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Спогяядаючи з вершини 
висотою понад 1000 м 
неосяжний npocrip 
навкруги, мимовол1 
вщчуваеш, як сповнюешся 
безм1рною силою. Потопаючи поглядом у смарагдових 
хвилях гостроверхих ялиць на засшжених схилах, 
помережаних лижними стр1чками, не зчуешся, як 
насмшишся сам шугнути згори донизу -  i знову гиднятися 
на вершину, сповненим ще бтьшоТ Bipn у власт сили

К инути такий виклик само
му co6i легко зважитися 
на Kypopii у смт Славське 

Льв1всько1 обл., де щосезону го- 
туються до змагань i проводять 
чемпюнати на навчально-трену- 
вальнш 6a 3 i ол1мгмйськоТ пщго- 
товки «Динамо». А вже пишаю- 
чись власними звершеннями, 
можна дозволити co6i вщпочи- 
нок, аби вщновити сили i вщнай- 
ти душевний спокш, поринувши 
у таемничкть величносЛ при- 
роди, тут же, у Славському, або 
на спортивно-оздоровчш дина- 
м1всьюй 6a3i у Моршинь

СЛАВНИИ ТРОСТЯН 
ФанаЛв г1рських лиж i сноубор- 
д1в можна не запитувати про 
найкравд спуски в краТш, вщпо- 
B iflb  буде однозначною -  Трос- 
тян. А особлив1 вщчайдухи на- 
звуть ще Погар. Обидв1 вершини 
-  ro p f l ic T b  маленького колись 
селища Славське у Скол1вському 
райож Льв1вщини. Ниж це вщо- 
мий далеко за межами УкраТни 
прськолижний курорт, що мае 
i славну спортивну ic ro p iio .

Уже понад двадцять рок1в
ПОСПШЬ Т у т  збирЭ Ю ТЬС Я  COTHi

прськолижнижв позмагатися

у слалом! I суперслалом1-пгант1 на 
змаганнях, присвячених пам'яЛ 
А. В. Архангельського -  динам1в- 
ця, поборника спортивного руху 
на Льв1вщиж, за шщ1ативи котро- 
го, власне, i розпочалося ство- 
рення умов для розвитку прсько- 
лижного спорту в Карпатах.

Наприкшщ 1960-х у Славсь
кому з'явилася туристична база 
«Динамо», поблизу якоТ поступо- 
во освоювали гору Погар. За 
якийсь час започаткували зма- 
гання з прськолижного спорту 
на першкть УкраТнськоТ респу- 
блжанськоТ ради «Динамо». Тут 
було обладнано канатно-бугель- 
ний витяг, збудовано трамплш 
для стрибюв на лижах. Створеж 
секцм «Юний динам1вець» з пр- 
ськолижного спорту пщ KepiB- 
ництвом тренер1в В. Ф. Стукало- 
ва та А. Самофалова виховували 
пщкорювач1в вершин.
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Згодом розпочалось освоения 
гори Тростян (висота 1230 м), 
вщдалено! вщ Славського май- 
же на 10 км. Перил змагання 
на слаломнш трас Тростя- 
на проводили з тшими пере
ходами спортсмен1в i cyflfliB 
вщ бази до мкця змагань, 
обладнання доставляли без 
транспорту, бездор1жжям, не 
було розм1тки траси, телефон
ного зв'язку, часто виступали 
nifl час сильних CHironafliB, 
мороз1в i BiTpie. У пщготовщ 
й проведенж змагань велику 
допомогу надавали вмськово- 
службовц1 Скол1вськоТ вшсько- 
воТ частини урядового зв'язку, 
шших пщроздш1в.

Лпж
тренування 
на лижоролерах

Упродовж ктькох останжх рок1в 
у Славському flie сучасний rip- 
ськолижний комплекс «Ди
намо», який 2018 року набув ста
тусу бази ол1мптськоТ пщготов- 
ки. Це надзвичайно мальовнича 
спортивна споруда в оточенж 
ялиць: кркельний (довжиною 
2750 м) i ciM бугельних витяпв 
пщжмають спортсмежв на вер
шину гори, звщки беруть поча
ток LuicTb м1жнародних трас pi3- 
ноТ складности для слалому, су
перслалому i cynep-riraHTy. Тож 
i початювщ, i майстри лижного 
катания можуть смтиво кинути 
co6i виклик на цш вершин!. До 
комплексу споруд входять фь 
жшний будинок бшя пщжжжя

гори, а також готель на 250 
мкць, де е спортивний зал, реа- 
бшкацмний центр з сауною, 
щальня. Привкний персонал, 
продумана шфраструктура за- 
безпечують пропускну потуж- 
HicTb 2100 людей на годину. На 
динам1вськш 6a3i краще, жж 
будь-де, познайомитися з rip- 
ськолижним спортом i сноубор
дингом -  i вщчути себе справж- 
HiM пщкорювачем могутжх за- 
сжжених вершин.

