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                                                                                                          Січень 2019 р. 

                                                                                                                № 1 / 21 / 

                              Газета учнівського самоврядування  

                               Звенигородської загальноосвітньої 

                       школи-інтернату І-ІІІ ст. – спортивного ліцею 

 

     СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
 

                                   CITIUS  -  ALTIUS  -  FORTIUS 

 

Підсумки року 

 
     Успішним видався 2018 рік для спортсменів школи-інтер-

нату-спортивного ліцею. 

     У 2018 році школа провела та прийняла участь у 132 

змаганнях з легкої атлетики, міні-футболу, настільного тенісу, 

шашок, шахів та вперше в історії школи з стріт-баскету. 86 

змагань було проведено на спортивній базі школи 

       Учні ліцею взяли участь у змаганнях: 48 з міні-футболу, 

20 з легкої атлетики, 24 з настільного тенісу, 24 з шахів, 15 з 

шашок та 3 стріт-баскету. 

        За підсумками 2017-2018 навчального року школа перемогла у 64 спартакіаді шко-

лярів району та ІХ обласних комплексних змаганнях з видів спорту серед інтернатних 

закладів Черкащини. 

        Кращою спортсменкою року школи стала Даша Ополончик. 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                        Змагання у лютому 

 

- відбіркові шкільні змагання з настільного тенісу; 

- зональні та фінальні районні змагання з настільного тенісу в залік   

  спартакіади школярів району; 

- кубок  присвячений пам’яті воїну афганцю В.Кравченку; 

- обласні змагання з настільного тенісу серед інтернатних закладів; 

 

 - чемпіонат школи серед юнаків та дівчат з шахів; 

 - обласні змагання з шашок серед інтернатних закладів; 

 

 - шкільні змагання з стріт-баскету серед дівчат та юнаків 6-8 класів; 

 - шкільні змагання з стріт-баскету серед дівчат та юнаків 9-11 класів; 

 - змагання з стріт-баскету у залік спартакіади школярів району. 
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Зимові канікули 

 

День шахів. 

       Під час зимових канікул у школі були проведені спортивно-масові заходи з різних  

видів спорту. Першими на старт змагань вийшли шахісти. Змагання проводилися у двох 

групах за коловою системою. 

       У першій групі змагалися вчителі та кращі шахісти школи. Шість шахістів 

змагалися за призові місця. У напруженій боротьбі переміг Богдан Русалівський. Три 

перемоги і дві нічиї і в підсумку чотири бали. Богдан зробив собі подарунок. В цей день 

йому виповнилось сімнадцять років. 

        Чотири бали набрав  його товариш і постійний суперник Артем Береговий, але за 

додатковими показниками  у нього друге місце. Третє місце посів вчитель фізичної 

культури Сергій Пелипенко. У нього три з половиною бали. 

       У другій групі змагалося вісім учнів школи з другого по одинадцятий клас. Слід 

відзначити, що за своєю майстерністю вони не набагато поступалися шахістам першої 

групи.  

       До останнього туру не ясно було , хто переможе. Олексій Вітренко з одинадцятого 

класу і семикласник Ярослав Пелипенко набрали по шість балів. В особистій зустрічі 

переміг Ярослав і йому було присуджене перше місце. В Олексія друге. Третє місце 

посів Гагік Манесян, який набрав п’ять з половиною балів. 

       У змаганнях прийняла участь і одна дівчина, Оксана Віннічук з десятого класу. 

Вона посіла четверте місце, набравши чотири з половиною бали. 

 

 

День настільного тенісу 

 

     Після шахістів змагалися тенісисти. У турнірі серед дівчат перемогла 

Софія Соловей. ЇЇ однокласниці, Леся Коміренко і Даша Ополончик 

відповідно посіли друге і третє місця. 

