
ПУЛЬС ФСТ

«НАРОДНЕ
УШВНИЦТВО» ,

ЯК ПЛЕКАТИ ЧЕМПЮШВ 
ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ

Адресу «вул. В. Янева, 10» у Львов1 знае практично кожен 
перехожий. «Це там, де стадюн «Динамо», -  з гордктю 
вщпов1сть вам льв1в'янин, якщо запитаете. Щоправда, 
не ттьки стадюн, а ще й стртьбище для лучниюв, 
тир для стртьби з пневматичноТ зброТ, найкраид в мкЛ 
зали з килимами для р1зних вид1в боротьби, TeHicHi корти. 
Великий спортивний навчально-тренувальний комплекс 
«Динамо» з ол1мтйським статусом -  справжня спортивна 
ropflicTb i MicTa, i краТни

«НАРОДНЕ 
БУД1ВНИЦТВО»
Справжне велике буд1вництво 
розгорнулося на початку 1980-х 
рок1в у Львовк на зам1ну дина- 
м1вському стадюну на вулиц1

Стрийськм, знесеному пщ адми 
HicTpaTHBHi буд1влЬ на вулиц! 
В. Янева розпочали зведення 
нового спортивного комплексу. 
Таке мкце розташування обра- 
ли не випадково -  в оточены ви
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кових дерев парку «Гор1ховий 
гай», одного з найулюбленших 
м1сць льв1в'ян.

На урочисте вщкриття нового 
спортивного комплексу чекали 
нетерпляче. Авжеж, до його 
буд1вництва долучився кожен 
льв1вський динам1вець. ГПд 
час зведення споруд комплексу 
поширений був метод «народ
ного буд1вництва», коли тренер- 
ський склад, спортсмени, члени 
правоохоронних вщомств i гро- 
мадськшть брали активну 
участь. Актив1стами буд1вниц- 
тва комплексу були В. Т. Мар-

«Народне 
буд!вництво» 
стад!ону 
«Динамо» на 
вул.Янева, 10 
у Львову 
початок 1980-их

тинчик, Ю. Ф. Шлапа, А. М. Бас, 
В. С. Яцковець, В. П. Нжолаев, 
Л. I. Волкова, В. М. Михайленко 
та шил.

I от 1984 р. новий комплекс 
в1тав перших спортсмене i юних 
динам1вц1в на тренуваннях, на- 
вчальних зборах. А згодом -  
i приймав перил змагання висо- 
кого р1вня.

Оновленням спортивно! на- 
вчально-тренувальноТ бази, и 
сучасним спорядженням i сьо- 
годн1 оп1куеться Льв1вська об- 
ласна орган1зац1я ФСТ «Динамо» 
УкраТни. 2018 р. спортивний

комплекс «Динамо» отримав 
статус бази ол1мтйськоТ пщго- 
товки. Серед тих, хто щодня кро- 
кував и дор1жками, -  призери 
Ол1мпшських irop, чемп1они 
й рекордсмени cBiTy та бвропи, 
переможц! нацюнальних чем- 
nioH aTiB .

СУЧАСНИЙ
ОЛ1МП1ЙСЬКИЙ
КОМПЛЕКС
Сьогодж спортивний комплекс 
нараховуе 25 буд1вель спортив
ного, господарського та адмшн 
стративного призначень. Це
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15 тежсних KopiiB, лучне стрть- Вщкриття
бище, спорт-ядро з футбольним футбольного

маиданчикаполем, легкоатлетичними до- 
р1жками, роздягальнями, три 
майданчики для мш1футболу, 
корпус на три зали для бороть- 
би, важкоТ атлетики, стртьби 
з лука, стршецький тир для вог- 
непальноТ та пневматичноТ зброТ, 
адмшютративний будинок.

Hapa3i завершуеться буд1вни- 
цтво мотелю на 45 мкць з кафе- 
баром на 50 oci6.

Спортивж споруди працюють 
до 210 джв на piK, комплекс по- 
пулярний серед населения, ди- 
тячих спортивних шкш, окремих 
спортивних секцм, його вико- 
ристовують також для загальноТ 
ф1зичноТ пщготовки пращвниюв 
i вмськовослужбовщв право-
ОХОрОННИХ ВЩОМСТВ.

