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ШАЙБУ! ШАЙБУ!
Уже майже рік у Білій Церкві кипить насичене хокейне життя, а клуб «Білий Барс» збирає на Льодовій арені сотні вболівальників, фанатів, які не
тільки підтримують спортсменів, а й популяризують на Білоцерківщині цей по-справжньому чоловічий вид спорту.

ХОКЕЙНІ БАТАЛІЇ

лій Церкві проводиться набір дітей
до дитячо-юнацької школи на відділення хокею і фігурного катання.
«Білий Барс» - єдиний вітчизняний
хокейний клуб, у якому вибудувана
вся професійна спортивна піраміда:
ДЮСШ - ШВСМ ( на базі відділення
БВУФК ) - команда майстрів.
Команда не обмежується кордонами Білоцерківського району - інфраструктура хокейного клубу охоплює
всю Київську область.
Костянтин Єфименко,
президент хокейного клубу
«Білий Барс»:
- У цьому сезоні ми значно підсилили команду «Білий Барс», а також
взяли нового наставника - заслуженого тренера України, людину, яка
тренувала національну збірну, людину, яка неодноразово отримувала
на регулярному чемпіонаті України
золоті медалі. Завдання перед сьогоднішнім складом хокейного клубу
«Білий Барс» стоїть наступне: привезти кубок чемпіонів України до

Хокейний клуб «Білий Барс»
Триває чемпіонат України з хокею
сезону-2013/2014 року Білоцерківська
команда «Білий Барс» провела 10 ігор
з п’ятьма командами-суперниками
і за результатами поєдинків посідає
1-ше місце в турнірній таблиці, маючи в своєму арсеналі 24 очки.

«Кубок Федерації» в 2008 році.
Хокейний клуб «Білий Барс» завжди робив ставку на молодих
українських вихованців. Школу команди пройшло багато хокеїстів, які
захищали кольори України у складі
юніорської та молодіжної збірних.

Останньою у листопаді була зустріч із хокейним клубом «Дженералс» (м. Київ). У першій грі «Білий
Барс», на жаль, отримав поразку,
але вже наступний поєдинок завершився для білоцерківської команди (за булітами) перемогою. Як
стверджує головний тренер «барсів»
Олександр Куликов, гра була дуже
цікавою. Претензій до хокеїстів щодо
роботи на льоду в нього немає, хоча
завершення атак були здебільшого
невдалими. Пан Куликов щиро зізнається: «Все ребята старались и
у ворот соперника создали немало
голевых моментов, но очень здорово сыграл вратарь «Дженералз»,
поймав настоящий кураж».
Наступна, вже груднева, зустріч
«Білого Барсу» буде знову з клубом
«Компаньйон», але вже в Києві. Це
амбіційна команда, до складу якої
входить чимало досвідчених хокеїстів. Матчі очікуються цікаві, адже
«Компаньйон» намагатиметься взяти реванш, позаяк «Білий Барс» виграв у них двічі на старті чемпіонату
України з хокею.

Так, наприклад, чемпіонами світу в
другому дивізіоні юніорської першості (до 18 років) у 2011 році стали три
«барси», а молодіжного (до 20 років)
у 2012 році - два.
25 липня 2011 року «Білий Барс» на
загальних зборах у Києві став одним
із клубів-творців Об’єднання хокейних клубів «Професійна хокейна
Ліга». Перший сезон в ПХЛ команда
завершила на сьомому місці серед
восьми учасників.
Перед стартом сезону-2012/13 у
Професійній хокейній Лізі «Білий
Барс» змінив прописку в Київській
області, переїхавши з Броварів до
Білої Церкви.
Черговим етапом у розвитку клубу
стало відкриття 7 грудня 2012 року
в місті Біла Церква нового Льодового стадіону. Льодово-спортивний
комплекс був побудований у рамках
Державної цільової соціальної програми «Хокей України» за сприяння
Міністерства інфраструктури України. Вже 18 і 20 грудня «Білий Барс»
зіграв перші ігри на своїй новій
домашній арені. На обох матчах
проти харківського «Динамо» був
аншлаг. Варто відзначити, що ХК
«Білий Барс» - єдиний спортивний
клуб в Білій Церкві, який виступає
у найсильнішій лізі України серед
професійних команд в ігрових видах спорту.
Зараз на базі Льодової арени в Бі-

