Яна Шемякіна і Клод Юнес – за крок від медалей
Євро-2014
У французькому Страсбурзі триває ХXVII чемпіонат Європи з фехтування. 378 мушкетерів Старого
Світу виборюють 12 комплектів нагород: в індивідуальній та командній першості з фехтування на
шпагах, рапірах і шаблях серед чоловіків та жінок. Половина з них, в особистій першості, вже
знайшла своїх володарів.
Україну на континентальному форумі представляють 25 фехтувальників, серед яких і шестеро
львів’ян на чолі з олімпійською чемпіонкою Лондона-2012, аспіранткою Львівського державного
університету фізичної культури Яною Шемякіною, яка відновила свої виступи у спорті після майже
річної перерви. Одразу зазначимо, що тріумфального повернення не вийшло, але й провальним
виступ учениці Андрія Орліковського назвати аж ніяк не можна. Спокійно відфехтувавши в
кваліфікації (три перемоги при двох поразках), у стартовому бою основної сітки Шемякіна здолала
ізраїльтянку Поліну Мелентєву – 15:13. Важким для Яни видався бій у 1/16 фіналу, де вона
зустрілася з чотириразовою переможницею юніорських чемпіонатів світу росіянкою Тетяною
Гудковою. По закінченні трьох періодів (кожен тривалістю 3 хвилини) рахунок був нічийним – 9:9,
але в дебюті додаткової хвилини переможний укол нанесла Шемякіна – 10:9.
У дуелі за вихід в чвертьфінал галичанка зійшлася на доріжці з іншого чемпіонкою планети серед
юніорів – Ерікою Кирпу з Естонії. Яна впевнено контролювала бій і виграла з перевагою в чотири
уколи – 15:11. А от у самому поєдинку 1/4 фіналу, перемога в якому гарантувала щонайменше
«бронзу», Шемякіній виграти не пощастило. Протистояла їй дворазова чемпіонка світу в складі
збірної Румунії Симона Герман-Олександру. Після двох трихвилинок Яна поступалася – 9:12. Але
повернувшись на доріжку після другої перерви, упродовж якихось 25 секунд зрівняла рахунок –
12:12. Та пробитися в півфінал їй не судилося. За рахунку 13:14 шпажистки завдали обопільні
уколи, і в наступний етап пройшла румунка. І все ж, зважаючи на перерву у виступах, результат
Шемякіної на Євро-2014 слід визнати цілком задовільним. Тим паче, що головний старт сезону –
чемпіонат світу в Казані – ще попереду.
Добре розпочала свої виступи на Євро-2014 і 21-річна студентка четвертого курсу провідного вишу
галузі на теренах Західної України Анастасія Івченко, яка в 2012 році стала віце-чемпіонкою
молодіжної першості світу. У Страсбурзі вона успішно подолала кваліфікаційний етап і пробилася
до основної сітки змагань, де боротьба за нагороди проходила вже за системою плей-оф – хто
програє, той завершує свої виступи. На жаль, Настя в 1/32 фіналу поступилася з різницею в два
уколи (13:15) значно більш досвідченій Ангелі Крігер зі Швейцарії.
Команда наших рапіристів приїхала на Євро-2014 без свого лідера, бронзового призера
минулорічного чемпіонату світу, аспіранта ЛДУФК Ростислава Герцика, який через травму пальця
руки пропустив фактично весь нинішній сезон. У цій ситуації з якнайкращої сторони себе проявив
одвічний суперник і товариш по заняттям фехтуванням Ростика, випускник нашого вишу Клод
Юнес. Обидва спортсмена з перших кроків занять спортом тренуються у одного тренера –
нинішнього керманича рапірної збірної України Сергія Гаравського.
У Страсбурзі 24-річний Клод досяг найбільшого успіху в рамках своїх виступів на головних
міжнародних турнірах. На світових і континентальних першостях він ніколи раніше не долав стадію
1/32 фіналу, а цього разу пробився в 1/16, здолавши Олександра Челянкова з Білорусі – 15:13. Та на

цьому Юнес не зупинився і почергово виграв у іспанця Карлоса Льявадора (15:9) і німця Маріуса
Брауна (15:13), який до цього, між іншим, зупинив п’ятиразового чемпіона світу Андреа Кассару з
Італії.
