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Осінні легкоатлетичні змагання серед працівників освіти і науки
Протягом вже 3-х років у вересні – жовтні Харківська обласна організація профспілки
працівників освіти і науки України організовує та проводить фінал осіннього
легкоатлетичного кросу, присвяченого Дню працівників освіти. Змагання, у проведенні яких
активну участь бере профспілка працівників і викладачів нашого університету (голова – А.Й.
Фомін), проходять на базі учбово-спортивного комплексу «Темп» у Лісопарку. Формувати
команду нашого університету допомагає профспілка викладачів і працівників кафедри
фізичного виховання та спорткомплексу.
Цього року змагання розпочалися з урочистого відкриття забігу, у колонах пройшли команди
учасників: районні організації профспілки працівників освіти і науки України, працівники
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівнів
акредитації, працівники та студенти вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
Учасників змагань привітали голова комітету обласної організації профспілки Л.М. Дулуб,
головний суддя змагань, суддя національної категорії, старший викладач кафедри фізичного
виховання А.Т. Червяков та інші. Змагання особисто-командні проводяться по трьох вікових
групах: 18–35 років, 36–50 років, 51 рік і... Дистанція для жінок – 500 м, для чоловіків – 1000
м.
Зазначимо, що команда працівників і викладачів НТУ «ХПІ», яку підтримує голова
профспілки вузу А.Й. Фомін, вже протягом 2-х років займає 1 місце серед 36 командучасниць. Переможці та призери нагороджуються грамотами і медалями.
Цього року участь у кросі взяла 51 команда. Траса була досить складною, з підйомами і
спусками. Але сонячна і сприятлива погода, добрий настрій допомогали спортсменам у
змаганнях. На всіх учасників кросу очікувала польова кухня з кашею. Переможцями й
призерами у різних вікових групах стали члени команди нашого університету Д.Л. Гарбуз,
О.М. Слинько, В.І. Петренко, Д.М. Курочкін, В.І. Бобринцев, В.О. Шаповалова. Активну
участь у змаганнях взяли також Н.Ю. Борейко, О.І. Блошенко, А.Ю. Долгополова, М.Г.
Долгарєва.
Бажаємо всім працівникам освіти і науки здоров’я і наснаги та запрошуємо їх взяти участь у
змаганнях у наступному році!

