
 1 

 

 
                                                                                                  

                                                                                                   Грудень 2018 

                                                                                                          № 10 / 20 / 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 

Спартакіада району в розпалі 
 

           64 спартакіада школярі району триває. Відбулися змагання з шахів та  

    шашок. Учні нашої школи у змаганнях з шахів посіли друге командне міс- 

    це, а  у шашках були четвертими. 

           На даний  час  проведено  п’ять  видів  змагань: легка атлетика, легко-  

    атлетичний крос,  міні-футбол / юнаки  та дівчата /, шашки та шахи.  

           Після чотирьох обов’язкових видів, у яких  взяли участь усі вісім-  

    надцять загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, лідирує наша школа, яка на- 

    брала 129 очок. 

           На другому місці  Шевченківська школа-інтернат – 111 очок. На 

третьому місці школа ім.Тараса Шевченка – 106 очок.  Четверте  місце  посідає  школа 

№1– 91,5 очок. П’яте місце у Рижанівської школи – 75 очок. 

 

Змагання у січні 

 

   - Спортивно-масові заходи «Зимові канікули» : 

           - «День шахів та шашок»; 

           - «День настільного тенісу»; 

           - «День футзалу» 

   - Відбіркові шкільні змагання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат; 

   - Шкільні змагання з футзалу /3х 3/ серед дівчат 8-11 кл.; 

   - Шкільні змагання з футзалу /3х3 / серед дівчат 4-7 кл.; 

   - Шкільні змагання з футзалу /3х3 / серед хлопців 2-4 кл.; 

   - Шкільні змагання з футзалу /3х 3/ серед юнаків 5-7 кл; 

   - Шкільні змагання з футзалу /3х3 / серед юнаків 8-11 кл.; 

   - Змагання з міні-футболу «Зустріч поколінь»; 

   - Заходи з нагоди 75-річниці визволення м.Звенигородки    

     від німецько-фашистських загарбників: 

          - районні змагання з шахів серед юнаків та дівчат; 

          - районні змагання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 

          - районні змагання з стріт-баскету серед юнаків та дівчат. 
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Легкоатлетичне двоборство 

 

       У м. Черкасах в легкоатлетичному манежі відбув-

ся відкритий чемпіонат обласної спортивної школи 

олімпійського резерву серед юнаків та дівчат 2004-

2005 та 2006-2007 років народження. У змаганнях  

брали участь легкоатлети з різних областей України. 

Особливість цих змагань полягала у тому , що 

спортсмени, крім основного виду, повинні були бігти 

обов’язково 60 м. 

        Взяли  участь у цих змаганнях і легкоатлети 

нашої школи, Краще всіх виступила Катя Стягун, яка 

у двоборстві 60м+ штовхання ядра  посіла третє 

місце. 

      Слід відзначити вдалий виступ Алли Мороз, Ан-

тона Термінака, Анатолія Поштового, Ярослава Кор-

ніцького, Дениса Безпалого. Усі вони поновили осо-

бисті досягнення. 

     На жаль, наша головна надія на цих змаганнях, 

Ані Манесян, через травму у двоборстві 60м+1500 м     

                                                           не змогла закінчити біг 1500 м. 
             Катя Стягун та Ані Манесян                 

 

 

Легкоатлетичні старти у м. Ватутіне 

 

       Традиційно на початку грудня у м. Ватутіне про-

водиться легкоатлетичний турнір у закритому примі-

щенні. Учні 4-5, 6-7 та 8-9 класів змагалися з бігу на 

30 м,  100 м,  300 м,  500 м  т а у стрибках у довжину. 

Взяли  участь у цих змаганнях і учні 5 та 6 класів 

нашої школи. 

       Особливо успішно виступили наші п’ятикласни-

ки, які змагалися  у меншій віковій групі. Три грамо-

ти виборов Денис Безпалий. У трьох бігових дисцип-

лінах він посів  другі  місця.  Друге місце виборола 

Аня  Поштова з бігу  на  100  м  .  Третім  був  Артем  

Сіренко з бігу на 300 м  .  Високі  результати  

показали Настя Сухомлин та Денис Насальський. 

      Добре виступили і учні шостого класу нашої шко-

ли,  хоч  їм  прийшлось  змагатися з семикласниками. 

Ярослав  Шарофост,  Ярослав  Корніцький,  Андрій 

Грищенко  та  Антон  Поривай  показали  високі осо-

бисті результати. На жаль, вони не попали у призи, 

але були близько до цього.                                                                                     Денис Безпалий 
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Шкільні змагання з стріт-баскету 

 

     На початку грудня відбулися матчі другого кола шкільних змагань 

з стріт-баскету серед юнаків. 

