
Організатором турніру виступи-
ла Українська Федерація «Кіо-

кушинкайкан Карате» під керівни-
цтвом бранч чіфа Дмитра Волинця. 
Цього року в Луцьк приїхало 18 ко-
манд із 14 областей України: Дніпро-
петровської, Донецької, Житомир-
ської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Київської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Рівненської, Тернопільської, Волин-
ської та міста Києва, а також прибу-
ли спортсмени з Білорусі. Загальна 
кількість учасників становила понад 
170 осіб.

Варто відмітити хорошу органі-
зацію турніру, а також високий рі-
вень підготовки спортсменів. Жор-
стка боротьба та складні поєдинки 

відбувалися в 20 категоріях. Кожен 
зі спортсменів продемонстрував 
справжній бійцівських дух, волю до 
перемоги та бажання стати найкра-
щим.

Чемпіонат обслуговували підго-
товлені судді з усієї України. Контр-
олював роботу суддів шихан Іван 
Звіздун (5 дан) із Дніпродзержин-
ська, а судили бої сенсей Дмитро 
Головін (3 дан, Дніпропетровськ), 
сенсей Євгеній Запара (4 дан, 
Слов’янськ), семпай Вадим Шумик 
(2 дан, Луцьк) та семпай Віктор Ба-
ленко (2 дан, Київ).

Командне перше місце зайняли 
гості з Києва, а волинські каратисти 
були другими. Усіх переможців від-
значили кубками, медалями та гра-
мотами.

Прикро, що Всеукраїнський 
чемпіонат проходив без будь-якої 
підтримки з боку держави. На зма-
ганнях також не було жодного пред-
ставника від обласної та міської 
влади. Але, незважаючи на це, чем-
піонат України пройшов на дуже ви-
сокому рівні, а організатори довели, 
що карате набуває все більшої попу-
лярності на Волині та в Україні.
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Судді обрали десятку учасників, 
які змагатимуться за перемогу в 
Wepluse Music Awards.

До складу журі увійшли: перемо-
жець та лауреат міжнародних кон-
курсів по класу скрипки Катерина 
Семенюк; переможець міжнародно-
го фестивалю «Слов’янський базар», 
учасниця «Голосу країни» Галина 
Конах; начальник відділу в справах 
сім’ї та молоді Олексій Веремійчик; 
засновник ВОГО «Ми+», громад-
ський діяч, режисер за освітою Сер-

гій Семенюк; головний координатор 
проекту WMA Іванна Кіперчук.

Кожного тижня шоу покидатиме 
один вокаліст, якого за результатами 
виступу обиратимуть журі та гля-
дацька зала. А переможець отримає 
путівку в табір на Закарпатті, запис 
пісні на лейблі MarkovRecords та 
100 $.

Серед майже півсотні зареє-
строваних конкурсантів були соль-
ні виконавці, дуети та групи. Луцьк 
показав таланти в різних музичних 
жанрах: шансон, вітчизняний та за-

рубіжний поп, рок, народні пісні, 
шедеври бродвейської класики та 
навіть авторські твори.

«Це було не дуже просто — об-
рати десятку, адже кожен має щось 
особливе, і кожного з них хочеть-
ся відкрити більше», — ділиться 
враженнями координатор проекту 
Іванна Кіперчук.

Учасники, котрі не потрапили в 
десятку, отримували такі собі міні-
майстер класи та цінні поради від 
компетентних та досвідчених май-
стрів. 

Виснажливий для кожного кас-
тинг не закінчувався стандартним 
проспівуванням підготовленої ком-
позиції. Судді, бажаючи почути та 
відкрити весь потенціал, багатьом 
конкурсантам пропонували вико-
нати додаткове завдання: продемон-
струвати себе в іншому стилі, ака-
пельно чи під «мінус».

У кінці програми WorshipEmpire 
презентували live-відео, кавер на 
пісню гурту Hillsong Stay and wait, 
слухали мотивувальне слово про 
розвиток від Олександри Стеблій, 
підспівували неперевершеній Галині 
Конах, яка заявила, що талант — це 
лише 1%, а все інше — наполеглива 
праця.

Життя

У Луцьку планують 
спорудити пам’ятник 
Героям АТО
Під час оперативної наради в голови об-
лдержадміністрації Володимира Гунчика він 
повідомив, що звернувся до Луцького місь-
кого голови Миколи Романюка і отримав 
згоду на спорудження в місті пам’ятника 
Героям АТО, які загинули на сході України. 
Буде створено робочу групу з напрацюван-
ня концепції пам’ятника.

У Луцьку складали кубик Рубіка на 
швидкість

У Луцьку відбувся кастинг вокального конкурсу WMA-2016

Шаховий турнір у Миколаєві закінчився 
бійкою

Загиблий бельгійський велогонщик 
врятував три життя своїми органами

У Луцьку змагалися гімнастки з 17 шкіл 
України

У Миколаєві відбулася шахова 
партія, яка, напевно, увійде в 

історію, як перша зустріч, що за-
вершилася бійкою прямо за шахів-
ницею.

Під час шахового турніру 
«Меморіал Миколи Шелеста» 
чемпіонка України Анастасія Рах-
мангулова грала партію з одним 
із миколаївських шахістів Воло-
димиром Сакуном та допустила 
помилку, яка могла коштувати їй 
перемоги, повідомляє агентство 
«Азертадж».

