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СК БВУФК

З 4 по 8 жовтня року на
спортивному комплексі БВУФК
проходили матчі традиційного
Міжнародного
турніру
з
гандболу серед юнаків 20042005 років народження пам’яті
директора Броварського вищого
училища фізичної культури І.Мельниченка. На спортивному майданчику
училища 9 команд юнаків: три команди із Мінська, одна із Гомеля
(республіка Білорусь), Кишиніва (Молдова), Грузії, Нововолинська
(Волинська область), команда КСЛІ (місто Київ) та Броварського ВУФК, які
зібралися, щоб виявити сильнішого, показати свою майстерність, підвищити
у грі свій технічний та тактичний рівень, а також вшанувати і віддати дань
пам’яті мудрому керівнику, талановитому тренеру, спортивному діячу,
неординарній людині Івану Йосиповичу Мельниченко, який все своє життя
присвятив вихованню молодого покоління, розвитку фізичної культури і
спорту. Він стояв біля витоку розвитку гандболу у Броварах і зробив для
цього дуже багато.
Протягом п’яти днів на паркеті БВУФК точилася гостра і
безкомпромісна боротьба в результаті якої і було визначено кращих.
Спочатку всі учасники були розділені на дві групи (по чотири команди у
кожній), а потім по дві кращі гандбольні дружини вийшли до фіналу, де в
матчах між собою і боролися за високе звання називатися кращою. Дуже
потужно пройшли весь турнірний шлях гості із Білорусії, команда Мінська-2,
які й стали переможцями. Друге місце посіли юнаки із Нововолинська і
третіми стали господарі, молода, новостворена команда БВУФК.
На урочистій церемонії закриття нагороди вручали заступник
начальника відділу молоді і спорту Броварської міської ради Михайло
Доценко, директор БВУФК Олександр Чигирин та головний суддя змагань
ЗТУ Володимир Ковальчук. Крім командних були вручені й індивідуальні
відзнаки.
Кращі в номінаціях:
Воротар – Елізбар Чхіквадже (Грузія)
Лівий крайній – Павло Чепурко (Київ)
Лінійний - Степан Римарчук (Нововолинськ)
Центральний – Костянтин Красюн (Нововолинськ)
Лівий півсередній – Олексій Єрмаков (Мінськ-2)
Правий півсередній – Олексій Шепеленко (Мінськ-2)
Правий крайній – Георгій Толстой (Гомель)
Бомбардир – Хамза Хамамідзе (Грузія), який закинув 45 м’ячів
Кращий гравець в складі БВУФК – Іван Горбаха
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