Літо... у спортивній майці ЗДІА
Цього року, — розповів нам завідувач кафедри фізичного виховання
та спорту Олександр Миколайович Кузьменко, — спортивнофізкультурний комплекс на острові Хортиця відкрив свої двері для
спортивних команд міста, України та всього СНД лише 2 липня. Це було
пов’язано з кількома проблемами, в першу чергу, з фінансовими, які є
реаліями для кожного спортивного колективу, для кожного ВНЗ. Як
наслідок, ми втратили декілька команд, які висловили бажання провести
на базі ЗДІА свої тренувальні збори. Не зважаючи на цю обставину,
свої
фінансові
плани
(надходження від зборів та
відпочинку співробітників)
ми вико-нали.
Наш спортивний комплекс — це ідеальна база
для спортивних команд,
які бажають проводити
навчально-т ренувальні
збори. Як висловився
головний тренер команди
«Запоріжжя-ЗДІА» Леонід
Ратнер, «СФК ЗДІА —
це краще за Конче Заспу,
що під Києвом. Протягом
липня-серпня на СФК
ЗДІА побували спортивні
команди
з
гандболу,
баскетболу та волейболу
Росії (м. Москва), Полтави,
Харкова, Донецька, Луганська, а також наша ЗТР. Одночасно ми
можемо прийняти лише 4 команди (це пов’язано з навантаженням
спортивного залу). Тому згайнований червень позбавив нас прибутків
від тренувальних зборів чотирьох команд. Безумовно, не всі були
готові провести на базі ЗДІА 35 діб, як
росіяни, але ж хоча б тиждень, як команда
Полтави, — «залюбки»…
Ми надали нашим гостям можливість
для проживання, наші спортивні зали та
майданчики, тренажерний зал і… чарівну
природу славетного острова Хортиця.
Харчувалися на базі ЗНУ. За що сусіди
нам були дуже вдячні… Спільна думка
керівників команд про умови тренування
на СФК ЗДІА співпадає з висловленою
Л. Ратнером. База — найкраща в Україні,
поступається хіба що спартаківській
базі в Алушті! Цю ж думку висловив в
інтерв’ю й мер міста Євген Григорович
Карташов…

Як ми вже писали раніше, на базі
академії відпочивали викладачі та співробітники ЗДІА. Це були заїзди на 10
днів з харчуванням на базі ЗНУ, а також
так званий «відпочинок вихідного дня»
на базі СФК «Студентська Січ». Цього
літа вперше проживання здійснювалось
в літньому корпусі. Враження від такого
відпочинку, особливо тих, хто потрапив
сюди вперше, неповторні!
Якщо
працював би харчоблок, люди були б
позбавлені деяких дрібних незручностей.
Підсумовуючи, Олександр Миколайович
висловив думку, що перебування на
зборах спортивних команд і наявність
відпочиваючих зменшують витрати
з утримання нашої бази, справжньої
перлини нашого екологічно небезпечного,
стомленого міста.

Гандбольна слава повертасться?!!
“12 серпня на базі спортивного комплексу
«Запорізька Січ» (ЗДІА) почала навчально-тренувальні заняття жіноча гандбольна команда
«Запоріжжя - ЗДІА».
За словами начальника обласного управління молоді та
спорту Володимира Лобанова, місцева влада зробила все
можливе, щоб місто Запоріжжя, як і раніше, залишалося
столицею ігрових видів спорту. Привітавши головного
тренера команди Леоніда Ратнера і його підопічних,
запорізький мер Євген Григорович Карташов подякував
ректорові ЗДІА Володимиру Івановичу Пожуєву, який
погодився узяти команду під свою опіку.
— Жіноча гандбольна команда «Запоріжжя – ЗДІА»
буде продовжувати славні традиції запорізького гандболу... Команда чотирнадцять років була чемпіоном
України, й нам удалося зберегти цю спадкоємність.
Я дуже вдячний тим, хто конкретно зайнявся цим
питанням. Потрібно буде зробити все можливе в місті,
щоб допомогти становленню цієї команди. Ми не
маємо права втратити таку команду. І найголовніше,
на сьогоднішній день, що любов до гандболу, любов
до ігрових видів спорту, якими славне наше місто
Запоріжжя, збереже свої традиції.
Побувавши на першому тренуванні команди, мер
побажав гандболісткам не втрачати волю до перемоги
і «на фарт» перевірив підготовку «семиметровим»
кидком, який майстерно відбила воротар команди.
Головний тренер жіночої гандбольної команди
«Запоріжжя - ЗДІА» Леонід Ратнер пообіцяв мерові,
що в новому сезоні запорізькі дівчатка обов’язково
гратимуть в Єврокубках”, — пише www.meria.zp.ua

Фотографії та колаж Ірини Дмитренко
Але ж це не все! Головною подією спортивного сезону
ЗДІА можна без перебільшення назвати відродження
бувалої спортивної гандбольної слави академії! Це
– повернення в «рідні пенати» жіночої гандбольної
команди.
З урахуванням того, що саме ЗІІ є alma mater жіночого гандболу, що саме звідси розпочала
свій великий спортивний шлях ця легендарна команда, тут вчилися її спортсменки,
працювали тренери, є тренувальна база(яка була створена як олімпійська тренувальна база
СРСР) керівництво міста звернулося до ректора академії з проханням допомогти відродити
минулу славу. Як стало відомо, більшість гравців прийшли з команди «Мотор-Січ», плюс
молоді таланти академії. В зв’язку з цією подією мер міста приділяє величезну увагу
пошуку спонсорів, рішенню оргпитань, які пов’язані з молодою командою. Він особисто
завітав на острів Хортиця, оцінив якість тренувальної бази ЗДІА, пообіцяв свою підтримку
з реконструкції бази, висловив подяку спортсменкам, які вирішили не кидати своє місто
задля «зелених дальніх берегів», а залишилися, щоб грати за Запоріжжя… За словами мера,
Запоріжжя вважає за честь підтримувати таку команду й пишається нею. Запитаєте про назву
новонародженої команди? Остаточного рішення поки ще немає, але на сайті мерії вона в
робочому порядку має назву «ЗДІА-Запоріжжя».
Завершальним акордом спортивного сезону ЗДІА-2008-2009 стало проведення 25-27
серпня Міжнародного турніру серед жіночих команд з гандболу, яке присвячене Дню
незалежності України. Були запрошені команди міст України, а також гості — гандболістки
Білорусі та Азербайджану. Ну й, безумовно, молода команда ЗДІА. Змагання відбулися на
базі спортивно-фізкультурного комплексу ЗДІА на о. Хортиця. Докладніше — у наступному
номері “Академії”…
Інтерв’ю провела редактор газети Н. Юсупова

