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                                                                                                          Лютий 2019 р. 

                                                                                                                № 2 / 22 / 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 
                                        ІІ спартакіада серед вихованців 

                             інтернатних закладів Черкаської області у 2019 році 

 

       З метою  зміцнення здоров’я, залучення до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом та виявлення кращих спортсменів у 2019 році проводиться  ІІ 

спартакіада серед вихованців інтернатних закладів Черкаської області. 

       Згідно положення спартакіада проводяться у три етапи. 

    І етап  - масові змагання у закладах. 

   ІІ етап - зональні змагання з міні-футболу. 

  ІІІ етап - фінальні змагання: 

          - з настільного тенісу(березень);  

          - з шашок; 

          - з легкої атлетики (квітень);  

          - з міні-футболу (травень).  

     Змагання проводяться згідно з правилами з видів  спорту. 

     Настільний теніс. Склад команди – 2 юнаки і 1 дівчина.  

     Шашки. Склад команди – 1 юнак і 1 дівчина. 

     Легка атлетика. Склад команди: - молодша група (1 юнак, 1 дівчина), старша група  

                                   (1 юнак, 1 дівчина). Види: 60 м, 100 м, довжина, естафета 4х80 м). 

     Міні-футбол. Змагання проводяться серед юнаків та дівчат. Склад команди 8 спорт-         

                             сменів. Тривалість гри 2 тайми по 10 хвилин. 

 

                                                        Змагання у березні 

 

- Спартакіада серед інтернатних закладів Черкаської області з настільного тенісу. 

- Спартакіада серед інтернатних закладів Черкаської області з шашок. 

- Заходи з нагоди визволення с.Чижівки від німецько-фашистських загарбників: 

      - змагання з шахів серед юнаків та дівчат; 

      - змагання з шашок серед юнаків та дівчат; 

      - змагання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. 

- Районний турнір з міні-футболу серед юнаків «Весна-2018». 

- Районний турнір з міні-футболу серед дівчат з нагоди дня 8 березня. 
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Турнір з футзалу серед учнів 2-4 класів 

 

       Майже  місяць тривала першість школи з футзалу серед учнів 2-4 класів. У 

змаганнях взяло участь п’ять команд, які за коловою системою розіграли призові місця. 

Склад команди необмежений, але на поле виходили чотири гравці – воротар і три граці 

у полі. 

     Кращий результат показала ко-

манда 3-А класу, яка впевнено 

переграла суперників. За команду 

виступали Владислав 

Дроботущенко, Михайло Жиров, 

Іван Паляничко, Максим Сіренко, 

Ян Харченко та Кирил Яровенко. 

     Друге місце виборола команда 3-

Б 

класу. У них три перемоги і одна по-

разка. Третє місце у команди 4-А 

класу. 

     Кращим гравцем турніру спеці-

альне журі визнало учня 3-А класу 

Яна Харченка. 

___________________________________________________________________________ 

 

Відкрита першість школи з настільного тенісу 

 

       У лютому місяці заплановано  ряд змагань з настільного тенісу. З метою підготовки 

і відбору до цих стартів була проведена відкрита першість школи серед дівчат і юнаків. 

У змаганнях прийняли участь тенісисти школи № 2. 

       Першими взяли у руки ракетки  дівчата. Кращою стала учениця десятого класу 

Софія Соловей. Слід відзначити , що перемога їй далася нелегко. ЇЇ однокласниця Даша 

Ополончик набрала таку ж  

кількість балів, що і Софія. Але за 

додатковими показниками у неї 

друге місце. Третє місце посіла 

Ліля Вінарська. 

     Якщо у дівчат змагалися шість 

дівчат, то у юнаків на старт вий-

шло десять учасників. Краще всіх 

виступив Олексій Вітренко, який 

переміг всіх суперників і посів 

перше місце. А от за друге місце 

розгорнулась напружена бороть-

ба. У підсумку Сергій Демченко з 

школи № 2 посів друге місце. 



 3 
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Спартакіадні старти з стріт-баскету 

 

     У цьому навчальному році у програму районної спартакіади шко-

лярів було уведено стріт-баскет серед дівчат та юнаків. Було 

проведено цілий ряд турнірів. Але головним змаганням року стали 

спартакіадні старти. 

