
Прихильники спортивного орієнту-
вання на Волині цьогоріч святкують 
визначний ювілей — 50 років тому 
поблизу села Гаразджа відбулися 
перші змагання з цього виду спорту 
в області. Бувалі орієнтувальники 
з усмішкою на обличчі пригадують 
перші примітивні карти, за якими 
доводилося бігати, розповідають 
про захопливі дистанції в різних 
куточках України та світу, згадують 
своїх вихованців-чемпіонів. Та 
найголовніше — зізнаються, що 
спортивне орієнтування для них 
як наркотик: якось спробувавши, 
хочеш знову і знову, адже щоразу 
на тебе чекають нові виклики та 
цікаві рішення. 

Як розповідає президент Фе-
дерації спортивного орієнтування 
Волині Володимир Гуцаленко, старт 
цього спорту в області відбувся у 
1964 році. Тепер ті часи називають 
не інакше, як романтизмом, адже 
орієнтування тоді було швидше ці-
кавим дозвіллям і незмінним атри-
бутом туристського життя з наме-
тами, вогнищем, ароматним чаєм, 
піснями під гітару. 

— Можна сказати, що спортивне 
орієнтування на Волинь привезли 
нововолинські хлопці. Саме вони 
першими з області взяли участь у 
республіканському чемпіонаті. А 
потому такі змагання почали про-
водити й у нас, — повідав Володи-
мир Іванович. — Одним із перших 
спортсменів-орієнтувальників був 
Євген Філіпчук, який зробив зна-
чний вклад у становлення спортив-
ного орієнтування в нашому краї. 

Далі до цього виду спорту по-
чали залучати ентузіастів із турист-
ських секцій електроапаратного та 
машинобудівного заводів, будівель-
ного товариства й інших організа-
цій. А от уже з 70-х років спортивне 
орієнтування сформувалось як про-
фесійний спорт. За півстоліття на 
Волині виховали 11 майстрів спорту 
та понад 70 кандидатів у майстри 

спорту. Волиняни неодноразово 
ставали членами збірної України та 
брали участь у чемпіонатах світу й 
Європи. Щороку наша команда по-
трапляє у фінал першості України 
зі спортивного орієнтування серед 
школярів. А торік юні спортсмени 
вибороли сім медалей на чемпіонаті 
України в Ужгороді. 

— Щоб зрозуміти, чим нас так 
захоплює орієнтування, треба хоча 
б раз пробігти дистанцію, — каже 
Володимир Іванович. — Я люблю 
цей спорт, бо тут потрібно не лише 
швидко рухатись, а й думати голо-
вою куди. Кажуть, що орієнтуваль-
ник — це шахіст, котрий грає на бігу. 
Ти біжиш, читаєш карту й щосекун-
ди маєш приймати рішення. 

Тренер зі спортивного орієн-
тування Віталій Гнатюк додає: цей 
спорт для нього цікавий тим, що 
кожного разу ти потрапляєш у не-
стандартну ситуацію і маєш шукати 
з неї вихід, бачиш щось нове, а най-
головніше — постійно на природі. 

Віталій Дмитрович і Володимир 
Іванович неквапливо гортають фо-
тоальбоми зі світлинами з різних 
змагань, посміхаються, адже їм є що 
пригадати. А ось на одному фото 
червонощокий хлопчина їде на під-
воді. 

— Це нашого спортсмена місцеві 
на фініш привезли, — сміється Воло-
димир Гуцаленко. — Трапилося це в 
Ковельському районі під час змагань 
між школярами. Коли всі учасники 
повернулись із дистанції, ми зрозу-
міли, що немає нашого Колі. А вже 
почало сутеніти, та й сніг випав. Ки-
нулися всією ватагою шукати, а його 
ніде немає. Аж раптом зовсім із ін-
шого боку їде наш спортсмен на возі. 
Він десь трохи заблукав, тож тутеш-
ні жителі вирішили його підвезти. 

Спортсмени зізнаються, що ко-
жен орієнтувальник блукав, причому 
не раз, але завжди знаходив вихід із 
ситуації. Не рідше, шукаючи черговий 
контрольний пункт, учасники змагань 

зі спортивного орієнтування потра-
пляли й у небезпечні ситуації. 

— Коли біжиш із картою, то не 
маєш страху перед невідомим. Азарт, 
бажання бути першим рухають то-
бою. Часто мчиш навпростець, не 
зважаючи на перешкоди, аби лише 
швидше подолати дистанцію, — ді-
литься президент спортивного клу-
бу «Орієнт» Ігор Мальчик. — Якось 
я біжу, дивлюся — на мапі вказано, 
що тут непрохідне болото і рухати-
ся сюдою заборонено, потрібно об-
бігати. Але розумію, що через багно 
швидше. Та й, думаю, стрибну як-
найдалі, а потім розберусь. Я і вско-
чив ледь не по груди — й тут чую, 
що дна під ногами немає і мене тяг-
не донизу. Ледве виліз, учепившись 
за якусь гілляку. Потім із великими 
зусиллями по острівцях добрався 
на «сушу». Було й таке, що в горах 
стрибав униз на вісім-дев’ять ме-
трів, щоб скоротити шлях. Коли 
біжиш, на таке просто не звертаєш 
увагу. Лише після фінішу розумієш, 
наскільки все було небезпечно. 

