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Рух радянських фізнультур- 
1?>ків НИНІ справді вразливий.

ьше 77 мільйонів чоловік ре- 
ярно відвідують спортивні 

сфції, щороку готується по> 
20 мільйонів значківців 

ГПО, близько 19,5 тисячі спорт- 
сменів-розрядників, 8 тисяч 
майстрів і 460 мастрів міжна
родного класу.

На святковий парад сьогод
ні вийде і 348 тисяч фізкуль
турників орденоносної Кіро- 
ооградщини. У перших шерен
гах — молодь, ідейно, мораль
но й фізично загартована, за
вжди готова до трудових по« 
двигів, до захисту миру на 
землі.

їм, чемпіонам і рекордсме
нам спартакіад різних рангів, 
юним олімпійцям, які роблять 
лише перші кроки в спорті, і 
присвячується сьогоднішній ви
пуск «Молодого комунара».
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ПОНАД 500 ВИХОВАНЦІВ ПІОНЕРСЬКОГО 

ТАБОРУ ІМЕНІ ЮРІЯ ГАГАРІНА, В ЯКОМУ 
ВІДПОЧИВАЮТЬ ДІТИ РОБІТНИКІВ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА», ВИЙШЛИ НА СТАРТИ МА-

ЛИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, ПРИСВЯЧЕНИХ 
VII СПАРТАКІАДІ НАРОДІВ СРСР.
ПІОНЕРИ В УСЬОМУ ХОЧУТЬ БУТИ СХОЖИ
МИ НА НИХ, ПРОСЛАВЛЕНИХ РАДЯНСЬКИХ 
ОЛІМПІЙЦІВ, ЧЕМПІОНІВ СПАРТАКІАДИ.
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моїми 
спорт- 
світу,

волею

Це справді велике свято радянсько
го спорту — Спартакіада народів 
СРСР. У цьому великому спортивно
му фестивалі загалом узяли участь 
понад 10 тисяч наших спортсменів, 
понад 2 тисячі спортсменів із 100 кра
їн світу. Серед 3,5 тисячі арбітрів, які 
обслуговували спартакіадні змагання, 
довелось бути й мені. Перед 
очима пройшли справді видатні 
смени сучасності, чемпіони 
олімпійські чемпіони.

Радісно було бачити, з якою 
до перемоги змагалися за спартакі
адні нагороди представники України. 
Вони завоювали 68 золотих, 72 сріб
ні, 101 бронзову медаль. 241 спортс
мен нашої республіки в напруженій 
боротьбі став призером спартакіади. 
І серед них — кіровоградець, май
стер спорту міжнародного класу Вік
тор Савчук. яний отримав бронзову 
медаль на турнірі борців нласичного 
стилю.

Збірна України, набравши 15357,3 
очна; посіла друге місце після спорт
сменів РРФСР.

Так, фізична культура і спорт вхо
дять у повсякденне життя нашого 
народу — людей усіх національнос
тей, різного віну. У фізкультурному 
русі беруть участь більше 100 міль
йонів -чоловік, понад 20 мільйонів що
року складають нормативи комплек
су ГПО.

ЗРОСТАЄ загін фізкультурників і в 
нашій області. У 1357 колекти

вах фізкультури їх тепер понад 348 
тисяч. У багатьох із них виховуються 
спортсмени, які подають хороші на
дії. Вони впевнено йдуть до мети, 
щоб стати на зміну чемпіонам і ре
кордсменам, їхня заповітна мрія — 
поповнити лави радянських олімпій
ців. Серед правофлангових — колек
тиви фізкультури Олександрійського 
рудоремонтного заводу, Сьітловодсь- 
кого заводу чистих (Металів, колгоспу 
імені Шевченка Ульяновського райо
ну, колгоспу імені Леніна Долинсько- 
го району, кіровоградських середніх 
шкіл №№11, 5. 13. Громадські тре
нери, інструктори по спорту, вчителі 
фізкультури з допомогою профспіл
кових, комсомольських організацій 
створили тут належні умови, щоб ко
жен бажаючий міг підвищувати свій 
фізичний гарт, удосконалювати спор
тивну майстерність. 1 якби так пра
цювали всюди, збірна області могла б 

. значно краще виступити
VII Спартакіади України.

Сьогодні на спортивних 
присвячених Всесоюзному 
культурника, ми вітатимемо тих, хто 
після напологлиео: підготовки таки зу
мів узяти визначені висоти. Найбільші 
почесті будуть майстрові спорту між
народного класу Віктору Савчуку. 
авангардівцю Леонідові Лсвчснну і ви
хованцю «Колоса» Сергієві Мезєнце- 
ву, які здобули бронзові нагороди на 
республіканських спартакіадних стар
тах. У святкових шеренгах пройдуть 
разом з ними Олександр Ушаиов і 
Ольга Демеха, Сергій Ткаченно і Люд 
мила Іванова, Любов Савченко, Олек
сандра Солоха і Сергій Тначе/іно. Са

у фіналах

парадах, 
дню фіз-

ме вони принесли нашій збірній най- 
-більше залікових очок.

Ми привітаємо також наших провід
них тренерів В. К. Іванця, М. І. Романен- 
са, А. І. Котенка, М. І. Жеребятьєва, М. С, 
Кукурузу. М. Й. Гасмана, котрі до
кладають багато зусиль, щоб вихова
ти майбутніх чемпіонів і рекордсме
нів Хочеться, щоб з таним сумлінням 
працювали всі наші фізкультурні ак
тивісти.

У день свята ми підбиваємо підсум
ки своєї роботи, визначаємо . шляхи 
подальшого руху вперед, 
причини упущень.

аналізуємо

Юні легкоатлети Кіровограда перед спартакіадними поєдинками. 
Фото В. ГРИБА.

СПРАВДІ, у нас багато нерозв’я
заних проблем. У РЯДІ колекти- 

запізнен-

і май-

** заних проблем. У ряді 
вів фізкультури з великим 
ням приступили до проведення спар
такіадних змагань, деякі з них об
межилися змаганнями з двох-трьох 
видів спорту. Ті, кому доручено ро
боту по фізичному вихованню моло
ді, часом працюють шаблонно, без 
ініціативи, формально ставляться до 
впровадження комплексу ГПО. І тому 
часто показники масовості 
стерності не відповідають дійсному 
стану речей.