Суперником українця в 1/4 був Ерван ле Пешу, який у складі збірної Франції вже тричі завойовував
медалі першості планети. Обіграти його Клоду не вдалося. Забракло досвіту та сил – все ж до такої
кількості боїв на змаганнях з максимальним психологічним тиском за результат він ще не звик.
Француз відразу повів – 10:1, після чого спокійно довів зустріч до перемоги – 15:4. Тож Юнес, як і
Шемякіна, зупинився за крок від медалі.
Непогано виступили на Євро-2014 і дебютанти змагань подібного рівня – студент четвертого курсу
ЛДУФК львів’яни Пилип Колесников і випускник нашого вишу Павло Сирачинський. Обоє
впевнено подолали кваліфікацію, пробившись у плей-оф. Але в 1/32 Пилип поступився
неодноразовому призеру чемпіонатів світу та Європи у складі збірної Німеччини 28-річному
Себастьяну Бахманну (4:15), а Павло в кінцівці бою не зумів дотиснути 27-річного Еміла-Ульріка
Андерсена з Данії (12:15).
У змаганнях в жіночій рапірі найкраще серед українок виступила випускниця ЛДУФК Олександра
Синюта, яка посіла 11-е місце, що є наразі найвищим її результатом на змаганнях подібного рівня.
Без особливих проблем подолавши груповий етап кваліфікації, 23-річна вихованка Вікторії
Волкової в 1/16 фіналу у запеклій боротьбі вирвала перемогу в бою з угоркою Фанні Крішш.
Рахунок 15:14 якнайкраще свідчить про драматизм дуелі. На жаль, на наступний бій за вихід у
чвертьфінал сил у Олександри забракло і вона з рахунком 10:15 поступилася своїй ровесниці з
Німеччини Анне Зауер.
Додамо, що сьогодні на чемпіонаті Європи в Страсбурзі розпочинається боротьба в командних
змаганнях.
ХХVІІ чемпіонат Європи з фехтування
Страсбург (Франція). 7 – 14 червня
Особисті змагання
Шпага (жінки): 1. Бьянка Дель Каретто (Італія); 2. Марі-Флоренс Кандассамі (Франція); 3. Симона
Герман-Олександру (Румунія) і Жозефін-Жаклін Андре-Кокін (Франція)... 8. Яна Шемякіна... 15.
Фейби Бежура... 35. Олена Кривицька... 47. Анастасія Івченко (усі – Україна).
Шпага (чоловіки): 1. Андрас Редлі (Угорщина); 2. Паоло Піццо (Італія); 3. Жан-Мішель Люсеней
(Франція) і Макс Хеінзер (Швейцарія)... 8. Ігор Рейзлін... 12. Максим Хворост; 13. Анатолій Герей...
17. Богдан Нікішин (усі – Україна).
Шабля (жінки): 1. Ольга Харлан (Україна); 2. Катєріна Дьяченко (Росія); 3. Васіліки Вугіока
(Греція) і Росселла Грегоріо (Італія)... 11. Ольга Жовнір... 17. Олена Кравацька; 18. Олена Вороніна
(усі – Україна).
Шабля (чоловіки): 1. Алєксєй Якіменко; 2. Вєніамін Рєшетніков; 3. Каміль Ібрагімов (усі – Росія) і
Чанад Гемеші (Угорщина)... 15. Андрій Ягодка... 17. Дмитро Пундик;18. Дмитро Бойко... 53. Євген
Стаценко (усі – Україна).
Рапіра (жінки): 1. Еліза Ді Франческа 2. Мартіна Батіні; 3. Валентина Веццалі (усі – Італія) і Юлія
Бірюкова (Росія)... 11. Олександра Синюта... 24. Ольга Лелейко... 26. Катерина Ченцова... 30.
Катерина Деордієва (усі – Україна).

Рапіра (чоловіки): 1. Джеймс-Ендрю Девіс (Велика Британія); 2. Алєксєй Черемісінов (Росія); 3.
Петер Йоппіх (Німеччина) і Ерван ле Пешу (Франція)... 8. Клод Юнес... 33. Павло Сирачинський...
38. Андрій Погребняк; 39. Пилип Колесников (усі – Україна).
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