    Впевнено відіграли друге коло лідери змагань-команда «БЕР». Дві 

перемоги і одна поразка у другому колі. За підсумками двох кіл вона 

набрала п’ять очок і посіла перше місце. Команда виступала у складі 

Андрія Андріуци, Артема Берегового, Ігоря Шеплякова та Антона 

Дроботущенка. 

     Друге місце у команди «ВІТ». Третє місце у команди «РУД». 

       За підсумками змагань було сформовано збірну команду, яка буде захищати честь 

школи у районних змаганнях. 

___________________________________________________________________________ 

 

Змагання з нагоди дня Святого Миколая 

        Традиційно з нагоди  Дня Святого Миколая  у школі проводиться цілий ряд спор-

тивно-масових заходів. 

        А почалися заходи з того, що у гості до нас разом з депутатами завітав голова 

районної ради Володимир Кучер. Вони подарували учням школи воротарські сітки та 

м’ячі для футзалу. 

Настільний теніс 

 

       Відбулися змагання з настільного тенісу серед юнаків 6-9 класів.  Турнір проходив 

за коловою системою, і кожний поєдинок складався з п’яти партій. 

       Кращим виявився учень сьомого класу Назар Яремчук , який переміг усіх суперни-

ків. Друге місце у його однокласника Ярослава Пелипенка. На третьому місці учень  

восьмого класу Дмитро Андріуца. 
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Шашки 

 

       Напружений турнір видався у дівчат 6-9 класів з 

шашок. У змаганнях прийняли участь вісім кращих 

шашисток школи, які за коловою системою розіграли 

призові місця. Кожен поєдинок складався з двох пар-

тій. 

       Несподівано перемогла Даша Однокінна з восьмо-

го класу. Вона набрала 11,5 балів з чотирнадцяти мож-

ливих. 

       Друге у її однокласниці Ані Манесян, яка набрала 

10,5 балів. Третє місце посіла дев’ятикласниця Яна 

Благовісна – 8,5 балів. 

 

 

Стріт-баскет 

 

     Вперше у нашому місці в приміщенні спортивної 

школи  з нагоди дня Святого Миколая відбулися офі-

ційні  змагання з стріт-баскету серед юнацьких ко-

манд.  У  змаганнях  прийняли участь п’ять команд 

шкіл міста, які за коловою системою розіграли при-

зові місця. Прийняла участь у цих змаганнях і коман-

да нашої школи. 

     Перемогу у турнірі святкувала команда школи 

№3, яка перемогла всіх суперників.  

     Наша команда, яка виступала у складі Андрія Ан-

дріуци, Дмитра Андріуци, Дениса Нильги, Влади-

слава Руденка, Олексія Вітренка та Ігоря Шеплякова посіла друге місце. У неї три пере-

моги і одна поразка. Третє місце посіла команда школи № 2. 

      На закінчення слід відзначити, що гравцям і глядачам дуже сподобалася як сама гра  

так і турнір. 

__________________________________________________________________________ 

 

                                  Спартакіада школярів району з шашок  

 

    У змаганнях з шашок в залік районної спартакіади школярів  

взяли участь чотирнадцять команд, які були розбиті на чотири 

групи. 

       У нашій групі змагалися команди  п’ятьох міських шкіл. У фінал з нашої групи 

виходять дві команди. Успішно впоралися з цим завданням команда нашої школи та 

команда школи №1. Наші шашкісти були першими. За команду виступали Катя 

Шевченко та Артем Береговий. На другому місці команда школи № 1. Третє місце у 

команди школи ім.Тараса Шевченка 

       У Ризинській групі змагалися чотири школи. Традиційно перемагає у цій групі ко- 
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манда  Рижанівської  шко-

ли, яка і вийшла у фіналь-

ну частину. Друге місце у 

команди   Вільховецької 

школи. На третьому місці 

господарі  змагань  –  Ри-

зинські спортсмени. 

       Запекла боротьба роз-

горнулась у Шевченківсь-

кій групі, де за перше міс-

це боролися  господарі  та 

шашкісти Тарасівської 

школи. Тільки за додатко-

вими показниками перше                               Наша Катя Шевченко і Іра Саєнко з Рижанівки 

місце було присуджене тарасівським шашкістам. Третє місце посіла команда Шевчен-

ківського НВК. 

