Всеукраїнський турнір з гандболу серед
дівчат «Кубок О.Г.Бондаря»
5-7.04.2019 р.
СК БВУФК м.Бровари

О.Г.Бондаря». Крім команди
училища у змаганнях брали
участь дівчата з Хусту,
Закарпатської області, смт.
Кошманівка,
Полтавської
області
та
традиційні
учасники турніру команди з
міст Бровари, Сквири та
Рокитне Київської області.
Змагання пройшли у
напруженій боротьбі. Досить

З 5 по 7 квітня 2019 року у СК БВУФК
проводився 7-й традиційний турнір з
гандболу серед дівчат 2005-2006 р.н. «Кубок

Полтавщини вихованки училища
впевнено
перемогли
своїх
одноліток з рахунком 36:9.
Попри все, дівчата з усіх
команд залишилися задоволені.
Адже багато з них отримали
подарунки від спонсорів турніру.
Від директора «Авто-ПАС-КА»
Володимира Білоконя – кожна
команда отримала святкові торти.
Бувший
гравець
Київського

змістовну гру продемонстрували
вихованці з Полтавської області,
які у своїй підгрупі впевнено
переграли команди з Броварів та
Закарпатської області і вийшли
до фіналу. Команда БВУФК у
попередніх
іграх
упевнено
переграла суперників – команди
зі Сквири та Рокитне. У
фінальній зустрічі з командою із

«Спартака»,
член
збірної
команди України з гандболу, а
сьогодні
гравець
команди
«Енімахале»
м.
Анкара,
Туреччина – Валерія Зоря
вручила 7 кращим гравцям
спортивні рюкзаки. Донька
Олега Григоровича – Вероніка
нагородила кращих гравців
спортивними футболками. Від
адміністрації
БВУФК
у
номінаціях «Кращий за амплуа»

вручені призи. Переможцями стали:
Лінійний –
Мороюк Поліна ( смт Кошманівка, Полтавська обл..)
Лівий крайній – Росоха Любов ( БВУФК)
Правий крайній – Крічфалушта Ельніра (м. Хуст, Закарпатська обл.)
Розігруючий – Стрембіцька Марія (БВУФК)
Лівий півсередній – Шуляк Вікторія ( м. Сквира, Київська обл.)
Правий півсередній – Лукашенко Меліса (м. Хуст, Закарпатська обл..)
Воротар –
Боровко Надія (смт.Кошманівка, Полтавська обл..)
Бомбардир –
Кочан Катерина (БВУФК)

Треба також зазначити, що нагороди командам і номінантам вручали
директор училища, кандидат педагогічних наук Олександр Чигирин,

заслужений тренер України, у минулому тренер збірної жіночої команди
України Леонід Євтушенко, Заслужений тренер України, старший вчитель
відділення гандболу у дівчат, головний суддя змагань Олександр Гурський.

