У Львові відбувся ХХІ Меморіал Вадима Андрієвського
Для фехтувальників зі всієї України вже давно стало доброю традиції наприкінці кожного року
приїздити до столиці Галичини, аби вшанувати пам’ять заслуженого майстра спорту, творця
знаменитої на увесь світ львівської школи фехтування, заслуженого тренера СРСР, ректора
Львівського державного університету фізичної культури, професора Вадима Олексійовича
Андрієвського.
Втім, традиційний турнір, який цього року проводився вже в 21-й раз і зібрав 141 учасника, це не
лише данина нашої шани видатній постаті, якою безумовно був Вадим Олексійович, а ще й
рейтингове змагання, результати якого впливають на відбір до національної збірної України для
участі в чемпіонатах світу і Європи та етапах Кубка світу. Також в останні роки стало доброю
традицією, що Меморіал Вадима Андрієського гостинно приймає Універсальний спорткомплекс
Львівського державного університету фізичної культури, на фехтувальних доріжках якого кращі
мушкетери нашої країни упродовж трьох днів виборювали нагороди в особистій першості у
змаганнях з фехтування на шаблях та рапірах серед чоловіків і жінок.
Найбільш титулований склад учасників турніру зібрали жіночі змагання на шаблях. На фехтувальні
доріжки вийшли одразу три олімпійські чемпіонки (Ольга Харлан, Галина Пундик і Ольга Жовнір),
дві чемпіонки світу (Аліна Комащук і Олена Вороніна), призери етапів Кубка світу (Олена
Кравацька і Ніна Козлова) та ціла низка молодих талановитих шаблісток. Втім, мало хто сумнівався
у перемозі лідера світового рейтингу, цьогорічної чемпіонки України, Європи і світу Ольги Харлан.
Перед початком змагань суперзірка світового фехтування з Миколаєва зізналася, що приїхала до
Львова з метою повернути собі впевненість після не надто вдалого виступу на останньому етапі
Кубка світу у Франції. У попередні три роки вона незмінно перемагала в Орлеані, а десять днів тому
в 1/8 фіналу поступилася не менш знаменитій росіянці Софьї Вєлікой, яка повернулася у великий
спорт після народження дитини.
Плани щодо виступу на Меморіалі Вадима Андрієвського Харлан втілила на всі сто відсотків. На
шляху до фіналу учениця заслуженого тренера України Артема Скорохода без найменших проблем
перемагала усіх підряд, не пропускаючи більше шести ударів. Показовим у цьому плані був її
півфінальний бій з одеситкою Оленою Кравацькою, між іншим, бронзовою призеркою етапу Кубка
світу в Орлеані, про який ми вже згадували. Так от у суперниці, яка стоїть на порозі світової еліти,
Ольга виграла з рахунком 15:4!
Інший півфінал видався значно напруженішим. Золота медалістка Пекіну-2008 Ольга Жовнір з
Нетішина, що на Хмельниччині, не зуміла встояти перед своєю молодшою землячкою і партнеркою
по збірній України Аліною Комащук – 12:15. Непогано остання провела і фінальний бій проти
Ольги Харлан. Вирішальна дуель стала справжньою окрасою турніру. Комащук з перших
миттєвостей сутички дала зрозуміти, що без боротьби перемогу не віддасть і навіть була досить
близькою до сенсації. Але коли рахунок став 12:10 на її користь, Харлан, що називається, включила
вищий пілотаж і заключну частину дуелі провела майже ідеально. Чому майже? Бо дозволила
суперниці нанести один удар, але це не завадило їй довести справу до переможного фінішу – 15:13.
Головний фаворит святкував перемогу у змаганнях на шаблях і серед чоловіків. Однак шлях до
найвищої сходинки п’єдесталу пошани дався одеситу Андрію Ягодці набагато важче, ніж Ользі
Харлан. Достатньо сказати, що лідер збірної України, в активі якого «бронза» Євро-2012, міг не

пробитися навіть до чвертьфінальної стадії змагань. Адже в 1/8 фіналу в бою проти 20-річного Івана
Кудацького він знаходився за крок до поразки, але у кульмінаційний момент бою зумів нанести
переможний удар – 15:14. Не менш напруженим для Ягодки видалася і півфінальна дуель проти
партнера по національній збірній Дмитра Пундика з Нетішина, до речі, рідного брата олімпійської
чемпіонки Галини Пундик. Щоправда, на цей раз підсумкова перевага Андрія склала два удари –
15:13.