Як було б хороше, якби в кожно
му з 1357 колективів фізкультури ви
ховали хоча б одного спортсмена, 
що міг би претендувати на місце 
кандидата-, у збірну області. От і був 
би вибір, от і мали б резерв.

На жаль, адреси, за якими народ

жуються рекорди, мають дуже вузь
ку географію. Більшого ми чекаємо 
від спортсменів «Колоса», «Спарта
ка», «Трудових .резервів», від вихо
ванців дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл системи народної освіти.

Час позбутися байдужості і форма
лізму в будівництві нових та експлу
атації наявних спортивних споруд. 
Спортивні бази — для кожного, для 
всіх. Автономії не повинно бути. І 
якщо на наші стадіони прийде мак
симальна кількість юнаків і дівчат, 
якщо всі вони зроблять 'належний 
крок до вдосконалення своєї майстер
ності, спартакіадне табло спалахне 
ше яскравіше. Розмову про все це 
треба вести принципово і відразу пе
реходити до конкретних дій. Бо при 
проведенні майбутніх спартакіад бу
де зроблено ше більший акцент 

J
змагання у колективах фізкультури, 
на створенні справді святкової ат
мосфери них стартів. Таким чином, 

ми матимемо можливість ознайоми
тися з усіма нашими резервами од
ночасно, детальніше проаналізувати 
стан справ і створити умови для ці
леспрямованої та ритмічної роботи 
спортивних організацій.

VII Спартакіада народів СРСР фіні- 
шувала. І ми тепер кажемо: здрастуй, 
Олімпіадо-801

Тан, до цього великого спортивно
го форуму ми маємо прийти з іще 
вищими показниками в розвитку ма
сової фізкультури і спорту. Бо Олім
пійські Ігри не ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛІМПІЙ
ЦІВ.

О. БЕРЕЗАН, 
голова облспорткомітету по фіз

культурі і спорту,
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ЕРЕД абітурієнтів, яких 
*•*’ зарахували на перший 
курс Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування, 
він був зовсім непоміт
ним. Невисокий на зріст, 
скромний, неговіркий, 
Віктор стояв в аудиторії 
і слухав «напуття» щойно 
обраного старости групи. 
Визначали інтереси кож-

ного. Чимало було музи
кантів, співаків. І їх од
разу записували в гуртки 
художньої самодіяльності. 
Черга дійшла й до Савчу
ка, що зовсім не був схо
жим на студента. Дехто 
навіть кепкував: «Цей то- 
варишечок, мабуть, з піо
нерського табору», А хло
пець стишено розповідав 
старості:

— У мене нема батьків. 
Еиховувався в школі-ін- 
тернаті. Люблю малюва
ти. Ну іще... Іще 
маю перший спор
тивний розряд з класич
ної боротьби. Був призе
ром республіканських 
змагань.

Гамір в аудиторії спав. 
Усі обступили Віктора.

— А чого ж ти мовчав 
досі?

Про скромного хлопця- 
першокурсника небавом 
довідався тренер О. В. 
Герушта, А потім з ним 
зустрівся й голова облас
ної федерації з класичної 
боротьби М. І. Романен
ко, який очолював і збір
ну Кіровоградщини.
В ІДТОДІ кожен день 

його був поділений 
на хвилини І секунди. Піс
ля занять в інституті — 
все для спорту. Йому 
завжди ніколи. їде на 
змагання — бере у валі
зу підручники. Йде в 
спортивний зал — в од
ній сумці спортивний кос
тюм, В ІНШІЙ книжки.

Деякі його однокурсни
ки сумнівалися:

— Як це можна за мі
сяць побувати на двох 
чемпіонатах, виступити в 
трьох товариських мат
чах?

Якось Віктор розповів 
ХЛОПЦЯМ про весь ком
плекс, за яким він підви
щує свій фізичний гарт, і 
ті зДизувалися:

— Та це ж усе одно, що 
розвантажити залізничний 
вагон — за одне трену
вання така напруга!

Але ж крім сили треба 
/лати ще й високу тактику, 
неабияку технічну підго

товку. Цього всього Вік
тор учився не тільки на 
борцівському килимі під 
час тренувань. Досвід при,- 
ходив здебільшого на ве
ликих і малих змаганнях. 
Савчук мірявся майстер
ністю з чемпіонами краї
ни, брав участь у міжна
родних турнірах, разом з 
ним їхали в закордонні 
відрядження радянські 
олімпійці. Ось у кого пе
реймати завзяття і вмін
ня!

Тренер О. В. гєрушта з 
часом не вважав своєю 
заслугою, що його- вихо
ванець бере такі висоти: 
є вже майстерський нор
матив є призове місце під 
час поєдинків юних «кла
сиків» країни. І нарешті — 
перемоги на міжнарод
них турнірах. У складі 
збірної республіки він 
успішно виступає на зма
ганнях у Сірії, він пере
магає іменитих спортсме
нів у Швеції,
ІІАЙБІЛЬШ радісний 
11 день у комсомольця 

Віктора Савана був тоді, 
коли він повертався до
дому з дипломом інжене
ра і посвідченням майст

Слава працелюбності!
У західнонімецькому місті Штутгарті закінчився 

юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду. Серед 
спортсменів із 13 країн найвдалішими виявилися 
радянські. Вони повезли додому 4 золоті. 1 срібну і 2 
бронзові нагороди.

На пишці чемпіоном став наш земляк Віктор Пали- 
га. Він — майстер спорту, десятикласник, навчаєть
ся у 102-й київській школі. Друзі Віктора з армійсь
кого спортклубу поважають юнака за лагідний, пра
целюбний і спокійний характер. Нинішнього року о 
Дніпропетровську Палига став володарем Кубка УРСР 
серед дорослих. До медалі чемпіона світу його при
вела тренер Т. Саркісова, переможниця IV літньої 
Спартакіади народів СРСР.

