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ЦІКАВЕ

ПІКНІК В «ОЛЕКСАНДРІЇ» ДЛЯ «ФЕНІКСУ»
4 червня в дендропарку «Олександрія» зібралися візочники Товариства інвалідів «Фенікс» на традиційну екскурсію, організовану Благодійним фондом уже вп’яте.
Назар Залізницький
Цьогорічний захід був проведений
у формі пікніка, упродовж якого
театр-шоу «Тисяча і одна ніч» провів
для людей з обмеженими фізичними
можливостями розважальні конкурси, веселі естафети та змагання.
Як годиться, куратор клубу «Фенікс»
Людмила Мельник привітала з днем

Усі дорослі згадали своє дитинство...

народження травневих іменинників,
вручивши їм пам’ятні подарунки. А
рекреаційна зона «Олександрія» (директор Людмила Богдан) пригостила
всіх смачним обідом.
Отож феніксівці, які завжди з нетерпінням чекають на цей захід, провели весело час на свіжому повітрі,
виявляючи по-дитячому щиро емоції,
викликані неповторною зустріччю.

Веселі естафети по-феніксівськи

Ніна Карпович приймає іменинний пиріг
від куратора клубу «Фенікс» Людмили Мельник

ДИТЯЧИЙ ТУРНІР «СУПЕР-КОНТІК»
Почесні гості та організатори турніру привітали
всіх учасників змагань, вручили їм призи від солодкого
партнера компанії «КОНТІ», а також нагородили переможців і призерів кубками, медалями та грамотами
за участь.
www.bc-news.com.ua
Підбиваючи підсумки турніру, суддівська колегія та оргкомітет назвали
володарів індивідуальних нагород:
Кращий воротар - Роман Супрун,
гравець команди «Кривбас»;
кращий захисник - Бабенко Федір,
гравець команди «Сокіл»;

кращий нападаючий - Студитський
Максим, гравець команди «Донбас-2004»;
кращий бомбардир - Веніамін Трандафілов - 13 шайб, гравець команди
«Донбас-2004».
Спеціальним призом турніру була
нагороджена харківська команда
СДЮСШОР, гравці якої заробили най-

меншу кількість штрафних хвилин в
п’яти іграх - 26.
Після нагородження всі гості турніру змогли взяти участь в автограф- і
фотосесіях разом із нападаючим
збірної України та екс-гравцем ХК
«Донбас» Віктором Захаровим. Також
усі охочі змогли зробити на згадку
світлини з кубком чемпіонату України, який на арену «Білий Барс» привіз
головний тренер місцевої дитячої
команди Олександр Бобкін - переможець першості країни в сезоні 20142015 у складі київського клубу «АТЕК».
Підсумки турніру:
6 місце - СДЮСШОР (Харків).
5 місце - «Патріот-2004» (Вінниця).

4 місце - «Кривбас-2004» (місто Кривий Ріг).
3 місце - «Білий Барс-2004» (місто
Біла Церква).
2 місце - «Сокіл-2004» (Київ).
1 місце - «Донбас-2004» (Донецьк).

Бронзові призери турніру - команда «Білий Барс» (м. Біла Церква)
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