Хокейний клуб «Білий Барс » (Біла
Церква) був створений 30 серпня
2012 року на базі однойменної команди з Броварів, яка два рази ставала срібним призером чемпіонатів
України з хокею ( «Барс» - 2008 рік,
«Білий Барс» - 2009 рік) і вигравала

Костянтин Єфименко
Білої Церкви. Результатами й успіхами команди в цілому задоволений,
вряди-годи виникають проблемні
питання, але спільними зусиллями їх вдається вирішувати. «Білий
Барс» у цьому сезоні вже подарував
своїм вболівальникам ряд приємних
моментів, сподіваємося, команда на
цьому не зупиниться і порадує нас
усіх ще не одною закинутою шайбою
у ворота суперника.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Уважаемый
Константин Алексеевич!
С сентября 2013 г. в жизни ДЮСШ
«Белый Барс» Белая Церковь произошли пере ме ны . П е рем ены ,
которые коснулись каждого воспитанника хоккейной секции в
отдельности и ДЮСШ в целом. Теперь наших детей тренируют сразу
три квалифицированных тренера,
а тренировки проходят каждый
день, кроме воскресенья: 4 раза в
неделю на льду Ледовой арены и
2 раза в неделю в спортивном зале
ПТУ №9. Каждый день после школы
наши детки занимаются любимым
видом спорта – хоккеем, становясь
на глазах более ответственными и
серьезными людьми.
Мы, родители воспитанников
ДЮСШ «Белый Барс», прекрасно понимаем, что все эти положительные
изменения произошли только благодаря Вашему вниманию к вопросу
развития хоккея в Белой Церкви
и Вашей опеке над ДЮСШ «Белый
Барс» Белая Церковь.
Прошло меньше года, как, благодаря Вашей поддержке, в Белой Церкви
открылась Ледовая арена. И теперь
смутно вспоминается, что в декабре
2012 г. все эти юные хоккеисты с
трудом не то что катались – стояли
на коньках, передвигались по льду
со стульчиками. Сегодня наши детки многому научились и, благодаря
хоккею, стали уверенными в своих
силах, целеустремленными и стараются быть дисциплинированными,
что очень согревает родительские
сердца.
От всей души абсолютно искренне

мы хотели бы поблагодарить Вас за
все, что Вы делаете для того, чтобы
в Белой Церкви развивался хоккей,
чтобы наши дети уверенно шли
к своей мечте, росли здоровыми,
счастливыми и уверенными в себе и
в стране, в которой растут. Заботясь
о ДЮСШ «Белый Барс» Белая Церковь, Вы, поверьте, делаете многие
семьи счастливее, потому что в каждой такой семье растет счастливый
ребенок, который может заниматься
любимым хоккеем.
Отдельное спасибо сотрудникам
Вашего Фонда за неравнодушие и
внимание к вопросам, связанным с
жизнью ДЮСШ «Белый Барс» Белая
Церковь и работой Ледовой арены.
Спасибо Вам огромное за горящие
глаза наших детей!
В свою очередь мы обещаем приложить все усилия, чтобы наши детки,
юные хоккеисты, выросли настоящими хоккеистами-профессионалами,
став гордостью своего города и опорой своих родителей.
Желаем Вам не терять сил, добра, энтузиазма и здоровья для
свершения всех Ваших добрых
дел и никогда не останавливаться на достигнутом! Желаем Вам
надежных, неравнодушных, верных
и неугомонных помощников!
Надеемся, Вы всегда будете рядом
с нами!
Добра Вам и надежды!
С огромным уважением
родители воспитанников
секции хоккея ДЮСШ «Белый Барс»
Белая Церковь
52 подписи