ра спорту міжнародного 
класу.

А що цього, передолім- 
пійського року?

Савчук вважає, що його 
радість була не порівня
на ні з чим саме тут, у 
Кіровограді. Це коли три
вали фінали VII Спартакіа
ди УРСР. За кожним його 
поєдинком стежили ко
лишні його однокурсни-

ЧЄМПІОНИ
З КІРОВОГРАДЩИНИ

ки, робітники заводу 
«Червона зірка», трене
ри М. І. Романенко, О. В. 
Герушта. Він не міг бути 
слабкішим за суперника. 
Бо на нього надіється он 
скільки його друзів! Сав
чук упевнено бере гору 
над миколаївцем Анато
лієм Романюком. Удар 
гонга — 12:8 на користь 
кіровоградця. Він — чем
піон України.

А потім була Москва. 
Товариші по збірній про
рочили йому перемогу й 
тут. Він першим мав при
нести залікові очки своїй 
команді (виступає ж у 
щонайлегшій ваговій ка
тегорії).

Третє коло змагань з 
класичної боротьби на 
VII Спартакіаді народів 
СРСР. Суперник Савчука 
— відомий на весь світ 
олімпійський чемпіон 
Олексій Шумакові Віктор 
знайомий з ним давно. 
Разом їздили на міжна
родні турніри, разом тре
нувалися.

І ось цей вирішальний 
поєдинок. Савчук стежить 
за кожним рухом супер

ника. Тільки б «приліпи
тись» до його руки! А 
Шумаков відступає. Шу
маков розумів, він знав, 
що зараз зробить Вік
тор. І Савчук набирає 
очки. Та ось олімпійсь
кий чемпіон пробує про
вести кидок прогином. 
Це йому не вдається. Рі
шучий ривок — і Савчук 
залишає його на мосту. 
4:0 на користь Савчука; 
Та в другому періоді ста
лося щось дивне. Шума
ков таки навчився «хова-. 
ти» свої руки. І хоча кі* • 
ровоградець не зумів по
класти його нл лопатки, 
але й не відступив жод
ного кроку від суперни
ка. В третьому періоді 
Шумаков збиаає його в 
партер. Та Віктор пере
водить Олексія вниз і 
проводить накат. 8:3 на 
користь представника Ук
раїни. Якщо рахувати по 
два попередження, що 
мали обидва суперники, 
то Віктор робить п’яти
бальну заявку на перемо
гу-

Аж ось за 53 секунди 
до гонга арбітри роблять 
третє попередження кіро- 
воградцю. Так, Шумакову 
не було чого втрачати, 
йому треба сміливіше 
вести боротьбу за захват. 
І він активізується.

Савчука «знімають» з ■ 
килима. Так вирішили ар
бітри. І тут нічого не 
вдієш...

Та все ж це перемога 
— забрати бронзову на
городу.
ч»
М ОМУ ще не вручили • 

медалі, а мінчанин
В. Зубков заспокоював 
Віктора: «Ще не все втра
чено. Шумаков за тебе 
старший на шість років...» 

Чемпіон світу мав ра
цію. У Віктора ще все по
переду. Он його вже кли
чуть на навчальний збір — 
треба готуватись до чем
піонату Європи. А там і 
світова першість. Тільки 
треба постаратись.

І він не розслабляється. 
Він кладе нагороду 

спартакіади на шовковий 
вимпел і бачить поруч неї 
інші свої реліквії — най
вищої проби. Це — не 
уява. Це впевненність. Це 
рішучість. Це віра в само
го себе. Саме такі власти
вості в характері радян
ських олімпійців, з якими 
хоче стати в одну шерен
гу майстер спорту між
народного класу Віктор 
Савчук.

М. ШЕВЧУК.
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ЗА ВИСОТОЮ
ВИСОТА

Хто такий тренер для спортсмена! 
Зрозуміло, — вчитель, спеціаліст, 
наставник. Але, думається, що тренер 
для спортсмена — це насамперед 
людина, захоплена спортом.

Захоплення — головне для будь* 
якої роботи. Якщо не буде того за
хоплення, що робить твоє життя зна
чущим Іі додамо — щасливим], — 
твої вихованці в кращому разі справ
но виконуватимуть настанови, одна
че ніколи не піднімуться до справж
ньої радості і болю, які супроводять 
істинну науку творення. Будь ти мит
цем, учителем, тренером, та робота 
без захоплення (як ми кажемо, без 
душі] — це талан ремісника.

У роботі Володимира Іванця — ро
боті тренерській — відчувається за
хоплення. Володимир не просто пра
цює, він приваблює юнаків і дівчат 
своїм ставленням до спорту і до своєї 
справи.

О. П. БЕРЕЗАМ, голова обласного 
спорткомітету: «Іванець — людина
цілеспрямована .Визначивши собі і 
своїм вихованцям мету, від досягає 
її. Ппашос тренер не навмання, а з 
чітким розрахунком на перспективу 
Повна самовіддача принциповість в 
усьому — і в житті. ’ в спорті — 
ствоиюють йому авторитет і серед ви
хованців і сепеп його колег».

Клавдія СКВОРЦОВА, старший інст
руктор обласного спорткомітету: 
«Можливо, це деталі, але вони теж ха
рактерні для молодого тренера. При
ходний на стадіон спостерігаючи за 
тренуваннями, я завжди бачу його v 
спортивні'* формі, акуратним, підтяг
нутим. Певна, в цьому теж ставлення 
Іванця по '’порту А те Володимир 
Костянтинович завжди привітний ве
селий. життєрадісний. Він дотепний І 
цікавий спінпоямовник»

Леонід ЛЕВЧЕНКО, майстер спорту 
бронзовий призер V|| Спартакіади 
УРСР з потрійного стрибка:. «Володи
мир Костянтинович завжди поруч за
вжди допоможе Він знаючий спеціа
ліст. тож ми уважно прислухаємося 
ДО ЙОГО псаа-’ ■ рекомендацій»

Надія БОДНАР, першорозрядниця- 
студентка КІСМу: «Ми всі любимо на 
того тоенепа Він знає кожного з нас 
вірить v нас а ми віримо v Володи
мира Костянтиновича Така обопільна 
впевненість допомагає нам досягати 
непоганих результатів»

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

РО ЯКІ Ж результати йде мова. 
1 Нагадаємо, що легкоатлети об
ласті на VII Спартакіаді України при
несли найбільше залікових очок — 
135. 95 із них вибоооли вихованці 
тоенеоа спортклубу «Зірка» В. К. 
Іванця. Шість його спортсменів бра
ли участь у Спаотакіаді. а Леонід 
Левченко і Любов Савенко поверну
лися додому майстрами спооту.

