
 

 1 

 

 

                                                                                                                   

                              

 

                           Газета учнівського самоврядування          Березень 2019 р. 

                               Звенигородської загальноосвітньої             № 3 / 23 / 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 

 
                                      Спартакіада школярів району закінчилася 

 

     Починаючи з жовтня по лютий місяці тривала спартакіада 

школярів району. Було проведено одинадцять видів спорту . Сім 

кращих результатів пішло у залік. 

      Наша школа набрала 211 балів і посіла перше місце. Слід 

відміти- 

 ти, що наша школа перемагає у районній спартакіаді чотири роки   

  поспіль. 

      Вагомий внесок у перемогу школи зробили Даша Ополончик, Софія Соловей, 

Оксана Віннічук, Ірина Свістільнік, Ані Манесян, Аня Гордей, Даша Однокінна, Леся 

Коміренко, Олексій Вітренко, Гагік Манесян, Денис Нільга, Антон Термінако, Богдан 

Русалівський, Ярослав Пелипенко, Артем Береговий та Владислав Руденко. 

      Друге місце посіла школа ім.Тараса Шевченка, яка набрала 197,5 балів. На третьому 

місці Шевченківський інтернат – 190 балів. Четверте місце у школи № 1 – 175, балів. 

Замикає п’ятірку кращих Рижанівська школа – 145,5 балів. 

 

                                                        Змагання у квітні 

- Спартакіада області серед інтернатних закладів з міні-футболу. 

- Шкільні відбіркові змагання з легкої атлетики серед учнів 5-7 та 

  8-10 класів. 

- Спартакіада області серед інтернатних закладів з легкої атлетики. 

- Районні змагання з міні-футболу серед юнаків 7-10 класів. 

- Районні змагання з міні-футболу серед дівчат 7-10 класів. 

- Шкільні змагання з легкої атлетики серед учнів 2-4 класів. 

- Кубок пам’яті М.Груші з міні-футболу. 

- Шкільні змагання з міні-футболу серед хлопців 2-4 класів. 

- Шкільні змагання з міні-футболу серед хлопців 2-4 класів.  

- Кубок пам’яті Володимира Сєрова з шахів. 

- Шкільні змагання з настільного тенісу серед юнаків.  

- Шкільні змагання з настільного тенісу серед дівчат. 
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Заходи з нагоди визволення с. Чижівки від німецько-фашистських загарбників 

 

       Традиційно на початку березня у с.Чижівка відбулися змагання з настільного 

тенісу, шашок, шахів та дарсту, з нагоди визволення сіл Чижівки, Рижанівки, Вільховця 

та Ризино від німецько-фашистських загарбників. Взяли участь у цих турнірах і учні 

нашої школи. 

       У змаганнях з шашок 

серед дівчат перемогла 

наша Леся Коміренко. 

Друге місце посіла Катя 

Колинець з Рижанівської 

школи. Третє місце у 

нашої Ані Манесян. 

    У юнаків боротьба за 

перше місце розгорнулась 

між нашими  шашкістами 

Гагіком Манесяном і 

Артемом Береговим. 

Обидва набрали однакову 

кількість балів. За результатами особистої зустрічі між ними  перше місце посів Гагік , 

так як  переміг Артема. Третє місце посів Ярослав Мельник з Рижанівської школи. 

        У змаганнях з шахів перемогу святкував учень нашої школи Богдан Русалівський. 

Друге місце у Іллі Бринька з Рижанівської школи. Третім був Андрій Лисенко з 

Чижівської школи. 

    У змаганнях з шахів серед дівчат  наші учні не брали участь. А перемогла Юля Бабій 

з Рижанівської школи.  

    Успішно виступили наші тенісисти. У змаганнях серед дівчат перемогла Софія 

Соловей. Друге місце посіла Наталія Архипова з Вільховецької школи. Третє у Наталії 

Довгань з Чижівської школи. 

       Серед  юнаків переміг Ярослав Пелипенко. Друге місце у Костянтина Дейнеги з 

Чижівської школи. На третьому місці наш Олександр Гегельський. 

       На закінчення відбулися змагання з дарсту. Серед юнаків переміг наймолодший 

учасник змагань, учень шостого класу нашої школи, Давид Корінний. 

