожна 
команда прагнула до перемоги. 
В окремих моментах судді були 

більш прихильними до господа-
рів. Проте «Абориген» вистояв, і 
до того ж забив два «сухих» м’ячі 
у ворота червоноградців. Голи на 
рахунку Ігоря Мінтюкова та Ві-
талія Бабарики. Отож, впевнена 
перемога і луцький «Абориген» 
другий рік поспіль — чемпіон 
України з футболу серед ветера-
нів у віковій групі 55 років і стар-
ші.

У матчі за третє місце коман-
да з Ужгорода теж із рахунком 2:0 
перемогла команду з Кременця і 
виборола бронзові нагороди.

Після закінчення змагань, ка-
пітан команди Анатолій Несто-
рук з рук організаторів отримав в 
нагороду — Кубок чемпіона 2015 
року, диплом і медаль, а гравці — 
Сергій Чабан, Богдан Бицький, 
Василь Рубчук, Ростислав Змиз-
гов, Ігор Мінтюков, Олександр 
Тимощук, Борис Дмитренко, 
Віталій Засморжук, Віталій Ба-
барика, Едуард Селезньов і гра-
ючий тренер Михайло Мельник 
— медалі переможців. Також за 
підсумками фінальних поєдин-
ків «кращим гравцем Чемпіонату 
2015» було визнано і нагороджено 
спеціальним призом гравця луць-
кої команди Бориса Дмитренка.
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На Старовижівщині кошти 
для воїнів АТО вкрав 
полтавчанин
До Старовижівського відділення поліції надійшло 
повідомлення по телефону від охоронця супермар-
кету, про те, що з приміщення магазину невідома 
особа викрала скриньку з коштами для воїнів АТО. 
Скринька знаходилась біля кас у торговому залі. У 
ході проведення оперативно-пошукових заходів 
правоохоронці встановили, що до крадіжки при-
четний житель Полтавської області.

Президентові УЄФА загрожує 
пожиттєва червона картка
За словами Тібо д’Але, адвоката Мішеля Платіні, 
таку міру покарання для його клієнта вимагає ко-
мітет з етики, який підпорядковується ФІФА. Захис-
ник мсьє Платіні заявив, що така жорстка вимога є 
надто скандальною та надмірною. Нагадаємо, що 8 
жовтня комітет з етики ФІФА позбавив права Йозе-
фа Блаттера (президента ФІФА) та Мішеля Платіні 
займатися футболом протягом 90 днів. Причиною 
такого рішення стало кримінальне провадження 
проти обох футбольних функціонерів. 

У Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області з 
кіокушинкайкан карате

Луцький «Абориген» вдруге став чемпіоном України з футболу 
серед ветеранів

Волонтери 
влаштували 
поетичний майдан

Поетичний майдан «Я волон-
тер і не тільки…» відгомонів 

дзвонами волонтерської поезії 
в Луцькій бібліотеці № 10. Захід 
був щедрим на гостей. Яскрава, 
вбрана в кольори національного 
прапора читальна зала бібліоте-
ки в річницю Майдану прийма-
ла кращих людей нашого краю. 
Поетичний майдан заповнили 
поезії волонтерів. Свої вірші 
явили на людський розсуд Лю-
бава Казмірчук, Ксенія Вдячна, 
Ольга Трохачова, Міла Грицай, 
читали вони й поезії один одно-
го. Долучилися до декламування 
волонтерських творінь і актори 
аматорського театру «Вперше». 
Вони відкрили дійство віршем 
Петра Коробчука «Небесна со-
тня».

Під час заходу лунала музика 
та пісні від знаної волонтерської 
родини Балицьких. Донька відо-
мих батьків Уляна Степаненко 
виконала пісню «Мальви». Ро-
дина Попиків, також відомих 
своєю волонтерською діяльніс-
тю, здивувала глядачів, підготу-
вавши до річниці майдану вірш 
Любави Казмірчук «Усі, хто за-
раз захищає нас». Щоправда, 
розповісти вірш з першого разу 
юній волонтерці не вдалося че-
рез сльози, малеча розплакалася 
після своїх же слів «Я хочу, щоб 
Україна перемогла».

Як не намагалися ведучі 
заходу Наталка Максимчук і 
Оксана Ганущак уникнути сліз 
на заході — не вдалося. Поезія 
волонтерів і сльози маленької 
дівчинки розчулили всіх при-
сутніх. А після виступу родини 
загиблого Героя Небесної Сотні-
Василя Мойсея сліз було вже не 
стримати. 