У гоупі Іванця і зовсім юні і ті 

хто вже до десятка років займається 
легкою атлетикою. Тренер знає кож
ного: характер, звички, уподобання, 
фізичні можливості. У спорті, як і 
скрізь, не може бути зрівнялівки. 
Тут багато важить особистість, і Во
лодимир Іванець прагне . перш за 
все виховати у юнаків і дівчат висо
кі моральні якості. Спортивна, бо
ротьба привчає бути активним і смі
ливим, уміти переборювати трудно
щі, вчить думати і дбати не тільки 
про себе, а й поо колектив. Іванець 
не дає своїм вихованцям перепочин
ку: тренування майже щодня, вико
ристання спортивних змагань «у сво
їх цілях», адже саме на них гартує
ться характер спортсмена. І головне 
— не ранг змагань, головне по
стійне вдосконалення в досягненні 
поставленої мети. Чимало підопічних 
В. К. Іванця здобули собі авторитет 
в області і в республіці. Це вже 
згадані Леонід Левченко і Любов 
Савенко, молоді — Віктор Легких, 
Віктор Посипай, Анатолій Гайворон- 
ський. Олександр Терентьєв та інші.

Володимир Костянтинович Іванець 
торік увійшов у десятку кращих тре
нерів області, про що засвідчив же
тон «Кращому тренерові Кіровоград- 
щини-78», яким його нагородив об
ласний спорткомітет.

Відданість спортові — ось що при
ваблює молодь до Іванця, ось чому 
його спортсмени виправдують споді
вання тренера. Відповідальність за 
доручену справу — це та риса, що 
не дає тренерові зупинятись на до
сягнутому, активізує його творчі по
шуки.

До рекорду йдуть не день, не мі
сяць, не оік. Складна робота . тре
нера. Напружене життя спортсмена. 
Але і тренер, і спортсмен об’єднані 
єдиним прагненням — у років, мі
сяців, днів вирвати секунди, частки 
секунди. Секунди, частки секунди, 
які принесуть радість спортивної 
перемоги.

Володимир Іванець сам не раз від
чував, яка нелегка, але приємна ця 
перемога. (Ще й досі не перевер
шили його рекорду області з бігу на 
400 метрів). Сьогодні він учить іти до 
перемог юнаків і дівчат, своїх вихо
ванців. Учить уміло.

І в тренерському почерку оука не 
оемісника. а майстоа. Майстра, який 
цього пеоедолімпійського ооку спра
цював на «відмінно» .Хай його вихо
ванці не потоаплять на фінали Олім- 
піади-80 але у кожного з них олім
пійський почерк перейнятий від тре
нера. наставника.

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА
На XV літніх Олім

пійських іграх у Хель- 
сінкі (1952 оік) радян
ські спортсмени заво
ювали 71 медаль (зо
лотих — 22 срібних 
— 30 бронзових — 191

і набрали и загально
командному заліку 49-1 
очка XVI Ігри (Мель 
бурн) — 99 медалей
622.5 очка- XVII Ігри 
(Рим) — 103 медалі
682.5 очка: XVIII Ігри 

(Токіо) — 96 медалей 
607.8 очка: XIX Ігри 
(Мехіко) — 91 медаль 
“0Я.8 очка: XX Ігри 
(Мюнхен) — 99 мела- 
трй 664 5 -очка.

Найбільший «уро
жай» мали наші олім
пійці ПІЛ Ч9С зимових і 

літніх олімпійських 
стартів V Саппоро, 
Мюнхені. Інсбруку. 
Монреалі — 118 золо
тих. 81 срібну. 68 брон
зових нагород Що ж 
чекає їх на Олімпіаді- 
80 у МлскяР Мета — 
тільки перемога!
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Тоді на комсомольських зборах юнаки і дівчата Гай- 

аоронського тепловозоремонтного заводу обговорювали 
свої соціалістичні зобов’язання на 1979 рік. І нращі мо
лоді виробничники сказали:

— Кожен із нас має стати значківцем ГПО, спортсме- 
ном-розрядником.

Заводчани підтримали ентузіастів.

РЕКОРДИ ДОСТУПНІ
КОЖНОМУ
ТЕПЕР колектив фізкуль- 
* тури тепловозоремонт
ного — один з найкращих 
у Гайвороні. Торік він по
сів перше місце серед ко
лективів залізничного тран
спорту України. Тут є три 
майстри спорту СРСР. два 
кандидати в майстри, понад 
20 першооозоядників. З 
876 трудівників заводу 580 
стали значківцями '‘ПО.

На підприємстві "'ОСТІЙНО 
П'ЮТЬ СПООТИЧ-.І секції - 

багатоборства ГПО. фут
больна, волейбольна, шахо
во-шашкова, веслування, 
плавання, кульової стоіль- 
би, спортивного оибальст- 
ва, настільного тенісу, го- 
оодошна легкої атлетики. 
Сьогодні, в День фізкуль
турника. відбудеться фінал 
заводської спартакіади, де 
визначаться чемпіони з 
цих видів спооту.

