
КУЗНІ СПОРТИВНИХ ТАЛАНТІВ

із нашого виду спорту, -  сказала 
старша тренерка юніорської 
збірної з кульової стрільби 
Альона Федорова.

Тренування у відкритому тирі 
«Динамо», де цього разу займа
лися тільки дівчата, тривало за
галом близько п'яти годин, 
включаючи підготовку і холосту 
стрільбу. Робота «кипіла», якщо 
так можна сказати про холодно
кровних і витриманих стрільців. 
Протягом 2 год. 45 хв. спортс
менки виконали 120 залікових 
пострілів з трьох різних поло
жень: з коліна, стоячи, лежачи -  
як на змаганнях. Залежно від по
ставленого тренеркою завдання 
збірниці самостійно визначали 
час на кожну вправу.

Місцевість на стрільбищі ма
льовнича. Біля електронних 
мішеней -  скелі, поруч зеленіє 
травичка, а неподалік розкинув
ся Південний Буг. Водночас

СТРІЛЬЦІ

Вінницька база «Динамо», яка нещодавно 
отримала статус бази олімпійської 
підготовки, регулярно приймає 
навчально-тренувальні збори команд 
України з кульової стрільби і веслування 
на байдарках і каное.
Щоб розібратися, чому саме Вінниця 
останнім часом стала місцем тренувань 
відомих атлетів з різних регіонів, 
кореспондент «Олімпійської арени» 
завітав на тренування юніорської збірної 
стрільців. Під час двотижневого збору 
вона готувалася до чемпіонату Європи. 
Команда складалася з 11 спортсменів зі 
Львова, Вінниці, Одеси, Черкас і Києва

ІВЕСЛУВАЛЬНИКИ
•  •

ТИРУ МАЛЬОВНИЧІЙ 
МІСЦЕВОСТІ
-  Нині лише на динамівській базі 
можна потренуватися в стрільбі 
з малокаліберної зброї просто 
неба. Тут проводять усі чемпіо
нати України і тренувальні збори

РІЗНІ СТИХІЇ, 
ОДНА ДОМІВКА
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є и певні складнощі, повязані із 
примхами природи. З одного 
боку відкритого тиру -  стіна, від 
якої відбиваються пориви вітру. 
Під час цього тренування він по
стійно змінював напрямок, і при
цілюватися було дуже непросто.

Деякі спортсменки намагали
ся перечекати, коли вітер стих
не, інші -  коли він набуде певно
го напрямку. Слідкувати за цим 
допомагали два ряди прапорців, 
розташованих на відстанях 10 
і 35 м від стрілецьких позицій.

Майстер спорту міжнародно
го класу, чемпіонка України 
і призерка міжнародних змагань 
19-річна Валерія Сидоренко 
з Києва розпочала зі стрільби із 
коліна, скориставшись рекомен
дацією наставниці, адже це одна 
із найскладніших вправ. «Із 
таким сильним вітром зустріча
юся нечасто, адже в Києві немає 
відкритого тиру, -  зауважує 
Сидоренко. -  На стрільбищі про
сто неба також інше освітлення, 
ніж у закритому. Але до всього 
можна адаптуватися! Ми всі раді, 
що у Вінниці є такий відкритий 
тир. Також подобається, що 
поруч скелі і річка; можна у віль
ний час піти на риболовлю».

А майстер спорту міжнарод
ного класу Владислава Коваль зі 
Львова цього разу особливу 
увагу приділила стрільбі стоячи 
(40 залікових пострілів і 20 при- 
стрілочних). Це те, що у неї за-

Тренування звичай гірше виходить. Дівчина 
водночас випробовувала нову 
підставку для стрільби (крюк). 
У вінницькому тирі Владислава 
тренується майже щомісяця 
і тому звикла до нього: «У Львові 
займаємося поки що лише в за
критому тирі. Місцеве ж стріль
бище нас цілком влаштовує. Але 
під час змагань, коли є глядачі 
й судді, тут буває тіснувато. Було 
б непогано додати щитів для 
стрільби».

ЗА СУЧАСНИМИ 
СТАНДАРТАМИ
Тим часом збірники-юнаки зай
малися поруч в 10-метровому

тирі, тренувалися із пневматич
ною зброєю. Упродовж 3,5 годин 
вони стріляли стоячи із гвинтівки, 
відпрацьовували техніку. До залі
ку йшло 60 кращих результатів.

Тут займався і один із наймо
лодших у збірній країни пер
спективний 16-річний одесит 
Іван Ткаленко. Він виступає на 
всеукраїнських змаганнях не 
лише серед юніорів, а й серед 
дорослих. «Сьогодні перший 
день зборів, тому я поки що пе
реважно пристрілююсь, підла- 
штовуюся до тиру, -  розповів 
Ткаленко. -  Після 25-хвилинної 
розминки спочатку виконував 
вправи вхолосту. Тобто не стрі
ляв, а лише цілився у мішень. 
Далі переходжу до основних за
вдань».