___________________________________________________________________________ 

 

На старті легкоатлети 

 

      У місті Черкасах у легкоатлетичному манежі відбулася відкрита першість 

ОСДЮСШОР з легкоатлетичного двоборства. У змаганнях прийняли участь кращі 

легкоатлети Черкаської та Кіровоградської областей 2004-2005 та 2006-2007 років 

народження.      Найкраще з наших легкоатлетів показала себе Ані Манесян, яка 

виступала у двоборстві 60 м + 1500 м. З бігу на 60 м вона була другою з результатом 9,4 

сек., а на 1500 м -  третьою з результатом 6 хв .36,6 сек. У підсумку в Ані третє місце. 
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       Четверте місце посіла у дво-

борстві 60 м + ядро Катя Стягун. 

Вона штовхнула ядро на 8.00 м і 

пробігла 60 м 10,3 сек. У п’ятірку 

кращих потрапив Анатолій 

Поштовий у двоборстві 60 м + 

200 м.  60 м він  пробіг за   8,0 

сек.  і  200 м  за  27,6 сек. 

 

     Гарні результати показали на  

змаганнях Ярослав Корніцький, 

Артем та Максим Сіренки, Настя 

Сухомлин та Антон Термінако. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

                 ІІ спартакіада області серед інтернатних закладів 

 

      Стартували змагання обласної спартакіади серед вихованців інтернатних закладів, 

які відбулися на спортивній базі нашої школи. Першими на старт вишли тенісисти та 

шашкісти. Змагання носили командний характер. 

      У змаганнях з настільного тенісу прийняли участь одинадцять шкіл-інтернатів, які 

були розбиті на три групи. Склад команди 2 юнаки і одна дівчина.  

       Команда нашої школи перемогла у своїй групі всіх своїх суперників і вийшла у 

фінальну частину. У фіналі перемігши послідовно команди Корсунь-Шевченківського 

та Монастирищенського інтернатів, наші тенісисти посіли перше місце. За команду 

виступали Олексій Вітренко, Ярослав Пелипенко та Софія Соловей. 

       Друге місце посіла команда Монастирищенського інтернату. Третє місце у команди 

Корсунь-Шевченкінського інтернату. 

      У змаганнях з шашків на старт вийшли команди чотирнадцяти шкіл-інтернатів. За 

команду нашої школи виступали Артем Береговий та Леся Коміренко.  

     Упевнено провів-

ши попередні по-

єдинки, наші шашкіс-

ти вийшли у фінал, де 

розіграли перше місце 

з командою Бабансь-

кого інтернату. Ви-

гравши обидва поє-

динки, наші шашкісти 

посіли перше місце. 

     Друге  місце  у  ко-

манди  Бабанської 

школи. Шашкісти Зо-

лотоніського інтерна-

ту були третіми. 
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       Після двох видів спартакіади лідирує наша школа , яка набрала 56 залікових балів. 

Друге місце у Бабанської школи – 41 балів. Третє місце ділять Монастирищенська  та 

Смілянська школи-інтернати – 37,5 балів. Попереду змагання з легкої атлетики та міні- 

футболу. 

___________________________________________________________________________ 

 

Весняні старти футболістів 

 

     Розпочали весняний сезон футболісти нашої школи. Турнір 

проводився на штучному полі і тривав три дні. Змагалися 

шість збірних юнацьких команд класів, які за коловою сис-

темою розіграли призові місця. Командам десятого та оди-

надцятого класів , у зв’язку з малою кількістю учнів було 

дозволено доукомплектуватися учнями п’ятого класу. 

       Краще всіх виступила команда учнів одинадцятого класу. У них чотири перемоги і 

одна нічия. Набравши тринадцять очок, вони посіли перше місце. За команду виступали 

Олексій  Вітренко, Денис Нільга, Максим Палієнко і два п’ятикласника : Владислав 

Береговий і Денис Насальський. 

       Друге місце посіла команда десятого класу. У неї три перемоги і дві нічиї. Команда 

виступала у складі Гагіка Манесяна, Ігоря Шеплякова і п’ятикласників: Дениса 

Безпалого, Артема Сіренка та Стіва Ісакова. 

