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YURIEV OPEN – 2016: ПЕРЕМОГИ Й ДОСВІД
Уперше в Білій Церкві відбувся відкритий чемпіо-
нат міста з фігурного катання Yuriev open - 2016. 
Змагання, що проходили  13 та 14 травня на кри-
тій льодовій арені КЗ БМР «Льодовий стадіон», 
мали на меті не тільки популяризувати цей зимо-
вий вид спорту, а й загартувати в умовах конкурсу 
за суворими міжнародними правилами резерв пер-
спективних спортсменів. 

Тетяна Однорог

Учасниками змагань стали 65 
юних фігуристів із таких міст, як 
Київ, Дніпро, Херсон, Житомир, За-
поріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Рівне, 
Богуслав. Спортивну честь Білої 
Церкви захищали 33 вихованці 
відділення фігурного катання  КЗ 
БМР ДЮСШ «Зміна» (тренери Марія 
Булах, Анна Прокопенко). Всього - 98 
учасників!

За програмою чемпіонату  дівчат-
ка та хлопчики змагались у класі 
«А» - діючі спортсмени ( 11 вікових 
категорій) та класі «В» - аматори  (16 
вікових категорій).

Упродовж двох конкурсних днів  
глядачі мали змогу спостерігати 
за  яскравим дійством на льоду за 
участю юних фігуристів. Це стало 
справжнім спортивним святом май-
стерності, емоцій, неперевершених 
артистичних образів та костюмів і,  
звичайно, безкомпромісної бороть-
би за перемогу.

До числа переможців та призерів 
увійшли 20 юних білоцерківських 
спортсменів. Переможцями стали 
Стецюк Валентин, Лученко Єли-

завета, Баранова Софія, 
Джамалов Тимур, Бігма 
Ірина,  Флегентова Марія 
та 4-річна Флегентова На-
талочка. Запам’яталася 
всім і володарка золотої 
медалі Олефіренко Каро-
ліна, яка виїхала отриму-
вати нагороду, піднявши 
вгору прапор Білої Церкви, 
демонструючи гостям, що 
спортивна слава міста 
над Россю підтверджена 
тисячами перемог у різних 
видах спорту, а ось тепер і 
у фігурному катанні.

Переможці та призери 
були нагороджені кубка-
ми, медалями й диплома-
ми від відділу з питань 
фізичної культури та спор-
ту, а всі учасники змагань 
отримали пам’ятні призи 
та квіти від спонсорів турніру, серед 
яких і Благодійний фонд Костянтина 
Єфименка.

Юні білоцерківські фігуристи 
щиро зізнавалися, що виступати на 
рідному льоду і відповідально, бо 
твій виступ бачитимуть усі рідні й 
друзі, і разом із тим  легко, бо саме 
на цьому катку відбувалися всі тре-
нування, тому знаєш і відчуваєш 
кожен його  сантиметр. Проте хви-
лювання переповнювали кожного, 
кому треба було після оголошення  
його прізвища залишатися сам на 
сам із вимогливими суддями. Але в 
хлопців і дівчат є вже свої секрети 
щодо подолання хвилювань, якими 

вони щедро діляться між собою. 
Гості конкурсу, які приїхали з 

різних куточків України,  були в за-
хопленні від підготовки та високого 
рівня проведення відкритого чем-
піонату міста з фігурного катання 
Yuriev open – 2016. Деякі зізнавалися, 
що до приїзду на чемпіонат недо-
оцінювали Білу Церкву, проте були 
приємно вражені й гостинністю ор-
ганізаторів, і красою нашого міста. 
Тож готуються брати участь у Yuriev 
open – 2017! 

А ми пишаємося білоцерківськи-
ми юними фігуристами і щиро ві-
таємо їх із вагомими перемогами. 
Так тримати!

ХОКЕЙНІ БАТАЛІЇ
25-26 березня у м. Кобрин (Брестська область, Бі-
лорусь) відбувся хокейний турнір, у якому взяли 
участь 5 юніорських команд. Білоцерківський  «Бі-
лий Барс» виборов 3 місце, а друге дісталося хокей-
ній команді м. Бобруйська. 

