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МИКОЛАЇВСЬКІ СПОРТСМЕНИ
НА ОЛІМПІАДІ У ПЕКІНІ
Первов Г.А., к.п.н., доцент кафедри спортивних дисциплін. Миколаївський
державний університет імені В.О.Сухомлинського. Саказли Ф.І., ст. викладач
кафедри фізичного виховання. Миколаївський державний аграрний
університет.
На XXIX Олімпійських іграх у Пекіні у складі збірної команди України
виступало 253 спортсмена. 22 з них представляли Миколаїв. Наші земляки
здобули одну золоту та дві бронзові медалі.
14 серпня відбулася подія, яка стала знаковою для національної команди
України на Іграх у Пекіні. Шостого дня Олімпіади на рахунку збірної засяяли
перші золоті медалі. Та ще й які! Здобуті кров'ю і потом у командному турнірі
шаблісток. У складі команди були миколаївки Ольга Харлан та Олена Хомрова.
В чвертьфіналі українки фехтували з росіянками.
На великий подив багатьох, українські дівчата зовсім не знітилися, а
навпаки, фехтували вільно, натхненно, на перший погляд абсолютно не
турбуючись про рахунок, а просто так, собі на втіху, як кажуть, з любові до
мистецтва. Однак вони явно диктували гру – з першого бою до останнього – і
виграли цю важливу зустріч з поважною перевагою у 12 ударів!
У півфіналі наші спортсменки зустрілися з командою США і перемогли
45:39. Тим часом з іншого боку до фіналу підібралася команда Китаю.
Драма із дев'яти дій. Китаянки захопили лідерство з перших секунд.
Срібна призерка Афін Тан дозволила Олені Хомровій завдати собі тільки
одного удару, так же само закінчився бій з Ні з Ольгою Харлан. Після п'яти
поєдинків наша команда поступалася вже 10 ударами. Наздогнати ніяк не
виходило. В шостому бої Ольга Харлан зробила неможливе: завдала володарці
Кубка світу нинішнього року Бао 12 ударів, що дозволило максимально
наблизитися до суперниць, однак різниця ще була мінус три. Закріпити б і
примножити досягнення Харлан в наступному поєдинку!
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Однак Ні не дозволила навіть зітхнути Ользі Жовнір. В залі стояв такий
гамір, що навряд чи його було чути. Китаянка так образилася за подругу в
попередньому бою, що розлючено кидалася в атаку, як заведена машина, навіть
ліву тапочку загубила. Зупинилася, розсміялася і, наче й не виходила з ритму,
завдала останнього удару. А Оля залишала поміст засмучена – з «бубликом».
Залишалося два бої.
Хомрова і Бао. Олена по суті виграє сам бій, адже завдає 9 уколів, а Бао
тільки 5. Але загальний рахунок 36:40. Харлан і Тан. Останній бій. Китаянці
для загальної перемоги необхідно завдати лише 5 ударів, у той час як українці –
9. Ось вже 38:41, 40:41, 41:41. Далі боротьба йде удар в удар. 44:44!
Залишається останній удар. Знову останній удар! Подібне команда вже
проходила, і останнім часом неодноразово. І, м'яко кажучи, не завжди вдало!
Атака, але суперечлива ситуація – нікому! Суддівською доріжкою! Нерви
в кулак, не схибити, Олю! Обрала момент – переможний удар за нами! Харлан
– справжній герой! 45:44! «Золото»! Вперше в історії!
Багато кому здавалося, що борцю вільного стилю Тарасу Даньку у ваговій
категорії до 84 кг в Пекіні дуже пощастило. Всі фаворити вагової категорії –
росіянин Котоєв, грузин Міндорашвілі, іранець Яздані – були в іншій частині
турнірної сітки, а отже могли зійтися з українцем лише у фіналі. Втім, киянин,
який паралельно представляє Миколаїв, після стартової перемоги над
венесуельцем Йорлісом Москерою поступився у чвертьфіналі срібному призеру
світової першості – 2007 Юсупу Абдусаломову із Таджикістану.
На щастя, таджицький борець переміг у півфіналі турка Серхата Балчи і
вийшов до фіналу, а Данькові відкрив шлях посперечатися за «бронзу». Цього
разу українець свого шансу не втратив. Почергово перемігши індійця Сандіпа
Кумара і того ж турка Серхата, чемпіон Європи-2005 Данько став бронзовим
призером Олімпіади в Пекіні. Нагорода ця цілком заслужена. Особливо якщо
зважити на тернистий як шлях напередодні Ігор. Тяжка травма коліна, складна
операція наприкінці минулого року, повернення на килим і здобуття путівки до

Пекіна лише на заключному кваліфікаційному турнірі – після цього третє місце
на Олімпіаді.
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Стрибуни у воду Олена Федорова, Ілля Кваша, Костянтин Міляєв також
виступали на Олімпійських іграх 2008 році в Пекіні.
Костянтин Міляєв посів 20 місце у стрибках з вишки. Олена Федорова
показала 11 результат на трьохметровому трампліні. У чоловіків-синхроністів
на трьохметровому трампліні у фіналі вісім пар світових зірок, усі одна до
одної, реально претендували на медалі. Серед них були Ілля Кваша (Миколаїв)
та Олексій Пригоров (Харків). Наші спортсмени стрибали рівно з добрими
оцінками. В умовах надзвичайного олімпійського напруження вони вели
боротьбу до останнього стрибка і завоювали бронзові медалі, їм присвоєно
звання заслужені майстри спорту.
Академістка Світлана Спірюхова виступала у четвірці парній, яка
фінішувала четвертою. Чоловіча четвірка парна збірної України показала
восьмий результат. У її складі був Дмитро Прокопенко.
У каное двійці Сергій Безуглий та Максим Прокопенко посіли восьме
місце на дистанції 500 м.
Боксер Сергій Деревянченко (75 кг) на Чемпіонаті світу 2007 у Чикаго
здобув бронзову медаль. На Олімпіаді у Пекіні він у першому поєдинку виграв
у китайського спортсмена, а у другому – поступився кубинцю і вибув із
боротьби за медалі.
Література:
1. Первов Г.А. Николаевские олимпийцы. – Николаев, 2004.
2. Первов Г.А. От Николаева до Афин. – Николаев, 2006.
3. Олімпійська арена. – 2008. – №8. – С.18-20
4. Первов Г.А. 30 лет училищу физической культуры. – Николаев, 2009.

36