Суперник дівчини почав ро-

бити ходи, які не змінювали стан 
справ на дошці, просто, щоб по-
тягнути час. Це й вивело з рівно-
ваги тренера Рахмангулової Ми-
хайла Герасименюка. Він заявив, 
що це неповага до його підопічної, 
і вдарив Сакуна.

У результаті шахіст потрапив 
до лікарні з розсіченою бровою та 
переніссям. Пізніше Рахмангулова 
вибачилася за поведінку тренера, 
якого тепер дискваліфікують. Ді-
вчину теж можуть відсторонити 
від участі в турнірах.

Після смерті 25-річного бельгій-
ського велогонщика Антуана 

Демуаті його органи були передані 
для трансплантації іншим людям. 
Завдяки цьому вдалося врятувати 
життя трьох хворих. 

«Після того, як органи переда-
ли на трансплантацію, врятовано 
три життя. Герой до кінця», — на-
писав у своєму Twitter друг спортс-
мена Гаетан Бійе.

27 березня в Сен-Марі-Каппель 

(північ Франції) під час одноден-
ної велогонки «Гент-Вевельгем» 
Антуан Демуаті, який виступав за 
команду Vanty-Gobert, зіткнувся з 
мотоциклом. Відразу після цього 
гонщика доставили у відділення 
інтенсивної терапії лікарні в міс-
ті Ліллі. Однак врятувати його не 
вдалося. Наразі жандармерія веде 
розслідування обставин інциден-
ту. 

26–27 березня в спортивному 
залі Луцького НВК № 24 від-

бувся VІІІ-й відкритий благодій-
ний турнір із художньої гімнасти-
ки «Чудовий світ дитинства». 

Боротьбу за головні нагороди 
турніру вели 240 спортсменок із 
17 провідних гімнастичних шкіл 
України, а саме з міст Володими-
ра-Волинського, Рівного, Львова 
(СДЮСШОР «Динамо», СК «Га-
личанка», ДЦСТЕ, СДЮСШОР 
«Олімп-Львів»), Києва («Liko-
Грація» і СДЮСШОР «Школа Де-
рюгіних»), Запоріжжя («Динамо»), 
Яготина, Ужгорода («Спартак»), 
Перечина та Луцька («Спартак», 
ДЮСШ № 2, «Фаворит»).

Змагання були особисті. Пере-
можці визначалися за найбільшою 
сумою балів, набраних у багато-
борстві.

Глядачі протягом двох днів 
насолоджувалися виступами гім-
насток віком від трьох (дитячий 
розряд) до 19 років (майстри спор-
ту України) в одинадцяти вікових 
категоріях.

Також усі охочі під час змагань 
мали можливість долучитися до 
акції зі збору благодійних коштів 
на лікування онкохворих дітей.

Переможці та призери були 
нагороджені медалями, диплома-
ми, кубками та призами від орга-
нізаторів змагань і спонсорів.

У Луцьку пройшов відкритий 
чемпіонат із карате

Участь у змаганнях зі швидку-
бінгу взяло понад 20 знавців 

кубічних головоломок із Луцька та 
Ковеля.

Як розповів один із співоргані-
заторів турніру Олександр Луцюк, 
такі змагання проводять не впер-
ше, вони є сезонними і проходять 
тричі на рік — весною, влітку та 
восени.

Олександр Луцюк уже досвід-
чений учасник подібних перегонів. 
Він брав участь навіть у міжнарод-
них змаганнях і посів там друге 
місце. Тоді головною «фішкою» 
було не просто скласти голово-
ломку на швидкість, а скласти її із 
закритими очима. 

За словами  Олександра, спо-
чатку розмішують головоломку, 
дають час, щоб її запам’ятати, а 
далі учасникові зав’язують очі — і 
він складає кубика Рубіка. Хло-

пець запевняє — подібне зробити 
можливо. Цього разу Олександр 
Луцюк теж у трійці переможців, 
він посів друге місце з результа-
том 14,23 секунди. Першим у зма-
ганнях став Максим Христинець 
— 13,48 секунди, а третє місце діс-
талося Романові Царенку — його 
результат 16,70 секунди. Перемож-
ців визначали за середнім часом 
змагань. Рекордом на перегонах зі 
швидкості складання кубика Ру-
біка є 9,33 секунди — і встановив 
його саме Олександр Луцюк.

Саме ця трійка спідкуберів 
розділила призовий фонд від го-
ловного організатора змагань — 
«Адреналін Сіті». За перше місце 
переможець отримав сертифікат 
на суму 700 гривень, за друге міс-
це — сертифікат на 500 гривень і 
за третє місце — сертифікат на 300 
гривень.

З 1 квітня в Луцьку 
призупиняється 
опалювальний сезон 
Під час засідання виконкому міськради було при-
йнято рішення про призупинення опалювального 
сезону в місті Луцьку з 1 квітня 2016 року у зв’язку 
з покращенням погодних умов, тобто підвищенням 
температури повітря, та враховуючи побажання 
лучан, які в такий спосіб зекономлять кошти за опла-
ту компослуг. Подача гарячої води в будинки буде 
відбуватись у звичному режимі.

На Волині 26 березня вже в одинадцятий раз пройшов відкритий 
Чемпіонат України серед юнаків та юніорів


