На гандбольній орбіті

У чотирьох змаганнях – двох першостях області, двох турнірах – взяли участь останнім
часом юні гандболістки Жидачівської ДЮСШ.

Спершу в м. Кам’янці-Бузькій відбулась першість області серед дівчат 2002-2003 р.н. Тут
за круговою схемою змагалося п’ять команд. Наші юні спортсменки перемогли ровесниць
з Городка 22:14, обласної ДЮСШ м. Львова 14:8, поступилися Яворову 18:27,
Кам’янці-Бузькій 14:22 і стали третіми. Чемпіонки – Кам’янка-Бузька, срібний призер –
Яворів, на четвертому місці Львів, п’ятому – Городок. У складі нашої команди виділялися
Христина Майкут (кращий бомбардир турніру), Оксана Салій, Дарина Пророк.

Після цього в м. Жидачеві відбувся всеукраїнський гандбольний турнір, присвячений
50-річчю Жидачівській ДЮСШ. Тут змагалися по 6 команд у двох вікових групах. В обох
наші юні господарки фінішували другими. У змаганнях старших дівчат 2006 р.н. наша
команда перемогла Кам’янку-Бузьку 9:3, Городок 13:7, Яворів 6:4, Тячів 14:4,
поступилася Городенці 9:13 (обидві Закарпатська область) і фінішували другими. На
першому місці Городенка, на третьому – Яворів, далі – Кам’янко-Бузька, Городок, Тячів.
У змаганні молодших дівчат 2007 р.н. наша команда перемогла колективи
Кам’янки-Бузької 6:1, Городка 4:3, Тячева 8:3, поступилася Яворову 4:7, Городенці 4:11 і,
попри це, фінішувала другою. Переможець Яворів, після Жидачева – Городенка,
Городок, Тячів, Кам’янко-Бузька.

Команди-призери нагороджені кубками, а їхні гравці – пам’ятними медалями. По два
кращі гравці з кожного колективу відзначені пам’ятними призами. Зокрема, серед наших
гандболісток: Юлія Гутник, Олена Подобинська – 2007 р.н, Андріана Пеняк, Марія
Давидів – 2006 р.н. Готували обидва наші колективи тренери Жидачівської ДЮСШ
Андрій Давидчак, Тетяна Давидчак, Наталя Проць, Ірина Ленц. Спонсори турніру –
Жидачівська міська рада, федерація гандболу Львівщини.
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А от із останнього турніру – першості області серед дівчат 2005-2006 р.н., що відбувся
28-29 листопада в м. Львові - наші юні гандболістки привезли «золото». Тут за круговою
схемою змагалося 6 команд. Наші юні спортсменки перемогли колективи львівського
«Автомобіліста» 24:10, Яворова 12:11, Кам’янки-Бузької 12:5, Городка 4:1, поступилися
одним м’ячем львівській обласній ДЮСШ 11:12 і попри поразку за кращою різницею
м’ячів в очних зустрічах стали першими (обласна ДЮСШ - Городок 6:11). «Срібний»
призер – Городок, «бронзовий» – ДЮСШ Львів, на подальших місцях – Яворів,
Кам’янка-Бузька, «Автомобіліст».

У складі нашої команди кращими були Діана Пухаль, Вікторія Стасина, Юлія Гутник,
Соломія Слюзар.

20 грудня у м. Новояворівську відбувся «Кубок св. Миколая» серед дівчат 2007 р.н. У
ньому за круговою схемою змагалося п’ять команд. Перемігши ровесниць зі Шкла 2:1,
Новояворівська 5:3, Городка 7:4, львівської обласної ДЮСШ 8:3, переможцями турніру
стали юні гандболістки нашої Жидачівської ДЮСШ. На другому місці Шкло, на третьому –
Новояворівськ, далі Городок і Львів. Кращим воротарем турніру названо нашу
спортсменку Марію Давидів. Також у складі команди-переможниці варто відзначити
Андріану Пеняк, Олену Подобинську, Аліну Чекіну. Тренер – Андрій Давидчак. Як
бачимо, 2017 рік юні гандболістки Жидачівської ДЮСШ завершили на мажорній ноті.

Ігор МАРКЕВИЧ.
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