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На территории ДП вы можете найти
не только клевых игроков, но и Мохито с настольнонапольными играми. Приходите с улыбками и
НДЛМчиками на напитки!

В результаті півфінальних ігор з футболу між
командами Кір-Пол та Дон-Кір2 до фіналу
пройшли команди Кір та Дон з відповідними
рахунками 3:0 та 1:0!
В результаті дві команди, що вийшли в фінал
довели вболівальникам, що вони найкращі!
Але першість у Республікаді за напрямком
«футбол» здобула команда КІР!! Вітаємо
переможців!
У змаганнях з воркауту в трійку лідерів ввійшло
три учаники:
Шопин Олександр (Хар) 12 б.;
Ваш Олександр (Зак) 16 б.;
Авдеєв Олександр (Зак) 17 б.;
Вітаємо Олександрів і радіємо за дві області,
яким учасники принесли перемогу!

27.08.13

№5

Сьогодні в третій день «Студентської
республіки» відбудеться найвидатніша
подія - ВИБОРИ студентського
президента! Зараз ця людина - Вова
Палагнюк (місто Ч.), можеете з ним
покумекати, що робить і хто такий
Студпрезидент. 20:00, біля реєстрації.

Також на заключному гала-концерті
продовжиться шоу краси «Перша Леді».
Дівчата вже вразили нас своїми
талантами та красою. Залишилося
побачити, наскількі вони тендитні та
бажають перемогти. 23:00 - головна
сцена!
І звичайно, що після виборів, конкурсу
краси і закриття Студреспубліки, вас чекає
остання у цьому році НІЧНА ТУСА! Хлопці
та дівчата, ви - студреспубліканці, ви
повинні запалити цю ніч!
Ты еще помнишь, что на Студреспублике
есть своя «МАФИЯ»? Да, даже в последний
день Стас Мокшин проведет игры и выяснит,
есть ли на Студреспублике свои мафиози.
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КОСМОС ПРИЕМ!
А мы почти слышали космонавтов!! Ребята. это нереально. Представьте,
если бы связь была чуть лучше! Мы бы общались с космосом! К
сожалению, помехи были слишком сильными, но это и не удивительно:
антенна ведь была у сцены. Правда, из-за этого приема с космосом,
пришлось «чуть» сократить «Битву городов». Надеюсь, что следующий прием
связи 100% будет в следующем году!

Будь в бренде - сохраняй природу!
Хотим напомнить, что во второй день проходил
факультатив иностранного эксперта Раду
Карчмару, на котором слушатели познакомились
с концепцией устойчивого развития города и
общества. То есть как правильно
взаимодействовать с природой, друг с другом и
как пользоваться природными ресурсами, чтобы
их хватало на всех. И вдогонку к статье
«ЗаДело», хотим написать практические советы,
как сделать мир лучше!
1. Используйте вместо целлофановых
пакетов тряпичную сумку. Это может быть и
брендовая вещь, и хенд-мейд. В Европе - это
стиль, а в Украине почему-то - нет.
2. На 10% меньше используйте транспорт.
Если у тебя свой автомобиль 1 раз в неделю не используй
его, пройдитесь пешком,
возьмите велосипед. Если нет,
то еще больше ходи пешком ;)
3. Выходя из комнаты
выключайте свет! Это реально
экономно и польза для
природы. А еще замените
дома старые советские лампы
на новенькие
люминисцентные (это уже
совет от редактора).
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Турнік проти пера: що
вигідніше на
«Республікаді»?
Найбільший в Україні
мультифестиваль. 15 років. Тут виграти уже просто
таки принципово. Життєва необхідність –
відвідати якомога більше тренінгів та семінарів,
завести якомога більше корисних знайомств, зайти
якомога далі в море, щоб рівень води нарешті
піднявся вище коліна. Ми вирішили дослідити, яку
ж роль відіграє спортивна складова у роботі
команд «Студреспубліки» і наскільки впливає
перемога у спортивних іграх на загальний
політичний результат того чи іншого міста.
Ті, хто приїхали на «СР» в танку і не
вилазять з нього от уже третій день, могли і не
помітити, що цього року у нас стартував
інноваційний проект «Республікада». Саме в
рамках «Республікади» ганяють полями м'яча,
перебивають його через сітку чи висять на
турніках жителі Республіки студентів. Саме в
рамках «Республікади» купа людей з диктофонами
і записниками ганяється за Юрієм Луценком чи
Олексієм Азаровим, випитуючи у них мало не
інтимні подробиці особистого та політичного
життя. «Республікада» замішала журналістику та
спортивні ігри у один потужний коктейль,
розцінити міцність якого можуть жителі та гості
цьогорічного студігрища
Якщо з роботою журналіста на «СР» усе
просто – пиши
статті, збирай ф'ючерси та
НДЛМчики для своєї команди (скільки збереш –
усе твоє), то спортивна частина гри викликає
досить багато запитань. Річ зовсім не в організації
спортивного напрямку – цього року тут усе
зроблено на найвищому рівні. Мова йде про те, чи
раціонально взагалі вкладати масу сил в спорт,
вигравати матчі та турніри, жертвувати купою
часу, виборюючи ф'ючерси для того, щоб твій
кандидат став мером. Простий приклад. На
журналістському напрямкові «Республікади» від
кожного міста може працювати один-два
журналісти. Їхня робота на цьому напрямкові,
окрім очевидних бонусів за перемогу, не
обезкровлює команду, дозволяючи її членам
активно брати участь у різного роду флеш-мобах,

тренінгах без відчутних людських
втрат. У той же час змагання з футболу – це, як
мінімум, п'ять осіб, які на цілий день випадають з
колії – фізичні навантаження на спортсменів
даються взнаки, а відновитися після матчу не так
уже і легко, особливо, якщо через п'ятнадцять
хвилин після гри ти будуєш на пляжі піраміду з
людей, через двадцять – готуєш флеш-моб на
вечір, а через двадцять п'ять – на ранок і в перерві
між цим граєш в «Що?Де?Коли?». Гравці на
«Студреспубліці» – не Микола Валуєв, який крім
реклами мобільних тарифів та сякої-такої кар'єри
у спорті не має більш нічого. Тут у гравців є
амбіції, є плани на життя і, головне, є бажання
брати участь у тому, що тут відбувається.
Що ж приваблює студентів у
спортивній частині субфесту? Як зізнаються самі
учасники – драйв, бажання помірятися силами і
просто любов до спорту. Однин із кураторів
спортивної частини «Республікади» Вадим
Долованюк зазначив: «Для багатьох учасників
перемога у футболі, волейболі, змаганнях з
воркауту – принципова. Я не вперше працюю як
організатор спортивно-масових заходів, але
родзинка самої «СР» – у емоціях. Для багатьох –
це чудова можливість помірятися силами з
іншими регіонами, показати себе. До того ж.
закріпити за своїм містом титул
найспортивнішого на «Студреспубліці» – справа
почесна. Цього року багато сильних команд,
багато сильних спортсменів. Сильні команди з
Кіровограда, Запоріжжя, Дніпропетровська,
інших міст. У волейболі особливо відзначилися
Запоріжжя та Закарпаття. Можна з упевненістю
говорити про те, що тут, серед усіх політичних ігор
та флеш-мобів, проходить повноцінний
студентський чемпіонат України. І це не може не
радувати».
Володимир Кондрашов (республкада)
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