Виявилося, що спортивне орі-
єнтування — спорт, доступний для 
всіх. Змагання організовують не 
лише для юних і молодих, а й для по-
важних ветеранів спорту, яких іме-
нують не інакше, як майстрами. 

— Минулого року їздив із дру-
жиною на чемпіонат світу. Там зі-
бралося близько чотирьох тисяч 
спортсменів-орієнт увальників. 
Найстаршому учаснику було 97 ро-
ків. Він практично всю дистанцію 
йшов, але останніх 100 метрів усе-
таки пробіг, — розповідає Володи-
мир Іванович. 

Для всіх волинських прихиль-
ників спортивного орієнтування не-
вдовзі буде нагода ще раз випробу-
вати свої сили у лісах нашого краю. 
Цими вихідними проходитиме чем-
піонат області зі спортивного орі-
єнтування. Так, 24 травня змагання 
відбудуться поблизу села Жабка Кі-
верцівського району, а наступного 
дня — нагородження в таборі «Со-
нячний» у Гаразджі. 
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У Ковелі визначатимуть 
найкращу спортивну сім’ю 
24 травня о 12-й годині на спортивному майданчику 
ЗОШ № 1 відбудуться змагання «Тато, мама, я — спор-
тивна сім’я». До участі запрошуються сімейні команди 
у складі тата, мами та дитини 2003 року народження 
або менше. Програма змагань складається з п’яти ес-
тафет і шести конкурсів. Спортивна сім’я-переможець 
отримає нагороду — телевізор. Призами також будуть 
відзначені переможці таких номінацій: «Кращий тато», 
«Краща мама», «Краща дитина» та «Найкраща група 
підтримки». 

Волинському краєзнавчому 
музею — 85 років 
Минула 85-а річниця від дня заснування Волинського 
краєзнавчого музею. У його фондах зберігається по-
над 140 тисяч експонатів, які репрезентують природу, 
історію, етнографію, мистецтво Волинського краю. 
Щороку в цьому культурно-освітньому та науково-
дослідному закладі створюється майже сім десятків 
різноманітних виставок. Музей відвідує понад 100 ти-
сяч осіб. 

В Луцьку 
відбудеться 
X Міжнародний 
джазовий 
фестиваль

У рамках заходів із нагоди Дня 
Європи 23–24 травня відбу-

деться Х Міжнародний джазо-
вий фестиваль «Музичні діало-
ги–2014». Це єдиний на Волині 
джаз-фольк фест, покликаний 
сприяти розвитку етнічної му-
зики різних народів у поєднанні 
з імпровізаційною музикою — 
джазом. Транскордонний про-
ект передусім орієнтований на 
залучення музикантів із Польщі, 
Білорусі й інших країн Європи. 

Традиційно захід відбува-
тиметься у культовому місці — 
Луцькому замку XIV століття. 
На фестиваль будуть запрошені 
колективи й учасники не лише з 
України, а й з інших країн світу. 

Кожна з запропонованих 
форм джазових заходів аку-
мулюватиме різноманітні цілі: 
джем-сейшени та майстер-класи 
орієнтовані не лише на профе-
сіоналів, навпаки, метою прове-
дення таких імпрез є залучення 
нової слухацької аудиторії та на-
вчання й професійний розвиток 
молодих музикантів. 

Ансамбль народного танцю «Радість» відсвяткував 60-річний 
ювілей 

На Рівненщині 
встановили рекорд 
масового читання 
Біблії 

Днями в Острозькій академії 
одночасно читали Острозь-

ку Біблію 1475 осіб. Відбувся цей 
захід у рамках святкування Дня 
Європи та Всеукраїнської олім-
піади «Юні знавці Біблії». 

Ця акція масового читан-
ня Острозької Біблії мала назву 
«Духовно об’єднана Україна — в 
об’єднану Європу». Це ще одне 
свідчення того, як об’єднуються 
нині представники різних кон-
фесій, вікових категорій, профе-
сій та інтересів. 

Окрім того, присутні сфор-
мували звернення до міністра 
освіти і науки, парламенту й 
виконувача обов’язків прези-
дента. Вони просять чиновників 
увести курс християнської ети-
ки як обов’язкову дисципліну 
в українських школах. Усе для 
того, щоби молоде суспільство 
формувалося на біблійних цін-
ностях. 

Спортивному орієнтуванню 
на Волині — 50! 

У  1954-му на творчому небосхи-
лі Луцька з’явилася маленька 

зірочка, яка згодом переросла у 
велике яскраве сузір’я — народний 
художній ансамбль народного тан-
цю «Радість». 

Свій ювілей колектив відзначив 
великим концертом — справжнім 
святом хореографічного мистецтва. 
У залі зібралася вся родина: педаго-

ги та вихованці, їхні батьки, випус-
кники різних років, а також числен-
ні шанувальники народного танцю. 

Розпочався концерт компози-
цією «Волинський край», автором 
постановки якої є заслужений пра-
цівник культури України Ілля Богда-
нець — перший керівник ансамблю. 
Опісля присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять видатного 

митця. 
Запальні мелодії, стрімкі та 

плавні рухи, вишукані костюми 
милували глядацьке око. Вихован-
ці ансамблю занурили присутніх 
у атмосферу колоритного дійства. 
Також гості переглянули архівні 
відеоматеріали, в яких розповіда-
лося про історію створення та ді-
яльність ансамблю. 


