
Церемонія відкриття Ігор розпочнеться 12 лютого, о 18-й годині за 
часом тихоокеанського узбережжя у Ванкувері. Право бути столи-
цею XXI зимової Олімпіади виборювали корейське місто Пхенчхан, 
австрійський Зальцбурґ і канадський Ванкувер. 2 липня 2003 року в 
Празі (Чехія) на черговій сесії Міжнародного олімпійського комітету 
було вирішено обрати Ванкувер місцем зимових Олімпійських 
ігор 2010 року. Гаслом Ігор стали рядки з національного гімну 
Канади With glowing hearts — «Із палаючими серцями!». Церемонія 
закриття Олімпіади відбудеться 28 лютого. Цього дня Олімпійський 
прапор буде передано представникам Сочі — міста, де відбудуться 
наступні зимові Олімпійські ігри 2014 року.
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12 
лютого від-
криваються 
X X I  з и м о в і 
Олімпійські 

ігри. У Ванкувері й Вістлері 
над спортивними аренами 
запалає Олімпійський во-
гонь. Цьогоріч до програми 
офіційних змагань увійшло 
15 видів спорту, у тому чис-
лі й порівняно новий вид 
змагань із фристайлу — скі-
крос, а за час проведення 
Олімпіади буде розіграно 
86 комплектів медалей. 
Про те, у яких видах змагань 
українська збірна має най-
більше шансів на перемогу 
та в який спосіб українці в 
Канаді намагаються вирі-
шити проблему, пов’язану 
з недофінансуванням на-
ших олімпійців, — розмова 
з послом України в Канаді 
Ігорем Осташем.

— Ігорю Івановичу, на 
кого покладаєте найбіль-
ші надії?

— Як ви знаєте, на Олім-
піаду приїхав 41 спортсмен 
і ще десятеро перебувають 
у резерві. Їх супроводжують 
34 тренери та 9 лікарів. Вар-
то зазначити, що офіційну 
делеґацію очолили міністр 
України в справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Юрій Павлен-
ко, президент Національно-
го олімпійського комітету 
України Сергій Бубка й шеф 
місії української делеґації 
у Ванкувері Ніна Уманець. 

Ігор Осташ: «У день відкриття Олімпіади в Канаді проведуть  
аукціони зі збору коштів для української команди»

Кубок українського 
спортивного клубу 
«Діаспора»

1. «Діаспора»
2. Ukraine United

3. «Мілленіум»
4. СТ «Україна»

Відкрита ліга

Напівфінал I: Ukraine United — СТ «Україна» – 8:3
Напівфінал II: «Мілленіум» — «Діаспора» — 5:7
Фінал: Ukraine United — «Діаспора» — 7:3

Назви  
команд

I II III IV Різниця
м’ячів

Очки Місце

«Діаспора» XXXXX
XXXXX

6—7
0

5—6
0

8—5
3

19—18 3 III

Ukraine 
United

7—6
3

XXXXX
XXXXX

4—3
3

8—2
3

19—11 9 I

«Мілленіум» 6—5
3

3—4
0

XXXXX
XXXXX

5—2
3

14—11 6 II

СТ «Україна» 5—8
0

2—8
0

2—5
0

XXXXX
XXXXX

9—21 0 IV

Напівфінал I: Islington Rangers A — Islington Rangers C — 7:2
Напівфінал II: СТ «Україна» — Islington Rangers B — 7:1
Фінал: СТ «Україна» — Islington Rangers A — 2:5

January 23, 2010, Rink City Sports Complex, Mississauga

1. Islington Rangers A
2. СТ «Україна»

3. Islington Rangers B
4. Islington Rangers C

Дитячі команди

Назви  
команд

I II III IV Різниця
м’ячів

Очки Місце

Islington 
Rangers A

XXXXX
XXXXX

2—1
3

7—6
3

4—1
3

13—8 9 I

СТ «Україна» 1—2
0

XXXXX
XXXXX

4—2
3

7—2
3

12—6 6 II

Islington 
Rangers B

6—7
0

2—4
0

XXXXX
XXXXX

3—3
1

11—14 1 III

Islington 
Rangers C

1—4
0

2—7
0

3—3
1

XXXXX
XXXXX

6—14 1 IV

1. Ukraine United
2. СТ «Україна»

3. «Славутич»
4. «Сокіл»

Команди ветеранів

Назви  
команд

I II III IV Різниця
м’ячів

Очки Місце

Ukraine 
United

XXXXX
XXXXX

11—3
3

8—2
3

6—3
3

25:8 9 I

СТ «Україна» 3—11
0

XXXXX
XXXXX

1—3
0

5—3
3

9:17 3 III

«Славутич» 2—8
0

3—1
3

XXXXX
XXXXX

4—3
3

9:12 6 II

«Сокіл2 3—6
0

3—5
0

3—4
0

XXXXX
XXXXX

9:15 0 IV

Напівфінал I: Ukraine United — «Сокіл» — 8:3
Напівфінал II: «Славутич» — СТ «Україна» — 3:5
Фінал: Ukraine United — СТ «Україна»— 7:6

Якщо говорити безпосе-
редньо про види спорту, то 
можу сказати, що ми маємо 
доволі потужну команду у 
фіґурному катанні. Зокрема, 
сподіваємося на успіх нашої 
спортивної пари — Тетяни 
Волосожар і Станіслава Мо-
розова. Є невелика коман-
да в стрибках із трампліна, 
у санному спорті, фристай-
лі, гірськолижному спорті. 
Троє спортсменів візьмуть 
участь у лижних гонках і по 
одному  — у сноуборді та 
шорт-треку. Я уважно спос-
терігав за останнім етапом 
Кубка світу з біатлону, і для 
мене було приємною не-
сподіванкою, коли Сергій 
Седнєв, який є членом на-
шої чоловічої біатлонної 
команди, переміг із вели-
чезним відривом — майже 
45 секунд. Такі високі ре-
зультати вселяють надію, 
що в біатлоні в нас можуть 
бути всі шанси на «золото», 
зокрема, якщо говорити 
про жіночу естафету.