Але й тепер ми знаємо лі
дерів фізкультурного руху. 
Це СПОРТСМвНИ-РОЗРЯДКИКИ 

— слюсар Володимир Тро- 
ян токар Валерій Олексі- 
чук, машиніст-випробувач 
Лев Кушкін, інженер Басиль 
Тимановський. А слюсар 
Євген Могильчак. майстер

НАВІТЬ УЛІТКУ ВИХО 
ВАНЦІ ОБЛАСНОЇ СТАНЦІЇ 
ЮНИХ ТЕХНІКІВ НЕ ПІШЛИ 
НА КАНІКУЛИ. ВОНИ ПРО
ДОВЖУВАЛИ РОБОТУ В 
МАЙСТЕРНЯХ. ТРЕНУВАЛИ
СЯ. І НА ОБЛАСНИХ ЗМА
ГАННЯХ ПРЕДСТАВНИКИ 
АВТОМОДЕЛЬНОГО. СУД- 
НОМОЛЕПЬНОГО. АВІАМО
ДЕЛЬНОГО ГУРТКІВ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ.

Фото Л. КРАСНОВОЇ.

ВІД МАСОВОСТІ 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

спорту з городків, має роз
ряди з легкої атлетики, во
лейболу, багатоборства
ГПО. Його включили до 
збірної команди області, 
він приз’ер республіканської 
ради «Локомотива» з горо
дошного спорту...

Помітний крок від масо
вості до майстерності зро
били й фізкультурники ва
гонного депо. Представни
ка цього колективу Павла 
Хородовського нагородже
но знаком «Віамінник со
ціалістичного змагання пра
цівників залізничного транс
порту». Він і чемпіон з ба
гатоборства ГПО відділка 
Одесько—Кишинівської за
лізниці.

Наші спортсмени постій
но беруть участь у бага
тьох масових поєдинках — 
цьрго року вже чотири ра
зи стартували на всесоюз
них. 9 — на республікан
ських, 8 разів — на облас
них. На всесоюзних успіш
но виступили ГОРОДОШНИКИ. 
Вячеслав Фетисов Олек
сандр Пойда стали чемпіо
нами країни серед заліз
ничників. Команда горо
дошників нашого вузла бу- 

па першим призером і на 
чемпіонаті Кіровоградщи- 
ни. Впевнено Ядуть до ме
ти майстри спорту Віктор 
Шелег, Євген Могильчак, 
Іван Пугач, Вячеслав Фети
сов, Анатолій Павлов, Олек
сандр Пойда. їхні імена ві
домі далеко за межами 
республіки.

Чималі успіхи й у веслу- 
вальників. П’ять із них уже 
стали першорозрядниками. 
А Любов Суходольська 
входить до складу збірної 
республіканської ради
«Локомотива». Вона була 
призеркою всесоюзних 
змагань з веслування.

Таке сходження великою 
мірою* залежить від того, 
що фізкультурні працівни
ки з допомогою профспіл
кових, комсомольських ак
тивістів, громадських тре
нерів та інструкторів по 
спорту послідовно й ціле
спрямовано поліпшують 
спортивну базу. До послуг 
фізкультурників — стаді
он легкоатлетичний комп
лекс, городошне містечко, 
спортзал, водна станція. 
Тут дістають неабиякий за
ряд бадьорості всі залізнич
ники Гайворона, члени їхніх 
сімей. Крім спартакіадних 
змагань, на цих базах ми 
постійно влаштовуємо стар
ти вихідного дня, змагання 
зі спортивного рибальства, 
з плавання на човнах.

Ми прагнемо досягти ще 
більших успіхів у спортив
но-масовій роботі на під
приємстві. Адже фізкуль
тура і спорт — перший по
мічник у праці кожного.

А. ФЕТИСОВА, 
завідуюча навчально- 
спортивним відділом 
Гайворонського вузло
вого комітету ДСТ «Ло
комотив».

НА ПРИЗ «МК»

ОТЖЕ

-*5«стор

БАГАТОДЕННА
ВЕЛОГОНКА

Велоспорт — один з йай- 
популярніших видів спор
ту у школярів Кіровоград- 
щини. В ДЮСШ, спортивних 
секціях колективів фізкуль
тури області за 14 останніх 
років (цей вид спорту куль
тивується тут з 1965 року) 
підготовлено 5 майстрів 
спорту, 20 кандидатів у 
мастри. Колишні вихован
ці кіровоградського трене
ра М. Д. Терещенка С. Си
моненко, А. Футор- 
няк, В. Пономарьов, 
О. Коняхін, М. Лозинський, 
С. Ковальов, Ю. Бикалюк 
— учасники багатьох рес
публіканських і всесоюзних 
змагань. Призером першос
ті СРСР у командній гонці 
став член збірної республі
ки С. Алексеєвець. Багато
разовий учасник міжнарод
них гонок на треку — Ва
лерій Корж.

З метою дальшого роз
витку велосипедного споо
ту в області оедакція га
зети «Молодий комунар» 
разом з обласним відділом 
народної освіти проводить 
багатоденну велогонку, яка 
стартує сьогодні в Кіро
вограді.

Готуючись до цих поє
динків. вихованці Кірово
градської ДЮСШ N° 3. на
приклад, брали участь V 
багатьох турнірах респуб
ліканського всесоюзного 
масштабу Ча всесоюзних 
змаганнях у Хмельницькому 
вони були третіми в ко
мандному заліку, успішно 
виступали й у велопробігу, 
присвяченому 60-оіччю
ЛКСМУ. Кіоовоградці по
долали 1 500-кілометрову 
дистанцію.

Сьогодні за приз «Моло
дого комунара» 
боротьбу 
Ю. Бикалюк,
І. Бритвин, Г. Івасенко І. Чо. 
виков О. Кадацький В По
йда. В. Свешников разом з 
ними д команді області — 
кандидат до збірної оес- 
публіки В Шкуро

У велогонці також візь
муть участь спортсмени 
Києва Кишинева. Ленінаба- 
да, Черкас Чеонігова та 
іншит міст України

Щасливого фінішу вам, 
ПРУЗІ1

/

почнуть 
кіоозогоадці 
В. Дяченко

с

Ї
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ПОСТ БАДЬОРОСТІ 
«МК»

Щ© ж 
головне?

