З волейболом по життю
Волейбол у нашому районі - один з улюблених видів спорту. Ним із задоволенням
займаються багато жителів і в місті, і в селах. Змагання з волейболу різноманітних
рівнів завжди збирають не тільки багато учасників, але й глядачів.
09 листопада 2017 року на базі трьох спортивних майданчиках відбулися обласні
змагання з волейболу серед шкіл ДЮСШ. Уже саме відкриття з підняттям прапора
України і виконанням гімну налаштувало юних спортсменів на серйозний лад. Честь
підняти прапор було надано капітанам команд.
У турнірі брали участь 8 команд дівчат та 5 команд юнаків.
Команди дівчат було поділено на дві підгрупи, а юнаки змагалися за коловою
системою.
Бурхлива розминка показала суперникам і вболівальникам, що всі налаштовані на
перемогу і готові боротися за кожне очко.
У спортзалі ЗОШ № 12 змагалися чотири команди дівчат. Очевидним фаворитом
була ДЮСШ Первомайського району, вони і задали тон наступним поєдинкам. Інтрига
полягала у відповіді на запитання: хоч одну партію вони кому-небудь програють ?!
Однак перевага цієї команди була переконливою. Були моменти, коли суперники
команди Первомайського району виходили вперед, але тут говорив своє слово (часом і
жорстке) тренер-викладач Опря А.В . І все ставало на свої місця, команда
відновлювала свою перевагу. Злагоджена командна гра, потужний напад, добре
вибудуваний захист, дозволили дівчатам з районного ДЮСШ впевнено посісти перше
місце. Друга підгрупа команд змагалися в ДЮСШ міста Первомайська. Перше місце
посіла команда ДЮСШ м.Первомайськ, а друге ДЮСШ смт. Арбузинка.
Не менш видовищно проходили ігри в спортивному залі ЗОШ № 5, де змагалися
в майстерності 5 команд юнаків. Увага і вболівальників, і учасників була прикута до
спортсменів з ДЮСШ м.Первомайська, ДЮСШ Первомайського району та ДЮСШ
Березанки. Розподіл місць на п'єдесталі пошани відбулося саме між цими трьома
командами. Лише трохи поступившись ДЮСШ Первомайського району і ДЮСШ
Березанки, хлопці з ДЮСШ Первомайського району стали третіми. ДЮСШ Березанки,
поступившись ДЮСШ м. Первомайська, завоювали срібло, а ДЮСШ м.Первомайська
стали чемпіонами.
Необхідно відзначити, що на їхньому боці була найпотужніша підтримка
уболівальників, більшу частину яких становили дівчата з команди ДЮСШ
м.Первомайськ.
10 листопада проходив фінал обласних змагань з волейболу. За третє місце
боролися команди з Арбузинського ДЮСШ і Доманівки. Кращу гру показали
Арбузинське ДЮСШ і посіли своє почесне третє місце.
За перше місце боролися давно собі знайомі команди з м. Первомайська та
Первомайського району. Команді з ДЮСШ Первомайського району було не легко, але
вони справилися із завданнями тренера і виконали всі настанови і посіли перше місце.
Після закінчення змагань відбулось нагородження переможців та призерів.
Команди-переможці були нагороджені кубками та грамотами , призери грамотами.
Склад команди дівчат ДЮСШ Первомайської районної ради:
Коваленко Олена, Грабовенко Кароліна, Казмірова Анна, Кінаш Анна, Мірошник

Марія, Мурзак Марина, , Крохмаль Марина, Гаєвська Аліна, Мурашова Аліна, Бойко
Валерія, Гук Оксана, Тактаєва Анастасія, Сосніцька Дарина, Толмачова Катерина.
(тренер Опря А.В. та Торгаш А.П.)
Склад команди юнаків : Плетинко Вадим , Сенюк Богдан , Коваль Василь ,
Цибулько Вадим , Ткач Микола , Кулик Виктор, Цушко Артем ( тренер Поліщук І.І.)
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