
«НАМ 1 РІК» 
17 грудня під гаслом «Нам 1 рік» у спортивному залі ЗОШ 

№4 відбулося святкування річниці створення жіночого ФК 
«ОЛІМП». 

Свято розпочалося з дружніх зустрічей по футзалу се-
ред команд дівчат — вихованців к л у б у — та їх батьків, а 
також гостей свята. Змагання відкрили команди дівчаток 1995 
р.н. з назвою «Чемпіон» з гостями с в я т а — командою «Жінки 
за майбутнє». І як кажуть, як ви човен назвете, так він і по-
пливе, рахунок 6- :1 на користь юних «чемпіонок». На-
ступна зустріч між командою дівчаток 1993 — 1994 р.н. — 
команда «Наша надія» — і «Мами», збірною командою мам. 

Виграла дружба — рахунок 1:1. Далі зустрілися команда 
дівчаток «ОЛІМП» (другий склад) і команда пап «ВЕТЕРА-
НИ-2». Після запеклої боротьби виграли досвідченіші, тоб-
то папи, з рахунком 5:3. 

І нарешті, апогеем вечора була зустріч між командою 
дівчат 1991—1990 р.н. «ОЛІМП» (перший склад) та коман-
дою пап «ВЕТЕРАНИ-1». За майже повної ігрової перева-
ги та бажання показати свою майстерність батькам, дівчата 
не залишили жодної надії команді «ВЕТЕРАНИ-1», переграв -
ши їх з рахунком 8:3. У кінці ігор були підведені підсумки, 
вручені почесні сувенірні медалі, призи тa грамоти кращим . 
гравцям. 

Після ігор дівчата приготували святкову програму, де було 
багато концертних номерів, конкурсів, музики та пісень, по-
казавши цим, що вони вміють не тільки ганяти м'яча, а й 
бути справжніми артистками. 

Хочеться також відзначити гостей свята — лідера орган-
ізації «Жінки за майбутнє» Людмилу Вольську, Аллу Божок 
та Людмилу Любиву, котрі не тільки прийшли зі смачним 
пирогом та привітали всіх присутних, але навіть виставили 
свою збірну команду «Жінки за майбутнє». Вони також вра-
зили всіх присутніх своїм королівським подарунком, гідного 
справжніх жінок, а саме десятьма футзальними мячами, 
котрі клубу були не по кишені, адже такими м'ячами грають 
команди вищої ліги. 

Користуючись нагодою: тренер команди, батьки та спорт-
сменки висловлюють щиру подяку цим жінкам з великої літе-
ри за розуміння наших проблем, підтримку та допомогу не 
лише моральну, а й фінансову. Хочеться побажати вам нат-
хнення, здоров'я, успіхів у вашій роботі та благодійних спра-
вах. 

В, ПАНЧЕНКО, 
тренер команди ФК «ОЛІМП» 