НАЙКРАЩ1 У ФРИСТАЙЛ1 
Й СЛАЛОМ1
Вщ початку свого створення 
i до сьогодн1 навчально-спор- 
тивна база «Динамо» у Слав-
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ПУЛЬС ФСТ

НАЙВ1Д0М1Ш1
СПОРТСМЕНИ-
ДИНАМ1ВЦ1
ЛЬВ1ВЩИНИ
■  ВалершСавш-учасник XIV 

зимових 0л1мпмських irop, 
чемпюн СРСР 1977 р., чемпюн 
УкраУни 1970 р. 3i стрибш
на лижахзтрамплжа;

■  НаталУя Перчаткша -  rip- 
ськолижниця, чемпюнка СРСР 
1978 р., багаторазова чемпюн- 
ка УкраУни, чемпюнка V зимо- 
во'УСпартаюади нарсуде СРСР;

■ Тетяна Перчаткша -  
прськолижниця, чемпюнка 
СРСР 1978 р., чемп10нка 
УкраУни 1977 р.;

■  Марина Юнусова -  чемпюнка 
СРСР 1980 р., чемпюнка 
ВсесвггньоУужвераади 1981 р., 
багаторазова чемпюнка 
УкраУни;

■  Свплана Гладишева -  пр
ськолижниця, учасниця XVI 
(Ммтйських irop (8-ме м1сце 
у швидюсному спуску), чемт- 
онка СРСР 1990 р., багаторазова 
чемп1онка УкраУни;

■  Валентина Козлова -  пр
ськолижниця, семиразова чем
пюнка УкраУни;

■ Ганна Павкович -  прсько
лижниця, переможниця пер- 
ujocTi СРСР серед д1вчат;

■  Дал1б Гул1св -  прськолижник, 
чемп1он СРСР 1979 р„ багатора- 
зовий чемп1он УкраУни;

■  Христина Подгрушна -  учас
ниця XVII 0л1мтйських irop, 
чемпюнка УкраУни 1993 р.;

■  Микола Скрябш -  учасник 
XVIII 0л1мптських irop, багато- 
разовий чемп1он УкраУни;

■  Юл1я Харювська -  учасниця 
XVIII 0л1мпшських irop, багато
разова чемпюнка УкраУни;

■  Юрш Стрижик -  багаторазо- 
вий чемп1он УкраУни, учасник 
м1жнародних змагань;

■  1рина Меркушина -  6iauio- 
HiCTKa, бронзова призерка 
чемпюнату свггу з линього 
б1атлону, а також Етапу 
Кубка Свропи i3 зимового 
б1атлону, учасниця XVIII 
0л1мпшських irop.

В польот1 
Валерш Савин

Готель 
спортивно- 
тренувальноУ 
бази «Динамо» 
на 150 м1сць 
в Славську

ському е мюцем проведения 
стаp iiв з прськолижних вид1в 
спорту. Тут свого часу проводи
ли всесоюзж змагання, чемпю- 
нати СРСР серед юнаЮв, етапи 
Кубка СРСР, СпартаЮаду дружби 
HapofliB, м1жнародш змагання 
FIS, чемпюнати УкраУни, етапи 
КубЮв УкраУни, чемпюнати 
Льв1вськоУ обл„ Кубок Славсь- 
кого. I традицшним вже е Кубок 
Архангельського, який прово- 
дять щороку в пам'ять про 
непереачну людину -  заступни
ка голови Льв1вського «Динамо» 
у перюд з 1956 по 1976 рр.

Анатол1я Васильевича Архан
гельського.