А от у протистоянні двох представників Миколаєва – Юрія Цапа та юного дарування Костянтина
Воронова, які зійшлися в іншому півфіналі, все вирішував останній удар. Його наніс 18-річний
Воронов, в колекції нагород якого ціла низка медалей, в тому числі й золотих, з кадетських та
юніорських чемпіонатів світу і Європи. Як бачимо, учень заслуженого тренера України Анатолія
Шлікаря не губиться і серед дорослих. У фіналі звітних змагань, він, щоправда, поступився Ягодці
чотирма ударами (11:15), але загалом провів бій, як і попередні, на хорошому рівні, а головне,
неозброєним оком видно, що в хлопця насправді дуже великий потенціал – треба лише його
повністю реалізувати.
На відміну від змагань шаблістів обох статей, у турнірі на рапірах серед жінок лідер збірної України
Ольга Лелейко участі не брала. Справа в тому, що лише у понеділок 37-річна киянка повернулася
додому з Турину (Італія), де виступала на Гран-Прі Кубка світу, тож старший тренер національної
команди Олексій Бризгалов прийняв рішення звільнити Ольгу від участі в Меморіалі
Андрієвського.
За відсутності Лелейко чи не головним претендентом на перемогу вважалася львів’янка Олександра
Сенюта. Однак усі сподівання львівських шанувальників спорту на її успішний виступ виявилися
марними. Тур прямого вибування вихованка Вікторії Волкової розпочала переможно, впевнено
взявши гору над 18-річною львів’янкою Веронікою Рой (15:7). Але на більше Олександри не стало: у
боях проти своїх подруг по збірній України, двох вихованок миколаївської школи фехтування
Катерини Ченцової та Анастасії Московської, вона зазнала поразки – 6:15 і 13:15 відповідно. Тож у
підсумковому протоколі Сенюта замкнула першу десятку – навряд чи такий результат задовольнив
спортсменку і її тренера. Не змогли втрутитися в боротьбу за нагороди й молоді талановиті
львів’янки Анастасія Ленчук і Олена Шипілова, які зайняли 11-е та 13-е місця відповідно.
А фінальна дуель перетворилася на миколаївські «розбірки», в яких Анастасія Московська, одна з
кривдниць Олександри Сенюти, впевнено здолала опір Катерини Шелухіної – 15:8. Третю сходинку
п’єдесталу пошани розділили киянка Юлія Шаповалова та Крістіна Рапінець з Ужгорода.
Останній комплект нагород було розіграно у чоловічій рапірі. І саме в цьому виді зброї у господарів
турніру були найбільш високі шанси не лише на завоювання медалей, а й на перемогу. Адже тут
виступав бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року, аспірант Львівського державного
університету фізичної культури Ростислав Герцик, який через травму пропустив майже увесь
минулий сезон, включаючи світову першість. Серед його головних конкурентів була решта членів
національної збірної України – львів’яни Клод Юнес, Пилип Колесников і Павло Сірачинський а
також кияни Володимир Колтиго та призер європейського чемпіонату Андрій Погребняк.
Несподіванки розпочалися задовго до вирішальних боїв. Автором першого сюрпризу, на жаль, зі
знаком «–», став Клод Юнес, який неодноразово перемагав на Меморіалі Вадима Андрієвського в
попередні роки, а минулого літа на чемпіонаті Європи у французькому Страсбурзі зупинився лише
за крок від п’єдесталу пошани. На звітному ж змаганні він примудрився вже в 1/16 фіналу програти
киянину Тарасу Тельних. На цій же стадії зупинився й інший львів’янин, талановитий 18-річний
Михайло Асадулаєв. А наступний раунд виявився останнім для ще одного збірника України
Володимира Колтиго, який з однаковим рахунком 13:15 поступився спочатку Ростиславу Герцику, а
потім і Павлу Сірачинському. Решта претендентів на нагороди пробилися до чвертьфіналу, де й

почалося найцікавіше.
