
                          «Спорт Галичини: історичний календар».       

          

            16   Березня 

 

16 березня 1924 року – ця дата вважається днем народження центрального 

керівного органу спортивного життя в Галичині і – ширше – на західних землях України 

– Українського Спортового Союзу (УССоюз).  

16 березня 1924 р. відбулись установчі збори новоутвореної інституції (її 

предтечею була однойменна Спортова Секція при товаристві «Сокіл-Батько»), за участі 

представників спортивних клубів Львова, Станіслава (нині – Івано-Франківськ), 

Тернополя, Дрогобича, Золочева тощо. В рамках заходів було обрано 1-го голову (ним 

став відомий галицький діяч Осип Навроцький; ці повноваження він виконував кілька 

наступних років) УССоюзу, чільників майбутніх «департаментів» («рефератів»), 

вирішено низку організаційних питань, зрештою окреслено основні функції і завдання 

установи.  

Серед основних (і як свідчить історія – здебільшого реалізованих) завдань 

УССоюзу – координація спортивного життя українських спортивних товариств, клубів 

та гуртків, введення спортивного руху в організаційні рейки, проведення різного роду 

змагань і турнірів (плавання, легка атлетика, футбол, теніс, велоспорт та ін.), широка і 

багатовекторна пропаганда фізичного виховання, а також створення і втілення в життя 

системи оцінки рівня фізичної підготовки та фізкультурних досягнень – «Відзнаки 

Фізичної Справності» – щось схоже було в рамках радянського комплексу «ГПО».  

Спортивна установа об’єднала у свої лавах десятки і сотні клубів, сотні і 

тисячі спортсменів, що культивували спорт і фізичне виховання під орудою відомих 

українських громадських діячів, спортсменів, інструкторів, функціонерів. Окремі 

«реферати» (департаменти) та інші структури товариства очолювали такі фахівці як С. 

Гайдучок, Тарас і Петро Франки, М. Тарнавський, З. Русин та багато інших. 

Пропагуючи спорт і фізичне виховання, УССоюз здійснював широку видавничу 

діяльність, скажімо випускаючи під своєю егідою періодичні видання, серед яких: 

«Спорт» (1929, 1931: виходив на шпальтах «Нового Часу»), «Спортові Вісти» (1931, 

1933), «Готові» (1934-1935), «Спорт» (1936-1937).  
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 З багатьох нині відомих політичних та інших причин (Союз поступово здобув собі 

повагу, вплив, і – до певної міри – «спортивну» владу в Галичині і поза її межами) 

Український Спортовий союз у другій половині 1930-х рр. було ліквідовано, зокрема 4 

серпня 1937 розпущено польською адміністрацією.   
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