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Збірна команда обласної організації профспілки працівників освіти і науки здобула 2
загальнокомандне місце в обласній літній спартакіаді серед команд галузевих
профспілок та трудових колективів виробничої та соціальної сфер, яка відбулася 5
червня на центральному стадіоні обласного центру.

Організаторами спартакіади були обласна рада профспілок, управління з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молодіжної
політики, спорту і туризму Тернопільської міської ради.

Основне завдання спартакіади – залучення членів профспілки до занять фізичною
культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних
видів спорту, пропаганда здорового способу життя.

Учасників змагань привітали і побажали успішних виступів голова облпрофради Андрій
Присяжний, заступник міського голови Леонід Бицюра, головний суддя змагань Богдан
Білоус.

У змаганнях з футболу, настільного тенісу, волейболу, шахів, шашок, армспорту,
гирьового спорту та дартсу взяли участь 11 команд. Всього на старти спартакіади
вийшли близько 200 любителів фізкультури та спорту.

Збірну команду профспілки працівників освіти і науки очолив Теплий Андрій Михайлович,
викладач кафедри фізкультури Тернопільського національно технічного університету ім.
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І Пулюя.

Напружена боротьба з перших хвилин розгорнулася між жінками до 35 років, які долали
60-метрівку. В результаті переможницею серед них стала Галина Рало, а її колега
Марина Колкевич найшвидше здолала цю дистанцію серед тих, кому за 35. Цей же
"дует" відзначився і в стрибках у довжину з місця. Вони принесли перші призові очки
команді освітян. Не відстали і чоловіки – Богдан Дзюма найкраще виконав стрибки у
довжину з розбігу. Серед гирьовиків відзначився Роман Сікорський, який приніс
переможні очки нашій команді, здобувши 1 місце у ваговій категорії більше 90 кг.

Ще одне перше місце виборола команда футболістів.

Згідно Положення «Дартс» – змагання особисті серед керівників обласних галузевих
профспілок та первинних організацій, збірні команди яких брали участь у спартакіаді. І
найвлучнішим у змаганні з цього виду спорту між чоловіками був виступ голови обласної
організації профспілки працівників освіти і науки Олега Ярославовича Равлика.

Переможці і призери спартакіади в особистому заліку нагороджені грамотами і
медалями, а команди – кубками, грамотами та медалями організаторів змагань.

Освітянська профспілкова збірна команда виборола 16 медалей, 17 грамот, 2 кубки.
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