У бою Павло Сірачинський – Андрій Погребняк фаворитом однозначно був останній, але на
екваторі бою попереду був львів’янин – 8:7. Однак на другу половину дуелі Павла не вистачило, а
точніше буде сказати, дався взнаки більш високий клас та досвід його суперника. Погребняк, за
плечима якого не один чемпіонат світу та Європи, вчасно змінив тактику і в підсумку здобув
перемогу з перевагою в п’ять уколів – 15:10. Натомість у протистоянні двох киян – Богдана
Долженка і Ярослава Степури – боротьби практично не було. На доріжці феєрив Долженко, а про
його перевагу над суперником найкраще свідчить кінцевий рахунок – 15:5.
Дуже цікавою вийшла чвертьфінальна дуель двох представників Львівського державного
університету фізичної культури – аспіранта Ростислава Герцика та студента Пилипа Колеснікова.
Увесь бій ініціатива переходила від одного галичанина до іншого, але у вирішальний момент
холоднокровніше діяв більш досвідчений Герцик – 15:13 на його користь.
Турнірна доля двічі зводила на доріжці 25-річного львів’янина Олексія Стрельцова та 19-річного
Владислава Злого з Києва. І в обох боях, спочатку в «олімпійці», а потім і в чвертьфіналі,
переможцем виходила молодість – 15:12 та 15:13 відповідно. Причому в бою за вихід у півфінал,
перемога в якому стовідсотково гарантувала щонайменше бронзову нагороду, Олексій був
попереду 13:11, однак близькість звитяги, схоже, затьмарила йому очі і він провалив кінцівку,
пропустивши чотири уколи поспіль.
Втім, виграш та попадання в призери юного киянина, який своїми діями на фехтувальній доріжці
повністю виправдовує своє прізвище – Злий – не є якимось сюрпризом. В активі Владислава вже є
бронзова нагорода цьогорічного чемпіонату України. Та й на звітному Меморіалі Вадима
Андрієвського він ще раз довів, що має неабиякий потенціал. Взявши гору над Олексієм
Стрельцовим, він не мав наміру задовольнятися третім місцем і в півфіналі проти Ростислава
Герцика не лише чинив гідний опір, а й зумів у підсумку перемогти лідера збірної України.
Треба сказати, що бій видався дуже цікавим і видовищним. Початок був за Злим, який доволі
швидко створив цілком комфортний для себе відрив у чотири уколи – 6:2. Довший час Герцику ніяк
не вдавалося його скоротити і зрештою львів’янин опинився за крок до програшу – 10:14. Але
майстерність і досвід у вирішальний момент дозволили йому таки наблизитися до юного суперника
на відстань одного уколу – 13:14. Та на більше лідера збірної України цього разу не стало. Злий не
дозволив собі розтринькати всю свою перевагу в рахунку і наніс таки переможний укол – 15:13.
Інший півфінал, Богдан Долженко – Андрій Погребняк, пройшов значно менш емоційно.
Підсумкова перевага Погребняка в рахунку (15:11) не зовсім відображає хід подій у дуелі. Загалом,
його перемога ні в кого не викликала жодних сумнівів з першої до останньої секунди бою.
Відчувалося, що Андрій фехтував із запасом і в разі необхідності в будь-який момент може додати.
Фактично за таким же сценарієм проходила і вирішальна сутичка, в якій Погребняк увесь бій був
попереду Злого на два–три уколи. А коли наприкінці фіналу у Владислава почали виникати
проблеми з функціональною готовністю (все ж півфінал проти Ростислава Герцика забрав дуже
багато сил), то Андрій доволі швидко і легко довів свою перевагу в рахунку до шести уколів – 15:9.