А- НІКОЛАЄВ, льотчик- 
космонзвт СРСР, двічі Ге
рой Радянського Союзу:

Спорт — це рекорди, і 
перемоги, і здоров’я. Що ж 
усе-таки головне? Без сум
ніву, здоров’я. І тому мені, 
відверто кажучи, не подо
бається, коли молоді спорт
смени думають лише про 
рекорди і забувають про 
здоров'я.

Для справжнього спортс
мена тренування — це най- 

•кращий, найулюбленіший 
відпочинок. А змагання — 
найкраще свято. На змаган
нях не всі мржуть стати 
чемпіонами. Та чи й обо
в'язково бути кожному 
чемпіоном? Я одного разу 
на змаганнях із стрільби до 
першого розряду зовсім 
мало не досягнув — усього 
одне очко, та сумувати не 
став. Головне — постріляв 
добре. Ось у цьому й ра
дість спорту: пробіг, стриб
нув. проплив — і почуваєш 
себе бадьоро, весело.

Але як же все-таки з пе
ремогами і рекордами? 
Без них теж немає спорту.

Спорт — це і здоров'я, і 
рекорди, і пеоемрггі І Щ.Є! 
спорт — це завжди чесна 
боротьба.

Так хай же Здоров’я, Ре
корд, Перемога, Честь 
завжди будуть на нашому 
спортивному прапорі.

ступні, подвійне коло за
п’ястя — колу шиї, по
двійне коло шиї — колу 
талії, довжина ступні — 
довжині передпліччя.

З віком пропорції змі
нюються. Так, висота го-
лови у новонародженого 
вміщується в довжині ті
ла лише 4 рази, у семи
річної дитини — 6, у до
рослої людини — 8 разів.

Співвідношення окремих 
частин тіла можуть нор
малізувати спортивні тре
нування. Гімнастика, важ
ка атлетика, наприклад, 
допомагають правильно 
співвіднести ширину пле 
чей і таза. Це співвідно
шення прийнято як 10'9.

Але треба правильно тре
нуватися. З допомогою фі
зичних вправ, правильно 
вибраного комплексу (пора
дившись зі спеціалістами — 
лікарями, тренерами, інст
рукторами по спорту) ваше 
тіло стане красивим, і вас 
ніколи не залишатиме 
бадьорість. Тільки треба все 
робити ретельно, за певною 
системою, щоденно.

М. ПЕДЮРА, 
викладач фізвиховання 
Кіровоградського пед
інституту імені О. С. 
Пушкіна.

3. ГПО НА МАРШІнахідка -----------
на кожний день
Як тільни почалася робо

ча .зміна. диктор місцевого 
радіовузла повідомив:

— Запрошуємо всіх на 
старти ГПО. З показовими 
вправами виступають кра
щі багатоборці комбінату, 
призери міських змагань. 
Для початківців — пробні 
вправи...

І на спортивних майдан
чиках збиралися робітники, 
інженерно-технічні праців
ники. Фізкультурні активіс
ти розповідали їм про нор
мативи та вимоги комплек
су ГПО, а провідні спортс
мени демонстрували свою 
майстерність, показуючи 
товаришам по роботі, яких 
успіхів можна досягти в 
спорті, якщо постійно тре
нуватись...

1 так часто-густо. Перед
усім ми поагнемо поопагу- 
всти комплекс ГПО серед 
робітничої молоді. Не за
ради того, щоб юнаки і 
дівчата стали чемпіонами і 
рекордсменами. Мета одна 
— щоб вони займалися

фізкультурою і спортом 
щодня.

Цього року, наприклад, 
нормативи комплексу поча
ли складати 190 робітників 
комбінату. 112 Із них уже 
визначились у десяти видах. 
Тих. хто не склав заліку з 
Фізичної та військово-техніч
ної підготовки, включили до 
спеціальної групи. З такими 
— індивідуальна робота. А 
у значківців — перепідго
товка. Бо залиш тренуван
ня на один-два тижні — і ре
зультати знизяться.

Найбільш
спортсмени, 
ся в секції
ГПО, ввійшли до нашої збір
ної. Вона нещодавно ви-

підготовлені 
які тренують- 
багатоборства

ступала на республіканській 
особисто-командній пер
шості з багатоборства ГПО 
серед колективів підпри
ємств галузі. Тут наша ко
манда була третім призе
ром. Багатоборці А, Кан
цер, Г. Стукалова, В. Гро- 
мотенко, В. Тихомирова, 
Ю. Мельстер, Є. Васильчик 
по приїзді з цих змагань 
поділились своїми вражен-

Як зразок— 
«Дискобол» 
Мирона

Краса людського тіла не
розривно пов’язана з понят
тям про пропорції. Перши
ми звернули нз це увагу Во
лині скульптори Еллади. 
Вражає своєю відповідністю 
знаменитий «Дискобол» Ми
рона. В ті часи було виве
дено деякі основні законо
мірності пропорцій людсько
го тіла. Одна з них — так 
званий «квадрат древніх»: 
зросту людини має дорів
нювати довжина розпрос
тертих рук.

А потім було визначено 
ще такі показники: чоти
ри довжини стегна дорів
нюють зросту, довжина 
кола кулака — довжині

Першими чемпіонами з багатообрства ГПО в Созо- 
мійсьмій сепедній школі Кіровоградського району стіли Г НЕЧИПУРеНКО та Я. МДРТИНЕННО. Цього 
року вони також виконали розрядні нормативи з лег
кої атлетики.

Фото В. ГРИБА.

нями про старти ГПО, роз
повіли про відомих спортс
менів республіки. І знову 
спортивні секції поповни
лись — почали тренуватись 
навіть ті, хто по кілька ро
ків не займався регулярно
спортом.