Людмила Полях

Саме з бобруськими хокеїстами бі-
лоцерківські «барси» мали дуже на-
пружену гру, тому білоруси оцінили 
нашу команду як гідного суперника 
та запросили взяти участь у між-
народному турнірі вже в травні на 
їхній арені. 

Як з’ясувалося, арена м.Бобруйськ 
друга за величиною в країні й розра-
хована на 7 тисяч уболівальників. 
Тренер команди «Білий Барс» Олек-
сандр Бобкін, як і батьки хокеїстів, 
був вражений її масштабами, адже 
арена обладнана за всіма сучасни-
ми світовими стандартами. Треба 
зізнатися, що  в Білорусі ставлення 
до хокею дійсно на порядок краще, 
ніж, на жаль, в Україні. Тільки в 

невеликій Брестській області арен 
більше, ніж у Київській області і 
Києві разом! Звісно, і залучення під-
літків до цього виду спорту значно 
активніше, тож і вибрати є з кого, і 
діти зайняті корисною працею. 

Та повернімося до змагань. У тур-
нірі в Бобруйську, який відбувся  
15-17 травня, взяли участь три ко-
манди з Росії, 4 – з Білорусі. Україну 
представляла наша команда «Білий 
Барс», яка в підсумку посіла 4 місце. 
Тренер вважає цей досвід неоцінен-
ним, адже на турнірі зійшлися різні 
хокейні школи, демонструючи свою 
майстерність. 

На жаль, «Білий Барс» все-таки 
програв російській команді, про-
те для москвичів кожна забита 
шайба у наші ворота супроводжу-
валася неймовірними зусиллями. 

Можливо,  саме це й роздратувало 
хокеїстів, адже під час матчу не 
обійшлося без неприємних вислов-
лювань із політичним підтекстом з 
боку суперників. «З мого боку була 
установка ні в якому разі не вдава-
тися до провокацій, не вигукувати 
якихось образливих слів. На жаль, 
тренер команди-суперника цього 
факту, напевно, не врахував, тому 
з боку московської команди були 
неспортивні випади, де слово «хо-
хол» виявилося найм’якшим у їхній 
риториці, - згадує тренер Олександр 
Бобкін. - Коли рахунок став відомий, 
ми не витримали і, як-то кажуть, 
«випустили пару», адже у нашій 
команді також є стрункі хлопці з 
вагою понад 70 кг. Нас було троє, а 
їх п’ятеро, так ось п’ятеро у резуль-
таті… лежало на льоду».

Тим не менше, все-таки після гри 
спортсмени обох команд зуміли 
потиснути одне одному руки, адже 
москвичі насправді були вражені 
стійкістю та професіоналізмом на-
шої хокейної  команди. Хоча варто 
зауважити: на змагання поїхала 
команда з 13-річних юнаків! 

А 21 травня зібралися юні хокеїс-
ти, їхні батьки й тренери команди 
«Білий Барс», аби підбити підсумки 
спортивного сезону 2015-2016 рр; на-
городити найкращих, вкотре згада-
ти забиті шайби і, звичайно, окрес-
лити нові плани наступного періоду 
активного хокейного життя. 

Запрошення на цю зустріч отри-
мав Костянтин Єфименко - голо-
ва Благодійного фонду. Вітаючи 
юних, завзятих і відчайдушних, 
пан Костянтин зазначив: «Якщо 
три роки тому, плекаючи велику 
надію, ми говорили: хокею в Білій 
Церкві бути, то нині є всі підстави 
з гордістю стверджувати, що хокей 
у місті є. Більше того, Біла Церква 
стала хокейною столицею як міні-
мум Київського регіону. І це, без 
перебільшення, факт! Щиро радію 
вашим успіхам і дякую тренерам за 
результативну роботу». 

Насамкінець Костянтин Олексі-
йович оголосив про подарунок для 
юних хокеїстів – колективний по-
хід до боулінг-клубу для активного 
відпочинку й спілкування в колі 
друзів. 

Хвилююча мить нагородження 

Кароліна Олефіренко:
я - білоцерківчанка! 

Юні барси вітають по-чоловічому Костянтина Єфименка
Юніорська команда«Білий Барс» у Бобруйську 
на міжнародному турнірі