     У турнірі юнаків за відсутністю кращого тенісиста школи Олексія 

Вітренка, перемогу святкував Назар Яремчук з сьомого класу. Його 

однокласник, Ярослав Пелипенко  був другим. Третє місце посів 

Олександр Гегельський, який також навчається у сьомому класі. 
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День футзалу 

 

    А закінчили зимові канікулярні старти юнаки, які змагалися 

з футзалу. У змаганнях взяло участь чотири команди. Команди 

формувались шляхом визначення капітанів команд, які по 

черзі вибирали гравців. Тобто команда складалась з гравців 

різних класів. Це зробило команди більш-менш рівними, а 

змагання цікавими. Команда складалась з чотирьох гравців. 

На майданчику грало два гравці і воротар. Турнір проходив за коловою системою. 

      Кращий результат показала команда, яка виступала у складі Ігоря Шеплякова, 

Дмитра Андріуци, Руслана Бондаренка та Дениса Безпалого. Три перемоги і в підсумку 

дев’ять очок і перше місце.  

     Команда, яка виступала у 

складі Гагіка Манесяна, 

Максима Сіренка та братів Шая 

та Стіва Ісакових, набрала шість 

очок. У них дві перемоги і друге 

місце. Третє місце у команди, 

яка виступала у складі Дениса 

Нільги, Антона Поривая та 

Артема Сіренка. 

   Кращим гравцем турніру 

спеціальне журі визнало Гагіка 

Манесяна. 

 

=================================================================== 

 

Греко-римська боротьба 

 

     Майже два роки займається у 

спортивній школі на відділенні 

спортивної боротьби учень дев’ятого 

класу нашої школи Антон Термінако. 

Тренують Антона Олександр та Сергій 

Іванови. Наполеглива праця не стала 

даремною. 

     Наприкінці грудня у м. Золотоноша 

відбувся відкритий турнір Черкаської 

області з греко-римської боротьби, 

присвячений пам’яті загиблим воїнам 

АТО. 

     Успішно виступив на цих змаганнях 

Антон. У ваговій категорії до 70 кг, 

впевнено здолавши своїх суперників 

він посів перше місце. 
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Шкільний футзал / 3х3/ 

 

       Традиційно у зимовий період у спортивному залі школи проводяться змагання 

серед юнаків та дівчат з футзалу серед різних вікових груп. 

       Першими на старт вийшли учні 5 – 8 класів. У змаганнях взяло участь п’ять команд, 

які за коловою системою розіграли призові місця. У полі грало два гравці і воротар 

      Добре виступила перша 

команда сьомого класу,  у 

складі Назара Яремчука, 

Олександра Гегельського, 

Ярослава Пелипенка та Шая 

Ісакова.  

     Послідовно, перегравши 

своїх суперників, вони 

посіли перше місце. 

     На другому місці 

команда шостого класу. У 

них три перемоги і одна 

поразка. Команда виступала в складі Ярослава Корницького, Антона Поривая, Андрія 

Грищенка та Давида Корінного. 

     Третє місце посіла команда восьмого класу. У них дві перемоги  і дві поразки. 
 

 

Заходи з нагоди визволення м. Звенигородки від німецько-фашистських загарбників 

 

       Наприкінці січня було проведено ряд шкільних та районних спортивно-масових 

заходів, присвячених 75-річниці визволення Звенигородки від німецько-фашистських 

загарбників. 

Турнір з настільного тенісу серед дівчат 

 

       Першими  на старт вийшли дівчата. У шкільних змаганнях з нас-

тільного тенісу взяли участь кращі тенісистки школи. Змагання прохо-

дили за коловою  системою. 

       Дуже впевнено виступила у турнірі Софія Соловей. Вигравши всі 

свої поєдинки вона посіла перше місце. Слід відзначити , що це вже не 

перша перемога Софії у цьому навчальному році у шкільних змаганнях. 

       Друге місце посіла Леся Коміренко. Третє місце у Даші Ополончик / всі навчаються 

у десятому класі/. 