Впровадження комплексу 
ГПО стало поштовхом до 
поліпшення всієї спортивно- 
масової роботи в колективі 
Фізкультури. У спартакіаді 
підприємства взяло участь 
370 робітників. 53 з них у 
ході змагань виконали роз
рядні нормативи

Святкуючи Всесоюзний 
день фізкультурника, ми не
одмінно відзначимо всіх
наших активістів, які допо
магають молоді підтриму
вати фізичний гарт, — 
А. Меха, М. Сяобова, В. Со- 
нова, П. Прокоду, Г. Самой
лову, А. Корчицького. Це 
люди .які віддають увесь 
свій вільний час для того, 
щоб до занять фізкульту
рою І спортом залучити 
якнайбільшу кількість пра
цюючої молоді. Багато 
уваги приділяє цій справі і 
секретар комсомольської
організації нашого комбіна
ту В. Єрмолаєв. З ним ми
працюємо в постійному кон
такті. Все разом, усе спіль
но. Звідси й крок до успі
ху.

М. МИЦЕЛЬ, 
інструктор по спорту 
Кіровоградського олій- 
жиркомбінату.

*
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олімпійський 
телетайп

[Голи, що
Із апам’я-

за-
Точ-

щоб 
на заводській 
алеї, закласти 
Тоді й виріши-

Вимти на великий стаді- і 
он на поєдинки всесоюз
ного рангу — велика 
честь. Але й тут, у рідно- ' 
му місті, участь у спор- ■ 
тмвних змаганнях лрино- І 
енть почесті навіть почат
ківцю, Ми, молоді, горди- І 
мося тим, що кожного 
дня випробуємо себе на І 
нашому маленькому 
водському стадіоні, 
ніше, це не стадіон. Це 
своєрідне спортивне міс
течко. Воно тут, \ поруч 
заводських корпусів, ла
бораторій, цехів.

... Було це кілька років 
тому. Юнаки і дівчата ви
йшли на суботник, 
посадити 
території 
квітники. ,, „ __ ____
ли: хай будуть тут і спор
тивні майданчики. Пра* 
цювали весною. влітку. 
Хто дві-три години, а хто 
віддавав для справи увесь 
вихідний день. І ось уже 
за зеленими алеями поя
вилися тенісні корти, бас
кетбольні, волейбольні 
майданчики, містечко для 
складання нормативів ком
плексу ГПО. Колись. ка
жуть, під час перерви до 
затишної альтанки поспі
шали любителі забити 
«гкозла». Тепер тут збира
ються шахісти і шашкіс
ти. Маємо свої спортивні 
споруди і на березі Кре
менчуцького моря — тур
базу, ігрові майданчики.

Ні, не завжди надіває
мо спортивні костюми, 
йдучи на спортмайданчи
ки. Є вільна година — бе
ремо м’яч і у волейболь
ні сектори. Є бажайня — 
граємо у теніс, бадмінтон. 
Просто так 1 для розваги, 
і щоб відпочити, віднайти 
бадьорість. Звідси — шлях 
до найбільш серйозних 
стартів — поєдинків між 
командами цехів і відді
лів підприємства, спарта
кіадних змагань.

Саме завдяки тому, шо 
ми маємо непогану спор
тивну базу, наші спортс
мени успішно виступають 
і на міських змаганнях. 
Колектив фізкультури за
воду гордиться Іваном 
Чорним, що грає в основ
ному складі олександрій
ського еШахтапЯі. З ним 
тут і слюсарі Геннадій 
Бєльковець. Сергій Кузь
менко. Відомі в місті наші 
стрільці токарі Володимир 
Бобошко. Ганна Сірих.

Колектив фізкультури 
нашого заводу — неодно
разовий переможець со
ціалістичного змагання по 
розвитку '*■’ 
спорту в 
РІЇ.

фізкультури 1 
місті Олександ-

С. САТАПКІН, 
Ради колзкти-гелова

■ ву фізкультури Олек- 
Н сандрійського РУД.о- 
^^ремонтнего заводу.

Під час фінальних стартів VI! Спартаніади Украї- 
”” а пиаРаш*тного сп°Рту Кіровограда Світлана ВОСТ- 
РИКОВА виконала норматив майстра спорту.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Перші,
перші»»»
Звання чемпіона світу з 

шахів офіційно було 'за
сновано 1886 року. Пер
шим володарем найвищо
го: шахового титулу став 
С. Стейніц, який переміг у 
матчі свого основного кон
курента — 1. Цукерторта.

Потім чемпіонами світу 
були Е< Ласкер (1894— 
1921 рр.), Х-Р. Капаблан
ка (1921 — 1927 рр.),
О. Альохін (1927—1935 рр 
і 1937-1946 рр.). ЛІ. Ейве 
(1935—1937 рр.), М. Бот
винник (1948—1957 рр., 
1958—1960 рр. і 1961 — 
1963 рр.), В. Смислов 
(1957—1958 рр.), М. Таль 
(1960—1961 рр.). Т. Пет
росян (1963—1959 рр.),
Б. Спаський (1969— 
1972 рр.). Р. Фішер (1972— 

1975 рр.), А. Карпов став 
чемпіоном з 1975 року.

Вперше звання чемпіо
на світу шахісти здобули: 
М. Таль — у 23 роки, 
А. Карпов — у 24, Е. Лас
кер — у 25. Р. Фішер — 
у 29, Х.-Р. Капабланка та 
Б. Спаський — у 32, 
Т. Петросян — у 33, 
М. Ейве — у 34. А. Альо
хін — у 35, М. Ботвинник 
і В. Смислов — у 36, 
С. Стейніц — у 49.

У нашій країні налічує
ться 57 гросмейстерів, 658 
шахових мастрів, понад 
29 тисяч кандидатів V 
майстри і першорозрядни
ків. Дев’ять чоловік удо
стоєні звання гросмейсте
ра Міжнародної федерації 
гри в шахи листуванням.

Збірна СРСР з 1952 по 
1976 рік 12 разів ставала 
найсильнішою на Всесвіт
ніх шахових олімпіадах. 
Тільки у фіналах наші 
майстри зіграли 143 матчі 
і в Н9 досягай успіху. Всі 
шість чемпіонатів Європи 
закінчились переконливою 
перемогою команди радян
ських шахістів.