    Успішно виступили у цих змаганнях збірні команди нашої школи.  

    У турнірі дівчат змагалися три команди. Добре виступила ко-

манда нашої школи. У напруженому поєдинку з рахунком 5 : 4 наші 

баскетболістки перемогли команду Козацької школи. Вдало склався і наступний по-

єдинок з командою школи № 2. З рахунком 7 : 4 знову перемогли наші. Отже, у нашої 

команди перше місце. За нашу команду виступали Софія Соловей, Даша Ополончик, 

Даша Однокінна, Іра Свістільник, Оксана Віннічук і Аня Гордей. 

       Друге місце у команди дівчат школи № 2, які з рахунком 9 : 5 переграли команду 

Козачанської школи. 

       У турнірі юнаків змагалися шість команд, які за колосовою системою розіграли 

призові місця. Команда нашої школи впевнено переграла всіх суперників і посіла пер-

ше місце. За команду виступали Артем Береговий, Денис Нільга, Владислав Руденко та 

Олексій Вітренко. 

      Друге місце посіла команда школи № 2. У неї чотири перемоги і одна поразка. Третє 

місце у команди школи № 3. 

      Кращим гравцем турніру в юнаків було визнано нашого Артема Берегового. 
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Спартакіада школярів району з настільного тенісу 

 

     Відбулися  змагання  з  настільного  тенісу,  які  були  останніми у 

Спартакіади школярів району. Нажаль команда нашої школи ви-

ступила невдало. Тільки п’яте місце. А перемогла команда Тарасів-

ської школи. Друге місце посіла команда школи ім. Тараса Шевченка. 

Третє місце у команди школи № 1. 

       Слід відзначити, що за нашу команду у фінальній частині змагань не брав участь 

один з кращих тенісистів району Олексій Вітренко. А також з різних причин у цьому 

році вибули з школи п’ять кращих тенісистів школи з десятого та одинадцятого класів. 

Тому честь школи захищали учні сьомого класу Олександр Гегельський та Ярослав 

Пелипенко, які не зважаючи на вік проявили спортивний характер і майстерність. 

___________________________________________________________________________ 

 

Кубок Валерія Кравченка з настільного тенісу 

 

      В десятий раз у спортивному комплексі Звенигородської  ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступе-

нів – спортивного ліцею були проведені змагання з настільного тенісу, приурочені 

пам’яті воїна – інтернаціоналіста, учасника бойових дій, який загинув у Афганістані – 

Валерія  Кравченка. 

       У змаганнях взяли участь учні 7-9 класів шкіл району, які були розбиті на 2 групи, 

де змагалися по коловій системі. Три кращих учасника з групи виходили у фінальну 

частину.  

       В групі «А» змагалися сім тенісистів. 

Кращим був Шай Ісаков. У фінальну частину 

також вийшли Ярослав Пелипенко та Сергій 

Демченко, які відповідно посіли друге та третє 

місця. 

       В групі «Б» переміг Назар Яремчук. Друге 

місце у Дмитра Андріуци. Третім був Руслан 

Теліга. 

       Цікава боротьба розгорнулася у фінальній 

частині. Впевнено провів свої поєдинки Назар 

Яремчук, який переміг всіх суперників і посів 

перше місце. Друге місце у Ярослава 

Пелипенка. Третє місце посів Сергій 

Демченко.  

       Переможець був нагороджений кубком і 

медаллю, призери  - медалями. 

       Змагання відбулися завдяки голові 

районної організації Української Спілки 

ветеранів Афганістану, учасника бойових дій –

 Антонюка  Олександра Васильовича та 

адміністрації школи-інтернату І-ІІІ ступенів – 

спортивного ліцею. 
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Командний турнір з настільного тенісу 

 

     Відбулися змагання з настільного тенісу серед збірних 

команд класів школи. Згідно положення, склад команди 

три учня. Причому кожен член команди повинен зіграти з 

усіма тенісистами команди-суперниці. За команди мали 

право виступати як юнаки так і дівчата. Цим пунктом 

положення скористалася команда 10 класу, за яку ви-

ступали дві дівчини. 

     Приємно здивували самі менші учасники змагань – ко-

манда 7 класу, яка досить впевнено переграла всіх су-

перників і посіла перше місце. За команду виступали 

Олександр Гегельський, Ярослав Пелипенко, Назар Ярем-

чук та Шай Ісаков. 