Окремою гордютю бази ол1мтй- 
ськоТ пщготовки «Динамо» 
е стршецький тир, вщкритий 
наприкшщ 2013 р. Окр1м пра- 
воохоронщв, у T n p i тренуються 
вихованщ динам1всько'Т спор
тивно! школи «Здоров'я». Тра- 
дицшно у ньому проводять чем- 
шонати УкраТни й область 
а також чемпюнат ФСТ «Дина
мо» УкраТни» серед юнаюв 
i д1вчат сптьно з Нацюнальним 
ол1мжйським комкетом.

Активно використовують 
i вщкрил тенкн1 корти. 3 ран- 
ньоТ весни i до перших мороз1в 
вихованщ КДЮСШ «Здоров'я» 
вправляються у мистецтв1 воло- 
дшня ракеткою. На кортах про
водять i чемпюнати области 
i вщкрит1 тенкн1 туржри м1ж- 
народного р1вня.

ЗМАГАННЯ ЛУЧНИК1В 
СВ1ТУУЛЬВОВ1
На спорудах комплексу регулярно 
проводять змагання р1зного р1вня: 
в1д обласних до м1жнародних.

Одним i3 найшановажших i са
мими спортсменами, i вбол1валь- 
никами, е традицшний м1жнарод- 
ний TypHip 3i стртьби з лука 
«Золота осшь». Справедливим 
буде зазначити, що це найпре- 
стижжчл i наймасштабжил зма
гання 3i стртьби з лука на теренах 
УкраТни, яю входять до офщшного 
календаря ВсесвжньоТ федерацп 
стртьби з лука. Льв1вська облас- 
на оргажзащя «Динамо» i3 честю 
проводить цей туржр з 2004 р.

Змагання вщбуваються у двох 
вжових категор1ях -  доросл1 та 
юнаки. Для переможщв i призе- 
pie змагань виготовляють екс-
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клюзивж медал1 та сувежри. 
Щороку чисельжсть i географ1я 
учасниюв змагань розширюеть- 
ся. OdaHHiMH роками позмага- 
тися на динам1вському стртьби- 
цд при'Тжджае близько 300 луч- 
ник1в з Польщу Bmopyci, Словач- 
чини, Люксембургу, Казахстану, 
Грузм i нав1ть США.

Щороку тут проводять 
чемтонат УкраТни 3i стртьби 
з лука серед toHiopie. А 2007 р. 
на стртьбинд оргажзували чем- 
п1онат Свропи серед lOHiopiB.

Церемошя 
вщкрипя 
TypHipy 
лучник1в 
«Золота ociHb»

НАЙБШЬШИЙ 
СТАДЮН MICTA
2003-го на вул. В. Янева з'явився 
ще й комплекс з трьома залами: 
для боротьби, важкоТ атлетики та 
стртьби з лука. Тут, OKpiM трену- 
вань динам1вських спортшкт,

проводять змагання обласного 
р1вня. I, звичайно, до будь-якого 
i3 зал1в можуть приходити yci 
oxo4i займатися спортом i про
сто покращити свою ф1зичну 
форму, пщтримати свое здоров'я.

Останн1ми роками у велико
му спортивному комплекс! 
оновлено майданчики для MiHi- 
футболу, TeHicHi корти, модерж- 
зовано роздягальж i душов1 на 
легкоатлетичному стад1онг Ком
плекс постмно вдосконалюеть- 
ся, щоб мати змогу приймати 
туржри найвищих ранпв i нада- 
вати я ккж  послуги спортивним 
школам i населению мюта.

Динам1вський легкоатлетич- 
ний стадюн -  один з найбтьших 
у Львову з чудовим сучасним 
покриттям i облаштуванням. 
Якщо прийдете сюди з самого

ранечка, то зможете cnocrepi- 
гати надзвичайно милу карти
ну: люди похилого Bixy невели
кими трупами бшають, займа- 
ються скандинавською ходьбою. 
А коли сонце пщжмаеться вище, 
на перше тренування приходять 
спортсмени. В пюляполудений 
час у атлеЛв друге тренування. 
А ввечер! можна побачити бага- 
то молод! з навколишжх житло- 
вих масив!в, вона прагне пщтри- 
мувати свою ф1зичну форму. Тим 
бтьше, що за приклад юнакам 
i д!вчатам служать тренування 
самих динам!вц!в: на CTaflioHi 
проводять складання ф!зичних 
норматив!в правоохоронних вь 
домств, чемпюнати облает!, чем- 
п!онат ФСТ «Динамо» УкраТни.

Ванда СОБОЛЕВА
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