Стрільбище вінницьких «ди- 
намівців» обладнано за сучасни
ми стандартами. У відкритому 
тирі спостерігається перепад 
горизонту, він знижується від 
скелі до берегу Південного Бугу. 
Тому для його вирівнювання під 
час стрільби лежачи використо
вують спеціальні лежаки. Для 
перезарядки облаштовано стій
ки; там зазвичай знаходяться 
боєприпаси та ін. До речі, сумка 
стрільця із гвинтівки важить 
близько 30-40 кг, а кейс зі збро
єю -  близько 20 кг. Щоб постійно 
переносити все це, треба мати 
неабияку силу!

У кожному із двох стрілець
ких залів -  по 10 щитів. В обох 
використовуються електронні 
установки «Сіус» -  такі самі, як 
і на всіх міжнародних змаганнях. 
За результатами пострілів 
спортсмени і тренери спостері
гають з моніторів. Чотири сенсо
ри аналізують дані і відправля
ють звіт про влучність.

-  На електронних установках 
«Сіус» можна на вибір увімкнути 
різні види тренування. Якщо до 
них підключити комп'ютер, на 
ньому відображатимуться всі 
постріли в часовому діапазоні. 
Оператори таким чином можуть, 
серед іншого, виявляти і усувати 
можливі технічні помилки апа
ратури, що суттєво допомагає
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спортсменам, -  каже Альона 
Федорова.

Після основної частини тре
нування стрільці роблять пе
рерву. Переодягаються, відпо
чивають і переходять до спорт
зали, вона зовсім поруч. Там 
члени юніорської збірної вико
нують загальнофізичні вправи 
для розвитку сили, витривалос
ті, розтяжки та ін.

ЧОМУ ЗУПИНИЛИСЯ 
НА ВІННИЦІ?
Головний тренер збірної України 
з кульової стрільби Олександр 
Камінський розповів, як після 
пожежі на основній стрілецькій 
базі у Львові 2019-го розпочали
ся пошуки належного тиру про
ста неба в іншому місці. Адже 
спортсмени мають бути готови
ми стріляти під час вітру, туману, 
сонячної погоди тощо -  усе це 
впливає на відхилення від «де
сятки», і тому необхідно трену
ватися у відповідних умовах.

-  Ми зупинилися на Вінниці. 
Місцеве керівництво осередку 
«Динамо» і влада пішли нам на
зустріч, -  розповів головний тре
нер. -  У тирах зробили сучасний 
ремонт, а ми встановили необхід
не електронне обладнання. 
Добре, що вінницька база отри
мала статус олімпійської. Тепер 
розвиватимемо її спільними зу
силлями НОК України, профіль
ного міністерства, Федерації 
стрільби України і місцевої влади.

У Львові нині тренуються 
спортсмени збірної зі стрільби із

пістолета, у Вінниці -  стрільці з Тренування ров паралімпійську ліцензію,
гвинтівки. Тут також проводять на В0ДІ Робимо все для того, аби ці
чемпіонати і Кубки країни. До 
речі, наразі наші стрільці мають 
п'ять ліцензій на Олімпійські 
ігри, попереду -  два ліцензійних 
чемпіонати Європи. Плануємо 
здобути там 2-3 олімпійські пе
репустки.

За словами Камінського, він
ницьке стрільбище використо
вуватимуть для підготовки збір
ної навіть тоді, коли буде цілком 
відновлено стрілецьку базу 
у Львові. Тоді у місті над Бугом 
тренуватиметься юніорська 
збірна, яка менша дорослої за 
чисельністю.

Президент федерації кульо
вої стрільби Вінницької області 
Віктор Щерба вважає, що покра
щення стрілецької матеріальної 
бази вже принесло результати 
для місцевих лідерів: «Олег 
Царьков здобув путівку на 
Олімпіаду в Токіо, а Олексій Де- 
нисюк виграв Кубок світу і вибо-

спортсмени успішно виступили 
в Японії. За рахунок коштів об
ласного бюджету Денисюку 
придбали спортивний пістолет, 
Царькову -  гвинтівку. На дина- 
мівській базі є всі необхідні стрі
лецькі дистанції та електронні 
установки, що дозволяє ефек
тивно готуватися до найбільших 
змагань». Він нагадав, що осучас
нили тир «Динамо» за кошти 
Вінницького обласного бюджету.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ 
ДЛЯ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ
Задоволена олімпійською дина- 
мівською базою й вінничанка 
Ганна Балабанова. Бронзова 
призерка Олімпіади є тренер- 
кою юніорської збірної з веслу
вання, яка частково тренується 
у Вінниці. Також на динамівській 
базі займаються три спортсмен
ки національної команди: Марія 
Повх, Інна Грищун, Наталя
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Унікальний комплекс споруд спортивної бази 
«Динамо» у Вінниці надає можливість тренуватися 
на відкритому повітрі стрільцям та не переривати 
тренування взимку веслувальникам.
Комплекс включає в себе стрілецький тир, 
спортивний зал для единоборств, тренажерний 
зал, водно-веслувальну базу в с. Сабарів. Тут мають 
змогу вдосконалювати майстерність члени збірних 
команд з веслування на байдарках та каное, 
веслувального слалому. У динамівських залах 
Вінниці також тренуються борці греко-римляни, 
вільники, сумоїсти, самбісти

Докієнко. У складі четвірки вони 
завоювали олімпійську ліцензію 
й готуються тут до Ігор.

