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Ярослав Тимчак, Андрій Сова 

Т р а а п ц і п н т ї л е г к о а т л е т п ч н г ш п р о б і г : 

" в і а СОКІЛЬСТВА - ао СТРІЛЕЦТВА І 
В і н У С А - д о Н О К У Г 

З нагоди 70 -річчя від заснування ЛДУФК 

Вперше був проведеним Львівським 
державним інститутом фізичної культури 
(ЛДІФК) у Львові 17жовтня 1993 року, на зорі 
Незалежності України, позначивши у виші 
процес національного відродження, зокрема, 
українських традицій тіловиховання і спорту 
нашого краю. Тоді він відбувся в рамках 
урочистостей з нагоди відзначення від-
новленого дорадянського Дня Українського 
Спортовця та 120 - річчя від дня народження 
"Батька українського тіловиховання" 
професора - Івана Боберського. 

За задумом оранізаторів, пробіг, як 
передусім спортивно - виховний захід, мав 
стати важливим елементом навчально -
виховного процесу інституту, що сприятиме 
пробудженню національної свідомості та 
почуття патріотизму студентів і викладачів. 

Обране у той час для пробігу гасло : 
"Від Сокільства - до Стрілецтва!", мало 
відображати ідею устрімлення до боротьби за 
побудову власної Української держави, 
апелюючи до історичних подій національно -
визвольної боротьби Українських січових 
стрільців (УСС). 

Ідейна спрямованість легкоатлетичного 
пробігу ґрунтувалася, також, на гаслі: "Від 
змагальної діяльності - до визвольних змагань 
!", оскільки перша військова формація 
українців у XX ст. - Легіон УСС, постала на 
основі діяльності українських руханково -
спортивних та протипожежних товариств. 
Організатори, діячі та вихованці товариств 
"Сокіл" (1894), "Січ" (1900), "Український 
спортовий кружок" (1906), "Пласт" (1911), 
"Україна"(1911), "Українські січові стрільці" 
(1913-1914), стали провідною верствою січово 
- стрілецького руху напередодні та в роки 
Першої світової війни. Серед них: Василь 
Нагірний, Кирило Трильовський, Іван 

Боберський, Сень Горук, Петро Франко, Іван 
Чмола, Іван Чупрей, Дмитро Вітовський, 
Роман Дашкевич, Зенон Носковський, Олена 
Степанів, Степан Гайдучок, Дмитро Катамай, 
Степан Шухевич, Федір Черник, Євген 
Коновалець, Софія Галечко і багато інших. 
Згодом, у міжвоєнний період, їх справу 
продовжили руханкові і спортивні товариства 
українців "Карпатський Лещетарський Клуб" 
(1924), "Луг" (1925), Католицька акція 
української молоді "Орли" (1935) та ін. 
Зокрема і на їх організаційній основі у 20 - 30 
-их роках почнуть формуватися осередки 
Української військової організації, Організаціх 
українських націоналістів, а на початку 40 - их 
років - Українська повстанська армія. Збройна, 
жертовна боротьба цих організацій створила 
незнищений міф ідеї Незалежності України і 
боротьби за її досягнення, який був 
пронесений через рух дисидентів до початку 
90 - их років. Саме ці ідеї і склали відповідне 
наповнення і головну мету легкоатлетичного 
пробігу. 

Впродовж багатьох років (1993 - 2008) 
захід відбувався у формі масового легко-
атлетичного пробігу вулицями Львова зі 
стартом від пам'ятника Шевченка чи вул. 
Руської (там розміщувалася домівка "Сокола -
Батька") і фінішуванням на стадіоні ЛДІФК 
"СКІФ" поряд з похованнями УСС на 
Личаківському кладовищі. У той час у 
пробігові брали участь до 1000 і більше 
учасників: від студентів і викладачів ЛДІФК 
учнів Львівського училища фізичної культури, 
до представників ветеранських спортивних 
організацій, а інколи - і інших вишів Львова. 

Через будівництво нового спортивного 
комплексу на стадіоні "СКІФ" з 2009 року 
пробіг став відбуватися у центральній частині 
міста (площа Ринок - проспект Свободи) у 
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формі масового символічного забігу та 
легкоатлетичної естафети. З 2012 року ( у 
зв'язку з ремонтними роботами в центральній 
частині міста) він став проводитися у Парку 
імені Івана Франка. 

У 2011 році з огляду на вшанування 20 
- річчя Незалежності України і відповідно 20 -
ї річниці заснування Національного 
олімпійського комітету України та відзначення 
ролі у цьому процесі Української спортової 
асоціації (УСА, діяла на початку 90 - их років 
у Львові), виникла ідея модернізувати гасло 
пробігу до назви "Від Сокільства - до 
Стрілецтва! Від УСА - до НОКу!". 

Незважаючи на політичні складнощі 
двох останніх десятиліть та зміни місця і 
форми проведення, легкоатлетичний пробіг 
відбувається щороку. Віримо, що ця традиція 
матиме в університеті тривале майбутнє! 

ПРО АВТОРІВ: 
Ярослав Тимчак - кандидат наук з фі-

зичного виховання і спорту, доцент, завідувач 
кафедри олімпійської освіти Львівського держав-
ного університету фізичної культури. 

Андрій Сова - кандидат історичних наук, 
доцент кафедри олімпійської освіти Львівського 
державного університету фізичної культури. 

(Редакція затримала мову оригіналу) 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
ТА 

ШДС4ИВОГО І ЗДОРОВОГО НОВОГО 2017 РОКУ 

Усьому членств/ УСВТ "Чорноморська Січ", 
"Спорт овій Школі", "Січовій Фундації", 

Управі Української Спортової Нейтралі Америки й Канади, 
Проводам спортових товариств та молодечих організацій, 

Національному Олімпійському Комітетові України, 
всім нашим спонсорам та ширим прихильникам. 

Воїнам і старшинам Української Армії 
щиро Баосае 

УПРАВА УСВТ "ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

фізичног і 


