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Іван Яремко

Т
радиційно в грудні 
проходить щоріч-
ний турнір львівсь-
ких лучників, при-

свячений пам’яті відомо-
го спортсмена й тренера 
Романа Івановича Труша, 
який залишив по собі доб-
ру пам'ять своїми успі-
хами гокеїста, лучника, 
а також наставника, що 
виховав плеяду перших 
львівських стрільців із 
лука, серед яких Тетяна 
Образцова 1969 року ста-
ла першою чемпіонкою 
світу зі Львова.

Роман Труш, племінник 
Лесі Українки й онук Ми-
хайла Драгоманова, був 
яскравим представником 
української інтеліґенції, 

 Ушанували  
влучними пострілами

Іван Яремко

З
дається, набли-
жається до завер-
шення скандальна 
історія, пов’язана 

з виступом спортсменки 
з Південно-Африканської 
Республіки Кастер Семеня, 
яка в серпні 2009-го стала 
чемпіонкою світу в бігу на 
800 м. Ще до старту дехто 
почав підозрювати, що 
Кастер — не жінка або не 
зовсім жінка, позаяк дівчи-
на зі своєю мускулатурою 
виглядала надто по-чо-
ловічому.

Тому на вимоги бага-
тьох делеґацій Міжнародна 
федерація легкої атле-
тики (ІААФ) зініціювала 
проведення тесту Кастер 
Семеня на визначення її 
статі. Офіційного комю-
ніке ще не оголошували, 
але в пресу просочилася 
інформація, що насправді 
Кастер володіє чоловічими 
й жіночими статевими ор-
ганами — вона гермафро-
дит з рівнем тестостерону, 
утричі більшим за нормаль-
ний жіночий показник. Та 
це — не допінґ, за який ка-
рають, тож ІААФ дозволила 


спортсменці залишити собі 
золоту медаль і грошовий 
приз за перемогу на Чем-
піонаті світу. Водночас, 
керівники Міжнародної 
федерації запропонували 
дівчині провести за їхній 
рахунок операцію з корек-
ції статі, після чого вона 
зможе виступати на жіно-
чих змаганнях. 

На початку 2010 року в 
Маямі (США) відбудеться 
симпозіум провідних ґен-
дерних експертів світу, на 
якому буде обговорювати-
ся питання про спрощену 
процедуру секс-контролю, 
щоб скандальна історія з 
Кастер Семеня не повто-
рилася в майбутньому. 

У цивілізованій Європі 
подібні випадки вже давно 
не трапляються, але пред-
ставники Азії чи Африки ще 
час від часу відважуються 
на «сміливі» кроки. На дум-
ку спадає історія кількаріч-
ної давності з того ж таки 
південноафриканського 
реґіону. Раптом у сезоні 
2004 року, напередодні 
Олімпійських ігор в Афі-
нах, у Зімбабве появилася 
здібна 18-річна Самукелізо 
Сітоле, яка дивувала всіх 
різнобічністю свого талан-
ту: швидко бігала, дале-

ко стрибала, ще й добре 
штовхала ядро та метала 
спис. Того року юна зірка 
на Південноафриканських 
іграх у Мавританії здобула 
для своєї країни п’ять золо-
тих нагород — у бігу на 100 і 
200 м, потрійному стрибку, 
метанні списа та штовхан-
ні ядра. Природно, що її 
фото були в усіх місцевих 
газетах. Самукелізо стала 
найбільшою олімпійською 
надією Зімбабве.

І тоді гримнув грім! Попу-
лярну спортсменку «прода-
ли» її ж колеґи по збірній, які, 
спостерігаючи за дівчиною 
в душі, виявили, що вона — 
справжнісінький чоловік. 
У країні розгорівся скан-
дал, і Самукелізо вже була 
змушена відповідати на 
запитання не журналістів, 
а слідчих поліції. «Звичайно, 
я — жінка, — стверджувала 
Сітоле. — Тільки народи-
лася як із жіночими, так і з 
чоловічими статевими ор-
ганами, але останні з віком 
почали зникати. І на зма-
ганнях у Мавританії я одно-
значно була жінкою». Вона 
також зізналася, що її ро-
дина скористалася з послуг 
мага, який за допомогою 
потойбічних сил намагався 
зменшити й усунути її ста-

тевий чоловічий орган. Ба 
навіть більше, вона — жінка, 
бо має місячні, і, узагалі, 
вона зараз вагітна. Під тис-
ком таких суперечливих 
доводів слідство зайшло в 
глухий кут. 

