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ПЕРШІ ЛІТНІ ЗБОРИ ЮНИХ ХОКЕЇСТІВ
Більше двадцяти юних хокеїстів віком від 8 до 
12 років разом із тренером Євгеном Степановим 
упродовж трьох липневих тижнів наполегливо  
відшліфовували хокейну майстерність, поєднуючи 
корисні заняття спортом і фізкультурою  із при-
ємним відпочинком на морі.

Перші літні збори вихованців 
відділення хокею ДЮСШ «Білий 
Барс» проходили на базі спортивно-
оздоровчого табору «Бригантина», 
який знаходиться на березі Чорного 
моря в  містечку Коблево Миколаїв-
ської області. Звичайно, там не було 
льодової арени й  не треба було що-
разу зашнуровувати ковзани на чер-
гове тренування, проте спеціальних 
обладнаних майданчиків для щоден-
них занять фізкультурою і спортом 
вистачало. І хоча  «сухі» тренування 
тимчасово замінили звичні на льоду, 
користі від них було не менше, адже 
хлопчаки розвивалися фізично, гар-
тували м’язи, зміцнювали здоров’я і, 
звичайно, здружувалися… А як же без 
дружнього надійного плеча під час 
гри в хокей одержувати перемоги?

Підйом о 7-ій ранку, обов’язкова 
зарядка, потім сніданок і перше си-
лове тренування впродовж години-
півтори, далі відпочинок на морі – 
купання та сонячні ванни, обід, тиха 
година, знову тренування, але воно 
вже включало колективні ігри на 
свіжому повітрі (волейбол, баскетбол, 
піонербол, вибивний). А після вече-
рі – конкурси, розваги, дискотеки, 
перегляд кінофільмів, ці заходи орга-
нізовували працівники спортивного 
табору «Бригантина». Та найбільше 
запам’яталася табірна Олімпіада, у 
якій брали участь окремо майбутні 
спортсмени України, окремо Росії 
(відпочивали також у цей час і мос-
ковські школярі), а також змішана 
команда представників обох країн. 
Отож у цих міжнародних змаганнях 
наші завзяті барсенята вибороли  

почесне друге місце.
Була презентація загону, до якої всі 

готувалися з особливим ентузіазмом: 
робили плакати, складали кричалки 
й слогани, аби довести всім, що вихо-
ванці Білоцерківської  ДЮСШ «Білий 
Барс» - це злагоджена, згуртована 
команда однодумців.

Наприкінці  зборів відбулося тес-
тування: діти здавали нормативи з 
підтягування, віджимання, стриб-
ків у довжину та висоту тощо. Усі 
попрацювали на славу, кожен не 
лише поліпшив особисті спортивні 
показники, а й отримав від адміні-
страції табору подяку за сумлінність, 
дисциплінованість, наполегливість і 
працьовитість. Варто зазначити, що в 
історії табору, як стверджують самі ж 
юні хокеїсти, не було жодного загону, 
з якого всі без винятку діти одержали 
подібні нагороди. 

Через три тижні на білоцерківській 
землі юних хокеїстів, засмаглих і 
усміхнених, зустрічали їхні батьки. 
Вони щиро зізнавалися, що діти по-
дорослішали, стали більш самостій-
ними, а головне, дуже  здружилися. 

Альберт  Шаронов, батько ви-
хованця ДЮСШ «Білий Барс» Глєба 
Шаронова: 

- Користуючись нагодою, від імені 
всіх батьків дякую Благодійному 
фонду за придбання форми для літніх 
спортивних зборів та оплату послуг 
автобуса, яким наші діти їздили до 
Коблево і назад. Сподіваємося,  і на-
далі ми можемо розраховувати на  
підтримку фонду, не байдужого до 
розвитку спорту, а отже, до здоров’я 
наших дітей.

 Пліч-о-пліч до майбутніх хокейних перемог!

Білоцерківські барсенята та їхні дасвідчені наставники після 
нагородження подарунками та медалями за 2-ге почесне місце 

Так проходили сухі тренування

Знай наших! Без речівок та кричалок - ані кроку по табору!

Наші враження від відпочинку

Силові тренування