-  Ми всім задоволені. Торік 
провели у Вінниці чотири на
вчально-тренувальні збори. На 
«динамівській» базі є добре об
ладнані роздягальні, душові. Усе 
на європейському рівні! Наразі 
ремонтують елінги. Чекаємо на 
облаштування понтону, аби 
зручно було спускати човни на 
воду, -  розповіла Балабанова.

Під час підготовки спортс
менки також активно користу
ються спортивним і тренажер- 
ним залами. Коли взимку 
Південний Буг вкритий кригою, 
переходять на іншу водно- 
веслувальну базу «Динамо» 
в Сабарові (на околиці Вінниці). 
Через роботу гідроелектро
станції на цій ділянці вода 
взимку не замерзає, тому 
є можливість тренуватися у хо
лодну пору року.

-  У Сабарові також створено 
гідні умови для підготовки. Тому 
дівчата демонструють непогані 
результати. Наші збірниці остан
нім часом були призерками чем
піонату Європи і престижного 
міжнародного турніру «Олімпій
ські надії» в Угорщині, -  додала 
Ганна Балабанова.

НОВИЙ СТАТУС 
ПІДТВЕРДЖУЄ 
УСПІХИ В РОБОТІ
База отримала статус олімпій
ської рішенням Кабінету Мініст
рів. Безпосередньо опікується

нею перший заступник голови 
Вінницької обласної організації 
ФСТ «Динамо» Роман Венгер. Він 
розповів, що до комплексу вхо
дять стрілецькі тири (напівза
критий 50-метровий, напівза
критий 25-метровий, закритий 
25-метровий), водно-веслуваль
на база, спортивний зал, елінг 
і адмінбудинок. І пояснив, 
з чим пов'язано надання базі 
престижного олімпійського 
статусу: «Насамперед такий
статус підтверджує не тільки 
наявність гідно облаштова- 
ної сучасної спортивно-тре
нувальної бази, а й продук
тивну її роботу. Завдяки під
тримці Вінницької обласної 
ради та облдержадміністрації 
з 2011 р. поступово проводила
ся реконструкція стрілецької 
інфраструктури, а згодом -  
і спортивної зали. Наприкінці 
2018-го ми почали співпрацюва
ти із Федерацією кульової 
стрільби України та продов
жили удосконалення спортив
них споруд».

Отже, в тирах вінницького 
«Динамо» поступово створюва
ли всі необхідні умови для тре
нувань і проведення змагань 
серед спортсменів високого 
рівня. Завдяки плідній співпраці 
Федерації стрільби, апарату 
управління ФСТ «Динамо» Ук
раїни, управління фізичної куль
тури і спорту області за останні 
кілька років на динамівських 
базах у Вінниці відбулося чима
ло змагань.

«Торік провели п'ять чемпіона
тів країни (на яких було встанов
лено три національні рекорди!). 
Кубок Поділля ім. Б. Мельника 
з кульової стрільби, сім зборів 
національної команди України, 
три збори спортсменів ВОО 
ФСТ «Динамо» з кульової стріль
би, -  продовжує Роман Венгер. 
-  На нашій базі також відбулися 
збори спортсменів-динамівців 
з веслувального слалому та 
з веслування на байдарках 
і каное. Зміна у статусі спортба- 
зи на фінансування поки що 
не впливає. Але завдяки підви
щенню рівня ми можемо прово
дити змагання всеукраїнського 
масштабу. Спортсмени-стрільці 
мають змогу тренуватися і зма
гатися просто неба лише на базі 
нашого стрільбища. Проводимо 
змагання з малокаліберної зброї 
у напівзакритому 50-метровому 
тирі. Закритих тирів в Україні 
багато, але, за правилами між
народних змагань, олімпійські 
вправи виконуються виключно 
просто неба».

Поки що власних тренерів 
у вінницькому «Динамо» немає, 
натомість там залучають до 
співпраці фахівців спортивних 
шкіл, обласних федерацій олім
пійських і неолімпійських видів 
спорту. «Сподіваємося, -  підсу
мував Роман Венгер, -  статус 
бази олімпійської підготовки до
зволить якнайшвидше сформу
вати тренерський склад».

Михайло ШАФІР
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