Але те, що не вдалося 
поліції, вияснив спортив-
ний журналіст Фануель 
Вірірі. Після гучних пе-
ремог Самукелізо він не 
раз брав у неї інтерв’ю і 
вже тоді запідозрив у ній 
чоловічі риси — низький 
голос, пристойну мускула-
туру й навіть ознаки гоління 
бороди. Пан Вірірі поїхав у 
Силобелу, селище, звідки 
начебто походила юна зір-
ка. У місцевій школі жур-
наліста очікувало справжнє 
відкриття: так, сказали 
йому, у нашій школі була 
дівчинка з таким іменем, 
але вона мало цікавилася 
спортом, і до того ж на два 
роки молодша за ту Саму-
келізо, із якою розмовляв 
журналіст.

Виявилося, що два роки 
тому вчитель фізкультури 
звернувся до справжньої 
«неспортивної» Самукелізо 
з незвичним проханням: 
йому, мовляв, потрібне її 
свідоцтво про народження, 
щоб замовити їй закор-
донний паспорт. Батьки 
дівчинки зраділи й охоче 
надали йому документ, 
після чого вчитель виїхав, 
і більше про нього не чули. 
Остаточно аферистку (чи 
афериста?) вивів на чисту 
воду поліцейський із міс-
течка Квекве. Побачивши 
фото чемпіонки в газеті, він 
зі здивуванням вигукнув: 
«Та це ж Фадзай Фузані — 
хлопчина з мого села!»

Урешті-решт, слідчі 
органи, ґрунтуючись на 
результатах медичного об-
стеження, оголосили свій 
вердикт: у «спортсменки» 
виявлено один-єдиний чо-
ловічий статевий орган, усі 
жіночі «причандалля» були 
вміло виконаними муляжа-
ми. І тоді олімпійська надія 
Зімбабве Самукелізо Сіто-
ле (тобто Фадзай Фузані) 
потрапила за ґрати — на 
три з половиною роки.

Хлопчик  
чи дівчинка? 

У 
суботу 23 січня 
2010 року в спор-
тивному комп-
лексі Rink City, що 

в Міссіссазі (Онтаріо, 
Канада), новостворений 
український спортивний 
клуб «Діаспора» влашто-
вує футбольний турнір. 
Як заявили організато-
ри, метою проведення 
заходу є згуртування 
української спортивної 
громадськості під час 
зимового періоду, а та-
кож заохочення гляда-
цької аудиторії. Турнір 
розпочнеться о 9-й го-
дині ранку та триватиме 
до 4-ї години пополудні. 
Кореспондент «Мос-
та» зустрілася зі співза-
сновниками клубу «Діас-

пора» Крисом Чупілем 
і Мартою Гута, щоби 
докладніше довідатися, 
що чекає на футбольних 
уболівальників, котрі 
завітають на турнір.

— Якою буде форма 
проведення змагань?

— Передбачається 
міні-футбол у закритому 
приміщенні за участю 12 
команд, які буде розби-
то на три вікові категорії: 
діти, молодіжні склади 
й ветерани. Ігри прово-
дяться за реґламентом: 
два тайми по 15 хвилин 
у груповому турнірі, а 
потім — півфінали та 
фінал.

— Які команди зма-
гатимуться?

— Серед ветеранів: 
спортивне товарис-
тво «Україна», коман-
ди «Славутич», Ukraine 
United-Свобода, «Со-
кіл»; молодіжні коман-
ди: спортивне товарис-
тво «Україна», команди 
Millenium, «Діаспора», 
Ukra ine Uni ted-Сво-
бода;  дитячі  коман-
ди: Islington Rangers, 
Etobicoke Youth, «Діас-
пора», спортивне това-
риство «Україна». 

