
ЄДИНА МОРСЬКА
Як працює та розвивається база 
олімпійської підготовки «Динамо» в Одесі

Квітуча Одеса, яскраве сонце та духмяна зелень 
стадіону «Динамо» на Французькому бульварі.
26-27 травня тут було надзвичайно людно -  проходив 
чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» України з легкоатлетичного чотириборства, 
і саме Одеська обласна динамівська організація 
вже котрий рік приймає особливих гостей 
з 22 регіонів: 10-13-річних юних спортсменів.
Юнаки та дівчата змагалися у стрибках в довжину, 
бігу на 60, 500 і 600 м, метанні м'яча

Особливістю цього тради
ційного чемпіонату є те, 
що в ньому беруть участь 

діти з багатодітних сімей, сироти 
та діти, позбавлені батьківського 
піклування. Саме завдяки таким 
змаганням підростаюче поко
ління бачить альтернативу вули
ці, саме тут народжуються май
бутні чемпіони та олімпійці!

Перший день перебування 
в Одесі був надзвичайним, пе
реповненим емоціями. Багато 
хто з цих дітей вперше побачив 
море! Тож не дивно, як цікаво 
їм було в дельфінарії -  організа
тори забезпечили для всіх без
коштовні квитки.
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Втім, на одеському стадіоні На базі вирує 
«Динамо» можна зустріти не спортивне 
тільки майбутніх чемпіонів, життя' 
а й чинних: саме тут тренують
ся сучасні зірки вітчизняного 
спорту.

КРОК ЗА КРОКОМ
Задля досягнення високих 
результатів у спорті потрібні 
гідні умови для тренувань.
Клімат, повітря, продукти харчу
вання, умови відпочинку -  
кожен фактор здатний підвищи
ти швидкість реакції, витрива
лість спортсмена. Очевидно, що 
база олімпійської підготовки 
«Динамо» на березі Чорного 
моря -  це найкраща сукупність 
таких факторів. Хоч як дивно, 
морська база в Україні лише 
одна, і з'явилася вона в Одесі 
в 2017 році.

Одеське «Динамо» відчинило 
двері своєї бази в статусі бази 
олімпійської підготовки в 2017- 
му, саме у вересні того року 
Кабінет Міністрів України прий
няв це рішення про новий 
її статус, і йому передували знач
ні зміни в Одесі.

У 2017-му на базі «Динамо» 
був проведений капітальний 
ремонт покриття бігових дорі
жок легкоатлетичного стадіону, 
капітальний ремонт гуртожитку 
для спортсменів на 50 місць, по
будований баскетбольний май
данчик, реконструйовані секто
ри для стрибків у висоту і стриб
ків у довжину.

Такі зміни важливі не лише 
для легкоатлетів. Будь-які можли
вості для тренувань використо
вують, наприклад, у вільній бо
ротьбі. Тож зовсім не дивно бачи

ти на баскетбольному майданчи
ку команди борців, а в басейні чи 
на пляжі -  баскетболістів.

За цей період на базі олімпій
ської підготовки «Динамо» 
в Одесі неодноразово тренува
лися збірні України з вільної 
боротьби, греко-римської, лег
кої атлетики, баскетболу, регбі, 
біатлону.

Про свої враження нам роз
повів головний тренер жіночої 
збірної з вільної боротьби, за
служений тренер України Воло
димир Євонов:

«День у нас зазвичай почи
нався о восьмій ранку з зарядки, 
потім проходили тренування 
в залі на килимі. Займатися 
в цьому комплексі спортивного 
товариства «Динамо» команді 
дуже комфортно. Нам надали 
спеціальні мати, якими покрито
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весь зал. Приміром, на зборах 
в Болгарії ми тренувалися всьо
го на двох килимах, тож доводи
лося робити це в два заходи. 
Це дуже важливий атрибут для 
тренувань в такому виді спорту, 
як вільна боротьба. Коли в залах 
недостатньо матів, виникає 
велика небезпека травм для 
спортсменів. В цілому ми за
доволені, тут є все для повно
цінних тренувань», -  розпо
вів Володимир Євгенович.