1976 року:
талися

На 1 червня
збірна СРСР провела 42 І 
зустрічі під олімпійським • 
прапором. А 1980 року 
наші спортсмени восьмий І 
раз візьмуть старт в олім- І 
пінському турнірі. Вони І 
вперше на правах госпо- І 
дарів Олімпіади будуть | 
звільнені від попередніх 
ігор. ■

У 42 матчах збірна ■ 
СРСР забила у ворота су- ■ 
перників 95 м’ячів. Двічі І 
нашим олімпійцям уда- І 
лося зробити «хет-трік» — І 
забити 3 м’ячі за гру.
Перший раз цс зміг зро- І 
бити Всеволод Бобров у І 
1952 році в матчі зі збір-1 
ною Югославії, шо закін- І 
чнвея внічию — 5:5. По- | 
вторив це досягнення че
рез 20 літ у 1972 році в > 
матчі з олімпійцями Мек- І 
сіки Олег Блохін.

Найбільше за всіх І 
і «олімпійських м'ячів» за- І 
1 бнли: О. Блохін — 8, В

В. Бобров — 5, В. Сереб
ряников, О. Заназанян, ■ 
О. М і н ае в

Де чорний 
король?

Перед вами на шаховій 
дошці тільки білі фігури, - 
Знайдіть, куди поставити 
чорного короля, щоб білі 
могли дати йому мат у _ 
три ходи.

Автора правильної від
повіді. який, окрім того, 
першим надішле її до ре
дакції (за поштовим 
штемпелем), буде зарахо
вано до нашого клубу 
64-х клітин. —
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ЗАВТРА — ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

НА СТАРТИ —З РИШТУВАНЬ

13 СЕРПНЯ
перша програма. 

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 0.05 — Мульт
фільми. 0.35 — Теле
фільм для дітей «Слав
ний хлопчик». 10.55 — 
У світі тварин. Гіо закін
ченні — новини. 14.00 — 
Новини. 14.50 — «Твій
труд — твоя висота». 
Док. фільми. 15.45 — Ма
мина школа. 16.15 —
♦Усьому початок — плуг 
і борона». 16.50 — Кон
церт солістів Бурятсько
го театру опери та бале
ту. 17.15 — Зустріч шко
лярів із заслуженим май
стром спорту СРСР пара
шутисткою А. В. Хмель
ницькою. 18.00 — «День 
•за днем». (Кіровоград). 
18.10 — Зустріч з піснею. 
(Кіровоград). 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00
— «Народна творчість». 
19.50 — Телефільм «Сіль 
землі». 4 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «60 років 
радянському кіно». Веде 
передачу кінорежисер 
С. Герасимов. У перерві
— «Сьогодні у світі».

ТАМАРА СЕРДЮК та ІВАН ШЕВЧЕН
КО — молоді будівельники. Працюють у 
селі Липняжцї Добровеличківського райо
ну, створюють житловий масив для робіт
ників майбутнього цукрового заводу. Завтра 
вони відзначатимуть своє професійне свя
то — День будівельника. Кожен із них 
рапортуватиме про успіхи в праці. А сьо
годні ці молоді виробничники стануть у 
шеренгу фізкультурників, вийдуть на свят

ковий стадіон, щоб засвідчити свою при
четність до радянської о фізкультурного 
руху. Іванові і Тамарі не довелось брати 
чемпіонські висоти. Але фізкультура і 
спорт — неабиякі помічники їм у пращ. 
Заради бадьорості і здоров'я виходять 
будівельники на спортивні майданчики. 1а 
ще — щоб добре провести години відпо
чинку.

Фото О. ПЛУЖНИКА.

Редактор
М. УСЛАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» 
— орган Кировоградско
го областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

другої украіькької

НЕЛЕГКИЙ
ТУР...

Я Дуже напружено проходять ігри друго- 
й го кола чемпіонату країни з фуіболу серед 

клубів другого ешелону. Двадцять п'ятий 
Я тур. У ньому було забито 28 голів. У семи 
ц матчах сильнішими виявилися господарі 
Н стадіонів, у двох — гості, три закінчилися 
Н внічию. Несподіванкою цього ігрового дня 
й був програш чернівецької «Буковини» 

(0:1) у Жданові місцевому «Новатору», а 
І армійці Львова з таким же рахунком по

ступилися в сумах «Фрунземцю». Ніко
польський «Колос» втратив очко в Луцьку, 
зігравши внічию (1:1) з торпедівцями.

Наступний, двадцять шостий тур — у 
неділю, 12 Серпня. «Зірка» його проведе 

_ на виїзді. В Севастополі вона зустрінеться 
■ з «Атлантикою», 
м Наводимо таблицю 
Я зони на 11 серпня:

; ___

1 В Н П М о
1. СКА (К.) 25 15 5 5 28-14 35 |

2. «Буковина» 25 15 4 6 36-17 34
3. «Колос» (Н.) 25 14 6 5 37-22 34 9
4. «Спартак» 25 .13 7 5 31-16 33 Я
5. СКА (Л.) 25 12 8 5 29-19 32 а
6. «Кривбас» 25 11 10 4 35-21 32 І
7 «Авангард» 25 11 9 5 42-22 31 0
8. «Кристал» 25 11 7 7 29-19 29 Я
9. «Зірка» 25 11 .6 3 26-19 28 И

10. «Новатор» 25 12 3 10 33-24 27 „
11. «Суднобудівник» 25 10 6 9 26-28 26 :<
12. «Колос» (П.) 25 10 5 10 21-26 25 §
13. «Торпедо» 25 7 10 8 25-34 24 <
14. «Поділля» 25 10 3 12 28-37 23 9
15. «Дніпро» 25 7 9 9 21-28 23 fl
16. «Фрунзенець» 25 10 6 9 27-39 22
17, «Атлантика» 25 8 4 13 26-34 20 п18. «Автомобіліст» 25 7 6 12 16-23 20 І
19. «Океан» 25 6 8 11 21-30 20 І
20. «Говерла» 25 6 8 11 22-28 20 9
21. «Десна» 25 6 6 13 21-34 20 d
22. «Шахтар» 25 6 6 13 30-32 18
23. «Локомотив» 25 5 5 15 20-20- 15 1
24. «Металург» 25 ' 2 5*15 18-53 8
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