— Чи засоби масової 
інформації висвітлю-
ватимуть змагання?

— Так, звичайно, на-
самперед це — радіо 
«Міст», тижневик «Міст», 
радіо «Прометей», теле-
візійна програма «Сві-

тогляд», радіопрограма 
«Поступ», телекомпанія 
IMB+. Ми надзвичайно 
вдячні всім журналіс-
там, ведучим, які пого-
дилися сприяти поши-
ренню інформації про 
турнір, і від них зале-
жить чимало.

—  Х т о  с у д и т и м е 
матчі?

— Суддівська колеґія, 
яка зазвичай обслуго-
вує діаспорні змагання. 
Це — Дмитро Марти-
нюк — арбітр національ-
ної категорії України, за 
плечима в якого не один 
десяток ігор на про-
фесійному рівні у вищій 
лізі Чемпіонату України. 
Також арбітр національ-
ної категорії України, 

провінційний рівень, 
категорія Канади, Ігор 
Бокій і  ліцензований 
рефері міста Торонто 
Богдан Липка.

— Які нагороди че-
катимуть на перемож-
ців?

— Це будуть пере-
хідні кубки, найкращі 
гравці отримають ін-
дивідуальні відзнаки, 
після гри всім спортсме-
нам запропонують піцу, 
пиво, а діти отримають 
безалкогольні напої за 
рахунок спонсорів. 

— А хто спонсорує 
захід?

—  С п о н с о р а м и 
виступили Крис Чупіль 
від компанії  Toronto 
Appliance Service, Бог-
дан Маслянка (ABM 
Mechanical), сподіває-
мося на сприяння ук-
раїнських фінансових 
установ «Будучність», 
Української кредитової 
спілки, So-Use.

— Від імені всіх пра-
цівників газети «Міст» 
бажаю вам, щоби тур-
нір став щорічним, 
кількість команд у 
ньому збільшувалася 
рік від року, а число 
спонсорів зростало 
в геометричній про-
ґресії.

— Дякуємо за добрі 
слова, до зустрічі 23 
січня!

Розмовляла 
 Інна Кручек

Кубок спортивного 
клубу «Діаспора»

яка в міжвоєнні роки під-
німала львівський спорт. 
Вдячну пам'ять про нього 
підтримує віце-прези-
дент обласної федерації 
стрільби з лука Любомир 
Стрельбицький (чемпіон 
Європи 1969 року), доцент 
медичного університету, 
який разом зі своїми од-
нодумцями запрошує до 
лучного тиру медиків усіх 
охочих узяти участь у од-
ноденному змаганні. 

Щороку бажаючих при-
ходить понад сто осіб, і 
майже цілий день тут чути 
свист потужно посланих 
стріл. Цьогоріч перемогу 

серед чоловіків здобув 
вихованець «Олімпії» Ар-
тур Білецький — 565 очок, 
який тільки на 1 очко ви-
передив студента ЛУФК 
Ґеорґія Іваницького, а 
третім став Цезарій Жи-
децький. Серед жінок ішла 
ще запекліша боротьба, і 
призери змагань визна-
чалися ледь не за остан-
німи пострілами, після 
яких стало відомо, що 
найкращу суму вистріля-
ла Катруся Шабалітова з 
«Електрона» — 560 очок, а 
для визначення наступних 
місць треба було рахувати 
кількість вибитих десяток, 

бо Ярина Синиця з медич-
ного університету й Катру-
ся Яворська з армійського 
клубу набрали по 559 очок. 
Більше балів виявилося в 
недавньої призерки сту-
дентської першості Львова  
Я. Синиці. 

Абсолютний резуль-
тат показав переможець 
змагань серед тих, що 
стріляли з блочного лука, 
неповносправний (стрі-
ляє, сидячи у візку) Павло 
Назар — 585 очок. Усіх 
переможців і призерів 
змагань було нагородже-
но цікавими мистецьки-
ми виробами зі скла, які 
щороку надає Академія 
мистецтв, а також книжка-
ми й олімпійськими знач-
ками, наданими відділен-
ням Національного олім-
пійського комітету України 
у Львівській області.