Жіноча збірна України з віль
ної боротьби -  одна з найсиль- 
ніших у Європі. За словами 
тренера, багато що залежить 
від суддів, але куди більше -  
від якісних тренувань в хоро
ших умовах.

МОДЕРНІЗАЦІЯ, 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Ще одна визначна подія, яка ще 
більше закріпила за Одесою ста
тус потужної бази олімпійської 
підготовки, сталася в кінці 2019 
року. Після масштабної модерні
зації був відкритий спортивний 
комплекс в Мукачівському про
вулку. Ця подія була приурочена 
до 95-річчя ФСТ «Динамо». 
В урочистому відкритті взяли 
участь перший заступник голо
ви ФСТ «Динамо», віце-прези
дент НОК України Віктор Корж, 
олімпійський чемпіон зі стендо
вої стрільби, голова відділення 
НОК України в Одеській області 
Микола Мільчев, начальник

ГУ Нацполіції в Одеській області 
Олег Бех, перший заступник 
Одеської обласної організації 
ФСТ «Динамо» України Ольга 
Черкасова та інші почесні гості.

Що саме було зроблено? 
Проведено капітальний ремонт 
холу, спортивних залів, роздя
галень, повністю модернізова
ний басейн, оновлена система 
вентиляції і газова котельня, 
відремонтовано дах та пере
криття, фасад, замінено вікна. 
Крім того, встановлено нове 
освітлення, сучасна система 
очищення води в басейні, вста
новлено сучасне, сертифікова- 
не спортивне обладнання.

Пропускна здатність динамів- 
ського комплексу -  1800 чоло-
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ПУЛЬС ФСТ «ДИНАМО»

вік. Тут тренується баскетболь
ний клуб «Динамо-Одеса», функ
ціонує школа плавання, секція 
стрільби з лука, гімнастики, віль
ної боротьби, зроблений багато
функціональний зал для тхек- 
вондо, додатково обладнані 
зали, які допоможуть макси
мально залучити до занять 
спортом дітей. У спортивному 
комплексі також проходять про
фесійну підготовку співробітни
ки силових структур.

Як відмітили почесні гості, мо
дернізації спортивних комплек
сів такого масштабу в Україні не 
проводили дуже довго. На цьому 
керівництво одеського «Динамо» 
не планує зупинятися й готує 
нові проекти будівництва та ре

конструкції. Значні корективи 
в плани внесла пандемія COVID, 
але врешті-решт вона не зупиняє 
колектив у прагненні зробити 
базу олімпійської підготовки 
«Динамо» найкращою в Україні.

Адже незважаючи на панде
мію, одеські динамівці продо
вжують підкорювати чемпіона
ти, завойовувати ліцензії на 
участь в Олімпійських іграх, що 
пройдуть в Токіо. Імена одесь
ких спортсменів знають у всьо
му світі: олімпійські чемпіони 
Микола Авілов (легка атлетика), 
Яків Желєзняк (кульова стріль
ба), Володимир Семенець (вело
спорт), Олена Хомрова (фехту
вання); переможці та призери 
чемпіонатів світу і Європи Сергій

Райников, Віктор Макаров (ку
льова стрільба), Наталія Бурдей- 
на, Павло Беккер (стрільба із лу
ка), Віктор Єфтені, Вадим Тасоєв, 
Ганна Василенко, Василь Михай
лов (вільна боротьба), Юрій Єго- 
шін і Павло Іллічов (плавання), 
Анастасія Лисенко, Юлія Пара
това (важка атлетика), Анастасія 
Тодорова, Денис Коваленко 
(веслування на байдарках і ка
ное), Євгеній Бельченко (пожеж
но-прикладний спорт), Анатолій 
Волошинов, Олександр Воропа
ев, Кристина Бондар (боротьба 
самбо).

Одеська обласна організація 
ФСТ «Динамо» України рухаєть
ся лише вперед! Кожна перемо
га наших спортсменів надихає!
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