
Підсумки 2018 регбійного року 

Підводячи підсумки спортивних досягнень у 2018 році, хочемо відмітити успіхи 

студентів-спортсменів Хмельницького національного університету Сівака Вадима (гр. ФР-

16-1) та Валюса Олега (гр. ФРз-14-1), які входять до складу регбійної команди «Поділля». 

Разом із успішним навчанням в університеті студенти-спортсмени упродовж року 

самовіддано викладалися на спортивних майданчиках, стадіонах, спортзалах, сходилися у 

дуелях із принциповими суперниками, вигравали трофеї. 

Загалом за сезон-2018 регбійна команда за активної участі наших студентів виборола 

вагомі нагороди: 

- команда супер-ліги «Поділля», другий рік поспіль здобула срібні нагороди чемпіонату 

України з регбі-15; 

- втретє поспіль наша регбійна команда посіла друге місце в чемпіонаті України з 

олімпійської дисципліни – регбі-7. Як завжди у фінальній дуелі наші спортсмени зійшлися з 

головним суперником – «Олімп» (Харків) 

- цьогоріч наші студенти-регбісти у складі команди «Поділля» стали фіналістами Кубку 

України з регбі-7, що проходив у нашому місті і зібрав на трибунах стадіону чимало 

прихильників та фанатів цієї захоплюючої гри. 

 



 



 

Слід відзначити, що студенти ХНУ, майстри спорту України Сівак Вадим та Валюс Олег є 

членами національної команди і захищають спортивну честь нашої країни на чемпіонатах 

Європи та міжнародних змаганнях різних рівнів. 

Наприкінці року випускники та студенти університету завдяки ініціативи президента 

федерації регбі Хмельницької області, студента-магістра групи СОФКз-17-1 Плахотнюка 

Олега, допомоги волонтерів та за сприянням Департаменту освіти Хмельницької міської 

ради та Управління молоді та спорту провели перший турнір серед школярів з 

безконтактного регбі – регбі-5. Завдяки якому учні шкіл мали змогу долучитися до здорового 

способу життя та краще познайомитися з захоплюючою грою. 



 



 



 



 

Але не спортом єдиним… Вже не один рік поспіль традиційно напередодні свята святого 

Миколая представники регбійного клубу та спортивного клубу «Evolution» відвідують 

Меджібізький будинок-інтернат, де проводять час з дітьми та надають посильну допомогу та 

подарунки. 



 

Таким був 2018 рік! Успішним хочеться бачити всім нам і прийдешній 2019 рік. 

Сподіваємось, він принесе всім любителям регбі величезну кількість прекрасних 

миттєвостей, позитивних переживань та емоцій! 


