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ТУРНІР З ФІГУРНОГО КАТАННЯ «ВІННИЦЯ ТРОФІ»
У грудні відбувся Міжнародний турнір із фігурного 
катання серед юніорів “Vinnitsa Trophy-2013”. За ме-
далі змагалися понад 200 фігуристів із семи країн 
світу: Білорусі,  Росії, Молдови,  Кіпру, Казахстану, 
Туреччини, України.

17 вихованців ДЮСШ «Білий Барс» 
уперше взяли участь у подібних зма-
ганнях, проте досягнутими  результа-
тами не розчарували ні батьків, ані 
тренерів. Серед юних фігуристів із 
Дніпропетровська, Вінниці, Чернів-
ців, Києва, Одеси, Харкова були цього 
року і з Білої Церкви, а за кількістю 
привезених медалей не поступалися 

іншим, більш досвідченим командам. 
Але зустріли наших дітей і тренерів 

у Вінниці дещо здивовано, навіть 
упереджено, оскільки тамтешні фі-
гуристи навіть не знали, що в Білій 
Церкві є льодова арена, де рік поспіль 
працює два відділення ДЮСШ – хокею 
і фігурного катання. Конкурсний 
танець найменших тривав за часом 

всього-на-всього 1 хвилинку, серед-
ньої групи – до 2 хвилин, а старші 
демонстрували свою майстерність на 
льоду до 3 хвилин. Музику для висту-
пів юних фігуристів обирали батьки, 
адже вони краще знають уподобання  
своїх дітей, але затверджували спіль-
но з тренерами. Моделювали й шили 
костюми мами вихованців. Як бачи-
мо, цей вид спорту згуртовує навколо 
себе однодумців, а головне тих, хто 

свідомо дарує своїм дітям альтернати-
ву телевізору й комп’ютеру – активні 
заняття улюбленою справою. 

А взагалі судді на Вінницькому тур-
нірі були вражені тим, що вихованці 
ДЮСШ «Білий Барс» робили певні  
елементи й стрибки, які складно 
виконувати навіть на професійних 
ковзанах, на звичайних, призна-
чених переважно для аматорського 
катання. 

На цьому конкурсі для зовсім юних 
фігуристів (від 4 років) були спеці-
альні критерії оцінювання: акценти 
ставилися не на виконанні окремих 
елементів, а на загальній програмі – 
ковзання дитини й артистизм, тому 
посмішка, жести, гра очима – все це 
мало неабияке значення.

Наставниця юних спортсменів  
Марія Булах сама  вперше стала на 
ковзани, коли їй виповнилося  2 роки 
і 9 місяців, а згодом, закохавшись до 
безтями у фігурне катання, відчула 
внутрішню потребу пов’язати своє 
життя з професією тренера. З одного 
боку – робота цікава, адже престиж-
но виховувати майбутню спортивну 
еліту, але з іншого – це велика відпо-
відальність і досить складна щоден-
на наполеглива праця. «Я ніколи не 
думала, - зізнається пані Марія, - що 
житиму в Білій Церкві, яка просто 
поглине мене, бо я, не побоюсь цього 
слова, плекаю її спортивне майбут-
нє». 

А ще Марія Віталіївна з гордістю 
говорить, що не розчарувалася у ви-
ступі жодного свого вихованця на 
турнірі, але дуже хвилювалася перед 
виходом на лід за кожного, десь закра-
далася думка: «А раптом хтось зляка-
ється?» Та,  обійнявши й підтримавши 
своїх фігуристів, тримала кулачки за 
результат, потайки молилася, щоб 
не падали й не губилися. Хоча вже 
змалечку їх учить: у спорті немає 
слів на кшталт «не хочу», «не можу», 
«не буду», «боюся», вони звикають 
до одного, універсального: «треба». 
А у фігурному катанні є ще й  просте 
правило: «Якщо впав на лід – встань 
і докатай свою програму до кінця». І 
це спрацювало: діти приїхали додому 
переповнені враженнями, збагачені 
першим конкурсним досвідом, а голо-
вне – готові до наступних турнірів із 
фігурного катання. 

А ми щиро вітаємо юних білоцерків-
ських фігуристів і бажаємо їм успіхів 
– у навчанні, тренуваннях і, звичайно, 
у майбутніх конкурсах! Так тримати!

Вікторія Забродько. 
У свої 4 рочки вже має друге 

місце на турнірі у Вінниці

Валентин Стецюк - срібний 
призер турніру!

Марина Таланчук 
демонструє навички із 

виконання вправи «чапелька»  

Юні білоцерківські фігуристи разом із тренерами 
Марією Булах, Анною Прокопенко та директором Льодової арени В’ячеславом Вередом

Софія Шлевіт виконує 
елемент «ластівонька»

В’ячеслав Веред 
вітає Кіру Давідкову 

з першою перемогою

Перша конкурсна хвилинка 
на льоду майбутньої чемпіон-

ки з фігурного катання 
Кароліни Олефіренко 

Ліза Лученко - володарка 
5-го місця!

Олександра Зборовська 
у ролі піратки на ковзанах

Тренери відділення фігурного 
катання: Анна Прокопенко 

та Марія Булах 