       Третє місце у команди дев’ятого класу. У неї сім очок: дві перемоги, дві поразки і 

одна нічия. Команда вдало стартувала: дві перемоги і одна нічия. Але травма ведучого 

гравця команди Максима Водвольського вплинула на кінцевий результат.  Без лідера, 

команда два рази програла. Крім Максима за команду виступали Володимир Трембач, 

Артур Ткаченко, Руслан Теліга, Анатолій Поштовий та Богдан Янчук. 

      Четверте місце у команди шостого класу. П’яте місце посіла команда сьомого класу.   

Замикає турнірну таблицю команда восьмого класу. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                          Настільний теніс 

 

Закінчується зма-

гальний період 

кращих тенісистів 

школи у цьому 

навчальному році. 

 

      Першими взяли у руки ракетки 

дівчата. Вісім дівчат за круговою 

системою боролися за призові місця. 

     Перше місце посіла Іра Щирбул, 

яка навчається у школі № 1. Вона 

перемогла всіх своїх суперниць. Друге  
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місце у Софії Соловей – шість перемог і одна поразка. 

       Вперта боротьба розгорнулась за третє місце між Дашею Кваченко та Оленою 

Сікач. Все вирішувалась в особистій зустрічі. Перемогла Даша і посіла третє місце. 

       Не менш напружена боротьба розгорнулась на першість міста серед юнаків 6-7 

класів. 

     Десять кращих юних тенісистів запекло боролися за призові місця. Такі змагання для 

цієї категорії проводяться вперше. 

       Кращим став учень нашої школи Олександр Гегельський. Він набрав вісім очок з 

дев’яти можливих. Вісім очок набрав також Микита Клімов, який навчається в школі № 

3. Але він програв особисту зустріч Олександру, тому  посів друге місце. 

     Третє місце у нашого Назарія Яремчука. У нього сім  очок. 

___________________________________________________________________________ 

 

Бокс 

 

       У м. Звенигородка працює боксерська 

школа «Кузня». Учень нашої школи Шай 

Ісаков другий рік наполегливо тренується 

у цій школі. І зусилля Шая не пропали 

даром. Виступаючи у  Черкасах на  

чемпіонаті Черкаської області з боксу 

імені Самійла Кішки серед юнаків 2005-

2006 р.н. у ваговій категорії 62 кг , він 

посів третє місце. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я» 

 

     Кожен рік у березні місяці проводяться ком-

плексні районні змагання «Тато, мама, я–спор-

тивна сім’я». 

     Традиційно це спортивне свято проходить у 

спортивній залі нашої школи, У змаганнях взяли 

участь дев’ять сімей та одна «соціальна сім»я», які 

змагалися у двох вікових групах. Підготовлений 

спортивний зал, цікава спортивна програма – все 

це сприяло проведенню змагань. Усі учасники  

отримали задоволення 

     У меншій віковій групі  перемогла сім*я 

Сабадир з Стецівської НВК. Друге місце посіла 

сім*я Бойко-Мазур із Звенигородської школи № 2. 

На третьому місці сім*я Косменюк з Стецівського 

НВК. 
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      У старшій віковій групі  виступали дві наші сім’ї, які напружено боролися за  

першість. Увесь час лідирувала сім’я Ялинських. І лише виступивши більш вдало  в 

останніх видах змагань, «соціальна» сім’я Пелипенко - Сауляк, з учнем Денисом 

Носальським  перемогла. Третє місце посіла сім’я Заховайків з Стецівського НВК. 

      По закінченню змагань відбулося нагородження. Переможці і призери змагань були 

нагородженні грамотами і цінними подарунками. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Кращі легкоатлети школи 

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

                                             Юнаки 200 м 

  1. Лисогурський Богдан      2001 р.н.     25,1    .2017 р. 

  2. Бондар Владислав           1994 р.н.     25,2     .2012 р. 

  3. Чайковський Владислав  1999 р.н.     25,2      2016 р. 

  4. Березань Микола             1994 р.н.     25,8     2011 р. 

  5. Микитенко Микола         1999 р.н.     26,4    .2015 р. 

  6. Чорний Вадим                  1998 р.н.     27,1     2014 р. 

  7. Чорноус Олександр         2001 р.н.     27,4     2017 р. 

  8. Вітренко Максим            2000 р.н.      27,6     2017 р. 

  9. Поштовий Анатолій        2004 р.н.      27,7    2019 р. 

                                                       10. Зубріцький Іван                2000 р.н.      27,7     2015 р. 