На схилах гори Тростян i на 
стрибковому трамплш1 гори По- 
гар зростали найкраиц прсько- 
лижники краУни, льв1вськ1 дина- 
MiBpi -  сестри Натал1я i Тетяна 
Перчаткши, Свжлана Гладишева, 
Марина Юнусова, Дал1б Гул1ев, 
Валентина Козлова, Над1я Дячук, 
Оксана РоУк, Христина Подгруш
на, Юл1я Харк1вська, Роман Ко- 
котко, Ю рт Стрижик, Микола 
Скрябш; а також стрибуни на 
лижах з трамплша Михайло Вой
тович, Степан Павлюк, Irop Па-
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ранько, фристайлкт Михайло Найпопуляржша 
Кулеба та багато шших спорте- лижна траса 
межв, KOTpi своТми спортивними на Тростян1 
досягненнями сприяли розви- 
тку ЗИМОВИХ BHfliB спорту.

Майже Bci найвицд досягнен-
ня льв1вських прськолижниюв
i стрибужв пов'язаж з 1менами
добре вщомих у евт спорту тре-
HepiB В. Р. Школьникова, I. П. Скря-
6iHa, Б. В. Котлярчука, А. В. Фабяк, Атмосфера
I. А. Самофалова та ж. Приемж затишку
спогади 3i старт1в XI зимовоТ 'спокою
Спартак1ади Украши в Славсько- С"°Р™.^Н0" г  м г  оздоровши
му в неодноразового чемпюна 6a3i «Динамо»
УкраТни з прськолижного спорту вМоршиж

В. Р. Школьникова: його 17-р1чний 
син бвген став чемп1оном у швид- 
женому спуску.

ЮН1 П1ДКОРЮВАЧ1 
ВЕРШИН
Досягнення у великому cnopTi 
стали можливими завдяки плщ- 
н1й робот1 СДЮШОР з прськолиж- 
ного спорту Льв1вськоТ обласноТ 
оргажзациФСТ «Динамо» УкраТни. 
Кер1вництво школи зумшо ство- 
рити належн1 умови для пщготов- 
ки спортсмежв високого класу 
i резерву. Зараз тут працюють 
десять тренер1в: заслужений тре
нер УкраТни А. М. Фабяк, О. К. Шай, 
К. М. Шай, С. I. Кусень, Р. С. Нав- 
роцька, М. Г. Навроцька, 3. Р. Ку- 
рендаш, 3. I. Мисько, В. А. Кру- 
пенчик (г1рськолижний спорт) 
i Р. Б. Сарамака (сноубординг). 
Провщж спортсмени школи здо- 
бувають перемоги на всеукраТн- 
ських та обласних змаганнях 
серед дорослих i юнак1в.

Долучати до спорту з дитячих 
рок1в на навчально-тренуваль- 
н1й баз1 «Динамо» вдаеться 
i вл1тку. Коли схили вкрит1 не 
сн1гом, а р1зноцвггтям трав i квь 
т1в, база активно працюе: щоро- 
ку оздоровч1 дитячо-спортивн1 
табори приймають yeix охочих 
вщпочити i, можливо, в1дкрити 
для себе новий вид спорту.

Також тут проводить навчаль- 
но-тренувальш збори спортивн1

секцГТ Льв1вськоТ обласноТ орга- 
н1зацм ФСТ «Динамо» УкраТни».

ЗЦ1ЛЕННЯ СПОРТОМ 
I ПРИРОДОЮ 
Краевиди Славського закохують 
у себе при першому ж Тх спогля- 
данж з вершини Тростяна. Тут 
хочеться затриматися трохи 
довше, аж доки оч1 накупаються 
у смарагдово-бтих хвилях, що 
розмивають горизонт з блакит- 
ним небом.

Так само хочеться якомога 
довше милуватися мальовничи- 
ми ландшафтами довкола спор- 
тивно-оздоровчоТ бази «Дина
мо» в м. Моршиж Льв1вськоТ 
обл. Тут пануе особлива затишна 
атмосфера, споюй i розважли- 
в1сть, що гарантуе безтурботний 
вщпочинок без шуму й зайвоТ 
метушж.

База мае усього 32 м1сця з iH- 
див1дуальними вигодами та ви- 
сокояк1сним оздобленням. На 
подв1р'Т плануеться вщновлення 
тен1сного корту, вщкритоТ вщпо- 
чинково’Т зони, адже база при- 
значена для проведения спор- 
тивних збор1в, розм1щення труп, 
реабт1тацм спортсмежв. А вщо- 
Mi моршинськ1 цтющ1 джерела, 
св1же повШря з яскравими хвой- 
ними нотками додають ефекту 
зцтення.

Ванда СОБОЛЕВА
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