«Шкільні батли»

З метою формування у школярів навичок здорового способу життя, залучення їх до
активних занять фізкультурою та спортом управління фізичної культури та спорту
Львівської ОДА спільно із телеканалом «Перший Західний» та ГО «Відродження
національного олімпійського комітету України у Львівській області» започаткували
телевізійний проект «Шкільні перегони» - формат спортивно-масового заходу
«Олімпійське лелеченя – Olympic move UA». 17 листопада на базі палацу спорту
«Динамо» команда Жидачівського НВК «Олімпієць» у складі учнів 7 класів (12 учасників)
взяла участь у цій телевізійній програмі. Суперником нашої команди стали учні
Трускавецької ЗОШ №2.

Змагання складалося із чотирьох конкурсних завдань – презентація команд, спортивні
естафети, вікторина, конкурс капітанів.

Суддями змагань були вчителі-методисти фізичної культури Львівської ЗОШ №5 Галина
Кокотайло та Львівської ЗОШ №2 Василь Заїка. Гостями «Шкільних батлів» стали члени
Збірної України: з художньої гімнастики учасниця Олімпійських Ігор у Пекіні Віра
Передерій, учасник Олімпійських Ігор у Лондоні дзюдоїст Сергій Дребот, виконавчий
директор відділення НОК України у Львівській області, учасниця Олімпійських Ігор у
Ліллегаммері Христина Подгрушна. Ведучі – Орест Ткач та Назар Бійчук.

У конкурсі естафет попри старання учасники нашої команди поступилися трускавчанам
із рахунком 10:5. Після двох конкурсів учасники змагань мали змогу відпочити та
поспостерігати за показовим виступом дзюдоїстів. У третьому конкурсі вікторині
учасники змагання відповідали на запитання ведучих. Тут «Олімпійці» Жидачівського
НВК продемонстрували свою ерудованість і, давши правильну відповідь на більшість
запитань, збільшили свої успіхи на перемогу. Жидачів – Трускавець 11:15. Останній
конкурс «Шкільних батлів» - змагання капітанів. Капітан жидачівців Аліна Цяпко пройшла
всі етапи за 50 секунд, випередивши капітана суперниць на 8 секунд. У цьому конкурсі
перемогу святкували «Олімпійці».

Загальний рахунок 15:14 на користь команди Трускавецької ЗОШ №2. Переможці в
нагороду отримали тенісні столи, учасникам нашої команди вручили грамоти, цінні
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подарунки, баскетбольний, футбольний і волейбольний м’ячі.

У складі команди «Олімпієць» Жидачівської НВК виступали: Аліна Цяпко (капітан),
Вікторія Біловус, Вероніка Романів, Ніна Мисак, Вікторія Федорова, Соломія Татумир,
Олег Бойко, Дмитро Ганін, Віктор Микитчин, Остап Кремінський, Андрій Посацький,
Антон Посацький. Запасні гравці – Каріна Жигунова, Володимир Польовий.

Учасники змагань вдячні в.о. начальника відділу освіти Жидачівської РДА Ю. Гурському
за допомогу в організації поїздки на телевізійні змагання «Шкільні батли».

Програму «Шкільні батли», в якій змагалися команда учнів Жидачівського НВК, можна
переглянути у суботу 25 листопада об 11.00 на телеканалі «Перший Західний».

Петро СІКОРСЬКИЙ.
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