       На жаль, не відбулися змагання у Стецівській групі. Стебнянська, Козацька та Кня- 

жицька школи не з’явились на змагання. Автоматично право  брати  участь у фіналь- 

них змаганнях отримала команда Стецівської школи. 

 

      Через тиждень відбулися фінальні змагання, які також проводилися на спортивній 

базі нашої школи. У змаганнях  взяли  участь шість команд. Друга команда ліцею 

виступала поза конкурсом. 

      Дуже сильно відіграла команда Рижанівської школи. Набравши 9,5 очок рижанівські 

шашкісти святкували перемогу. Тарасівські і наші шашкісти набрали по п’ять очок. Але 

за додатковими показниками у наших шашкістів друге місце. Третє у Тарасівської шко-

ли. Наша друга команда на четвертому місці. У неї 4,5 очок. 

       Наша  перша  команда  виступала в складі Катерини Шевченко та Гагіка Манесяна.  

За нашу  другу  команду виступали Леся Коміренко та Олексій Вітренко. На жаль через 

хворобу  в  змаганнях  не   взяв  участь  один  із сильніших шашкістів району Артем 

Береговий. 

___________________________________________________________________________ 

 

Змагання з настільного тенісу 

 

     У кінці лютого відбудуться головні змагання навчального року з  

настільного тенісу. Це кубок В.Кравченка, районна спартакіада шко-

лярів та обласна спартакіада серед інтернатних закладів. З метою під- 

готовки до цих змагань заплановано проведення  цілого ряду турнірів. 

      У кінці грудня були проведені у школі змагання серед юнаків 7-11 

класів. У змаганнях взяли участь вісім кращих тенісистів школи, які за коловою систе-

мою розіграли призові місця. 

       Перше місце посів учень одинадцятого класу Олексій Вітренко, який виграв усі по- 

єдинки. Друге місце у Ярослава Пелипенка з сьомого класу. Третім був десятикласник 

Ігор Шепляков. 
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Спартакіада школярів району з шахів 

 

      У спартакіадних стартах з шахів змагалися також 14 шкіл. Групові 

змагання проводилися паралельно з шашковими .  

       У Ризинській групі перемогла Чижівська  школа. Другими були 

рижанівські шахісти. На третьому місці господарі. 

        У Шевченківській групі перемогу святкували господарі, команда 

Шевченківського інтернату. Друге місце посів Шевченківсьий НВК. 

Третіми були моршинські шахисти.  На жаль, Тарасівська школа команду не виставила. 

       У Стецівській групі господарі  відразу вийшли у фінал. Суперники не прибули на 

змагання.  

      У міській групі змагалися п’ять команд . Дві з них виходили у фінал. Перемогла ко- 

манда нашої школи, яка виступала у складі Оксани Віннічук та Богдана Русалівського. 

Друге місце у команди школи  ім.  Тараса Шевченка.  На третьому місці команда школи  

№2. 

       У  фінальній  частині  змагалися шість команд. Турнір , як і у шашках, проводився 

на базі нашої школи. 

      Напружена боротьба розгорнулася між ко-

мандою нашої школи і командою Шевченків-

ського інтернату. За підсумками змагань 

обидві команди набрали по сім з половиною 

очок. За додатковими показниками, 

компетентне журі перше місце присудило 

команді Шевченківсько-го інтернату. У нашої 

команди друге місце. У фіналі за команду 

грали  Оксана Віннічук та Богдан 

Русалівський. 

     Третє місце посіла команда школи ім.Тара-

са Шевченка. У них шість очок. 

       Друга наша команда, яка виступала у 

складі Ані Манесян та Ярослава Пелипенка, посіла п’яте місце. 

___________________________________________________________________________ 

 

 Кращі легкоатлети школи 

/газета продовжує друкувати списки кращих легкоатлетів школи з 2000 р./ 

 

                                                                  Дівчата, ядро / 3 кг / 

 1.Верещака Вероніка.        2001 р.н.         8.85          2018 р. 

 2.Стягун Катерина           2004 р.н.         8.02          2018 р. 

 3.Свістільник Ірина           2003 р.н.         7.91          2018 р. 

 4.Гордей Анна                    2005 р.н          7.44           2018 р. 

 5.Клименко Анастасія      2002 р.н.         7.36           2018 р. 

 6.Чорнобровкіна Оксана   2000 р.н.         7.33           2014 р. 

 7.Ополончик Даша             2002 р.н.         6.88           2018 р. 

                                               8.Ляпун Вікторія                2001 р.н.         6.67           2018 р. 