Іван Дупнак
Довідка
Фехтування. ХХІ Меморіал Вадима Андрієвського
1–3 грудня. Львів. Універсальний спорткомплекс ЛДУФК

Шабля (жінки, 23 учасниці)
Чвертьфінал
Ольга Жовнір – Галина Пундик – 15:13
Аліна Комащук – Ніна Козлова – 15:13
Олена Кравацька – Олена Вороніна – 15:13
Ольга Харлан – Олена Прокуда – 15:5
Півфінал
Аліна Комащук – Ольга Жовнір – 15:12
Ольга Харлан – Олена Кравацька – 15:4
Фінал
Ольга Харлан – Аліна Комащук – 15:13
Підсумкова класифікація
1. Ольга Харлан («Динамо» Миколаїв)
2. Аліна Комащук (ЗСУ Нетішин)
3. Олена Кравацька («Україна» Одеса)
3. Ольга Жовнір (ЗСУ Нетішин)
5. Галина Пундик (ЗСУ Нетішин)
6. Ніна Козлова («Динамо» Київ)
7. Олена Прокуда («Спартак» Миколаїв)
8. Олена Вороніна (ЗСУ Харків)
Шабля (чоловіки, 31 учасник)
Чвертьфінал
Андрій Ягодка – Олег Штурбабін – 15:9
Дмитро Пундик – Дмитро Раскосов – 15:4
Юрій Цап – Євген Стаценко – 15:12
Костянтин Воронов – Дмитро Бойко – 15:12
Півфінал
Андрій Ягодка – Дмитро Пундик – 15:13
Костянтин Воронов – Юрій Цап – 15:14
Фінал
Андрій Ягодка – Костянтин Воронов – 15:11
Підсумкова класифікація
1. Андрій Ягодка («Україна» Одеса)
2. Костянтин Воронов (ЗСУ Миколаїв)
3. Дмитро Пундик («Україна» Нетішин)
3. Юрій Цап («Динамо» Миколаїв)
5. Олег Штурбабін (ЗСУ Нетішин)
6. Дмитро Бойко («Динамо» Нетішин)
7. Дмитро Раскосов («Динамо» Київ)
8. Євген Стаценко («Динамо» Київ)
Рапіра (жінки, 30 учасниць)

Чвертьфінал
Юлія Шаповалова – Анастасія Динько – 15:7
Анастасія Московська – Анастасія Копиця – 15:6
Катерина Шелухіна – Ольга Станкевич – 15:8
Крістіна Рапінець – Катерина Ченцова – 15:14
Півфінал
Анастасія Московська – Юлія Шаповалова – 15:7
Катерина Шелухіна – Крістіна Рапінець – 15:9
Фінал
Анастасія Московська – Катерина Шелухіна – 15:8
Підсумкова класифікація
1. Анастасія Московська (ШВСМ Миколаїв)
2. Катерина Шелухіна («Динамо» Миколаїв)
3. Крістіна Рапінець («Динамо» Ужгород)
3. Юлія Шаповалова (ЗСУ Київ)
5. Катерина Ченцова (ЗСУ Миколаїв)
6. Анастасія Динько (ЗСУ Київ)
7. Анастасія Копиця (ШВСМ Миколаїв)
8. Ольга Станкевич (ЗСУ Київ)
Рапіра (чоловіки, 58 учасників)
Чвертьфінал
Андрій Погребняк – Павло Сірачинський – 15:10
Богдан Долженко – Ярослав Степура – 15:5
Ростислав Герцик – Пилип Колесніков – 15:13
Владислав Злий – Олексій Стрельцов – 15:13
Півфінал
Андрій Погребняк – Богдан Долженко – 15:11
Владислав Злий – Ростислав Герцик – 15:13
Фінал
Андрій Погребняк – Владислав Злий – 15:9
Підсумкова класифікація
1. Андрій Погребняк (ЗСУ Київ)
2. Владислав Злий (РВУФК Київ)
3. Ростислав Герцик («Динамо» Львів)
3. Богдан Долженко (ШВСМ Київ)
5. Ярослав Степура (ЗСУ Київ)
6. Пилип Колесніков (ДЮСШ-2 Львів)
7. Олексій Стрельцов («Динамо» Львів)
8. Павло Сірачинський («Динамо» Львів)

Назад

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