— Разом із тим україн-
ці, які мешкають у Канаді, 
чимало доклалися до 
збору коштів для нашої 
олімпійської команди.

— Ще 12 вересня ми-
нулого року у Ванкувері 
відбувся спеціальний за-

хід, присвячений до Дня 
України в Канаді, де ми 
збирали кошти для нашої 
паралімпійської збірної, 
яка приїде до Ванкувера по 
завершенні Олімпійських 
ігор і також боротиметь-
ся за високий результат 
протягом 12—22 березня. 
Тоді вдалося зібрати 11 
тис. CAD, більша частина 
з яких піде на підтримку 
українських олімпійців. Крім 
того, уже під час Ігор пла-
нуємо провести ще кілька 
різних аукціонів, пов’язаних 
зі збором коштів. Зокре-
ма — і в день урочистого 
відкриття Олімпіади, коли 
українські громади в різних 
містах переглядатимуть 
трансляцію й фінансово до-
лучатимуться до підтримки 
нашої команди. Цікаво, що 
українські спортсмени, які 
зараз грають за гокейні 

дружини в Національно-
гокейній лізі тут, у Канаді, і 
в Сполучених Штатах Аме-
рики, теж відгукнулися на 
моє звернення й пообіцяли 
зробити фінансовий вне-
сок під час проведення цих 
заходів-аукціонів. Серед 
них — Руслан Федотенко й 
Олексій Понікаровський.

— На Олімпійських іг-
рах буде реалізовано 
перший спільний проект 
українців Канади й нашої 
держави — Український 
дім, кошти на який теж 
збирали українці, котрі 
мешкають у Країні кле-
нового листка. Розкажіть 
про цей подарунок для 
Олімпійського комітету 
України.

— Відкриття Українсь-
кого дому заплановане на 
11 лютого у Ванкувері. Він 
стане символом співпраці 

материнської України й 
українців Канади, виявом 
солідарності та підтримки 
нашої олімпійської дружи-
ни, українським серцем у 
Ванкувері, куди кожен із 
вболівальників зможе прий-
ти та подивитися транс-
ляцію Олімпійських ігор, 
зустрітися з олімпійцями, 
відсвяткувати перемогу, 
обмінятися сувенірами, 
скуштувати українських 
вареників чи випити кухоль 
пива з українцями з усього 
світу. Ми передбачаємо, 
що сюди приїде активна 
молодіжна група підтримки. 
В Українському домі відбу-
дуться заходи, пов’язані з 
офіційними планами — уро-
чистим відкриттям Ігор і 
проведенням прийому від 
імені України, на який за-
прошено почесних гостей, 
зокрема президента Між-
народного олімпійського 
комітету Жака Рогге. Споді-
ваємося, це буде цікавий 
спільний проект.

— Із якою метою ство-
рено Українсько-канад-
ський національний спор-
тивний комітет?

— Національний спор-
тивний комітет, власне, і 
створили для координації 
дій із реалізації всіх проек-

тів, пов’язаних з Олімпіадою 
у Ванкувері — від організації 
участі української команди в 
Іграх і до забезпечення фун-
кціонування Українського 
олімпійського дому. Комі-
тет, до речі, дуже активно 
співпрацює з Посольством 
України в Канаді й Націо-
нальним олімпійським комі-
тетом України. Очолює його 
Рената Роман — відома 
громадська діячка з Торон-
то, наша давня приятелька, 
яка довгі роки займалася 
допомогою українським 
спортсменам, зокрема фіґу-
ристам. До комітету ввійш-
ло багато знаних людей, 
які хотіли працювати для 
наших олімпійців. Доволі 
потужна команда працює 
й у Ванкувері. Маю на увазі 
Конґрес українців Канади, 
де є чимало небайдужих 
активістів. Це — і менеджер 
Українського олімпійсь-
кого дому у Ванкувері пан 
Мирон Петрів, і почесний 
консул України в м. Ван-
кувері Любомир Гуцуляк, і 
Любов Галюк, яка працює в 
популярній серед тутешніх 
українців туристичній фірмі 
«Соловей-тревел». Гадаю, 
спільними зусиллями й за 
такої солідної підтримки 
на цій Олімпіаді українські 
спортсмени здобудуть не 
одну високу нагороду.

Розмовляла  
Людмила Складанюк

Т
ижневик «Міст» уже 
неодноразово пи-
сав про новоство-
рений український 

спортивний клуб «Діаспо-
ра» й футбольні турніри, які 
він улаштовує. Як заявили 
організатори клубу, метою 
проведення цих заходів є 
згуртування української 

спортивної громадськості 
під час зимового періоду, 
а також заохочення гляда-
цької аудиторії. Цього разу 
подаємо результати зма-
гань за кубок СК «Діаспо-
ра», який проходив у трьох 
категоріях: відкрита ліґа, 
дитячі команди й команди 
ветеранів.

Кращий бомбардир 
Микола Войцеховський 
(Ukraine United)

Кращий гравець  
Яків Сметана  
(СТ «Україна»)

Кращий бомбардир 
Максим Головатий 
(IRA)

Крис Чупіль — Ігорю Бокію: 
«Уважай, брате, щоби не було 
ніяких фальсифікацій!»

Рефері Богдан Липка

Рефері Дмитро Мартинюк

Ukraine United (молодіжний склад)

За такі трофеї варто було змагатися

Команда Islington Rangers

Команда «Славутич»

Ukraine United (ветерани)