      У юнаків перемогу святкував Назар Яремчук,  учень  сьомого  класу. Друге місце у 

Ярослава  Пелипенка .  Вони  набрали  однакову  кількість  очок,  але  за  додатковими 

показниками перемогу судді віддали Назару. 

       Третє місце посів Олександр Гегельський. Всі троє навчаються у сьомому класі. 

       Нажаль з об’єктивних причин не прийняв участь у змаганнях кращий тенісист 

школи Олексій Вітренко. 
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Турнір з шахів на кубок Звенигородської районної ради 

 

       Другий рік підряд, з нагоди визволення м. Звенигородки від німецько-фашистських  

загарбників, наша школа приймає змагання на кубок районної ради з шахів серед дівчат 

та юнаків нашого району. Незважаючи на снігопад і замети, учасники прибули на 

змагання. 

       У змаганнях дівчат за шахівниці сіли дев’ять спортсменок, які були розбиті на дві 

групи. Змагання у групах проходили за коловою системою. Переможці груп і шахістки, 

які посіли другі місця виходили  у фінальну частину турніру, де за олімпійською 

системою продовжили боротьбу. У підсумку в результаті напруженої боротьби перше 

місце посіла Антоніна Поліщук з Чижівської школи, на другому місці Оксана Віннічук, 

на третьому  Леся Коміренко / обидві учениці нашої школи/. 

       У юнаків змагалися шістнадцять чоловік, які були розбиті на чотири групи. 

Переможці груп і шахісти, які посіли другі місця, як і у дівчат за олімпійською 

системою продовжили боротьбу. У підсумку перемогу здобув Наш Богдан 

Русалівський. Друге місце у Павла Могильного з школи ім. Тараса Шевченка. На 

третьому місці Андрій Лисенко з Чижівської школи 

       На параді закриття голова Звенигородської районної ради Володимир Кучер пере-

можцям вручив кубки та медалі за перше місце, а призерам медалі. 

 

Кубок районної ради з настільного тенісу 

 

       26 січня в спортивному залі Звениго-

родської спортивної школи  з ініціативи та 

підтримки голови районної ради 

Володимира Кучера відбулися змагання з 

настільного тенісу. Змагання проводилися 

по трьох вікових групах. 

    У змаганнях серед юнаків 8-9 класів 

наш 

Олександр Гегельський посів четверте 

місце. 

     Краще виступив учень нашої школи 

Олексій Вітренко. Серед юнаків 10-11 кла-
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сів він посів третє місце. 

 

 

Кубок районної ради з стріт-баскету 

 

       Заключним заходом з нагоди знаменної дати став кубок районної ради з стріт-

баскету серед юнацьких команд району. Стріт–баскет новий вид спорту для нашого 

району. Було проведено тільки два офіційні змагання, але стріт-баскет впевнено 

набирає обертів. 

        У змаганнях прийняли участь шість команд, які за коловою системою розіграли 

кубок. Краще всіх виступила команда нашої школи. Вигравши п’ять поєдинків вона 

посіла перше місце. За команду виступали Артем Береговий, Олексій Вітренко, Денис 

Нільга та Владислав Руденко. Друге місце посіла школа № 2. Третє місце у команди 

школи № 3. 

 

================================================================= 

 Кращі легкоатлети школи 

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

                                               Дівчата 400 м 

1.Дашківська К..        1990 р.н.     1.14,6      2006 р 

2.Давиденко Е..          1991 р.н.     1.18,5      2007 р. 

3.Соловей С.               2003 р.н.     1.18,7      2017 р 

4.Новоженова Н.       2000 р.н.     1.18,8      2016 р. 

5.Палієнко М.             2000 р.н      1.19,0      2014 р. 

6.Авдєєва О                 1990 р.н.     1.19,7      2006 р. 

7.Чорнобровкіна О.    2000 р.н.     1.20,8      2014 р. 
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8.Борисова М.             2002 р.н.     1.22,3      2017 р. 