     Друге місце посіла команда одинадцятого класу, яка 

виступала в складі Олексія Вітренка, Дениса Нільги, Максима Палієнка та Дмитра Шев- 

ченка Третє місце посіла команда 10 класу, в складі Ігоря Шеплякова, Даші Ополончик, 

Софії Соловей та Гагіка Манесяна. 

___________________________________________________________________________ 

 

       Змагаються шашкісти 

 

     Наприкінці лютого у школі вперше було проведено «Тиждень 

шашок». У рамках цього заходу, з метою виявлення кращих шаш-

кістів і підготовки їх до обласної спартакіади серед інтернатних 

закладів, було заплановано цілий ряд змагань. 

     Першими за шашкові столи сіли юнаки 9-11 класів. У турнірі прийняли участь 

десять шашкістів, які за коловою системою розіграли призові місця. 

      Напружена боротьба розгорнулась за три перші місця. Несподівана поразка у 

другому турі, кращого шашкіста школи, Артема Берегового створила несподівану 

інтригу у турнірі. До останнього туру не було ясно хто переможе. І все ж переміг 

Артем. У нього вісім перемог і одна поразка. Тільки пів бала програв йому Богдан 

Русалівський. У нього 7,5 балів. Третє місце у Дмитра Шевченка. У нього 7 балів. Всі 

троє навчаються в одинадцятому класі. 

     У дівчат 10-11 класів у 

змаганнях також прийняло участь 

також десять чоловік. Як і 

очікувалось боротьба за першість 

розгорнулась між Катею 

Шевченко та Лесею Коміренко. 

Перемогла в особистій зустрічі 

Катя, але у підсумку Леся набрала 

більше балів – 7,5 і посіла перше  

місце. У Каті друге місце -7 балів. 
             Леся Коміренко                                        Артем Береговий 
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       Напружена боротьба розгорнулась за третє місце між Софією Соловей з десятого 

класу і Наталкою Повторейко з одинадцятого класу. Обоє набрали однакову кількість 

балів і поділили третє місце. 

 

      Дванадцять кращих юнаків 5-8 класів розіграли свою 

першість. Змагання також проходили за коловою 

системою. Кожен учасник змагань повинен був зіграти 

одинадцять партій. 

       Переміг у цьому турнірі учень шостого класу Давид 

Корінний. У нього дев’ять перемог і дві поразки. Друге 

місце посів восьмикласник Антон Дроботущенко. Він 

програв Давиду пів очка. Третє місце розділили  

Владислав Лисенко з сьомого класу і Віталій Цибуль-

ський з шостого класу. Вони набрали по вісім очок. 
                      Давид Корінний 

 

       На завершення тижня «Шашок» змагалися  

дівчата 5-9 класів. Десять шашисток за коловою 

системою напружено боролися за призові місця. 

       Перемогла Ані Манесян, яка набрала сім балів. 

Друге місце посіла Даша Однокінна. 

Вона програла Ані півбала. Обоє навчаються у 

восьмому класі. Ще півбала програла Даші, Аня 

Радченко з сьомого клас у. У неї третє місце. 

       За підсумками змагань визначено збірну команду 

школи, яка буде виступати на  спартакіаді області 

серед інтернат них закладів. 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                Ані Манесян 

___________________________________________________________________________ 

 

 Кращі легкоатлети школи 

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

 

                                 Дівчата 100 м 

 

  1. Ополончик Даша        2002 р.н        13,0        2018 р. 

  2. Костюшина Ліля        1999 р.н.       13,7        2015 р. 

  3. Третяк Христина       2000 р.н.       13,8        2016 р. 

  4. Бойко Альона              1992 р.н.        14,8       2006 р. 

  5. Мацибора Тая             1991 р.н.       14,9       2006 р. 

  6. Пономаренко Аня.      1995 р.н.       14,9       2011 р. 

  7. Верещака Вероніка    2001 р.н.        15,1       2018 р. 

  8. Борисова Марина       2002 р.н.        15,1       2018 р. 

                                                            9. Кваченко Даша          2003 р.н.        15,3       2018 р.  

                                                          10. Стягун Катя              2004 р.н.        15,4       2018 р. 


