
Відсвяткували
ювілей
Сотні юних славутичан займаються плаванням —  цим чу
довим видом спорту, який започаткований у Славутичі 20 
років тому, в листопаді 1988 року, а точніше з моменту 
відкриття басейну "Дельфін".

Людмила ЛЮБИВА, 
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З цього часу подружжя тренерів 
з плавання Ніна Мико
лаївна та Валерій 
Юрійович Верхольото- 
ви розпочали трену
вання з першою гру
пою школярів. Досвіду 
в них уже на той час бу
ло вдосталь, адже за 
плечима навчання в 
Миколаївському дер
жавному педагогічно
му інституті на факуль
теті фізвиховання та 17 
років тренерської ро
боти в м. Калуші.

В тренуваннях, зма
ганнях пролетіли щасливі роки. 
Про це вони згадували, перегляда
ючи відео архів, в кіноконцертному 
комплексі на ювілейному вечорі, 
що відбувся 28 листопада. Тисячі 
дітей отримали чудові уроки цих 
натхненних людей. За два деся
тиліття відбулося 8 випусків спор
тивних класів, підготовлена низка 
кандидатів в майстри спорту пер

шого та масових розрядів.
Гордістю Славутича є два майст

ра спорту України з плавання: Шус
тов Андрій —  майбутній тренер,

який зараз навчається в Національ
ному інституті фізкультури та спор
ту та Пархоменко Євгенія —  учени
ця 10 класу Броварського вищого 
училища фізкультури, готується до 
Чемпіонату Європи серед юніорів і 
мріє взяти участь у складі збірної 
команди України в 30Олімпійських 
іграх. В цьому ж спортивному за
кладі навчаються вихованці Верхо-

льотових—  Ільїна Анастасія —  при
зерка Кубка України серед брасис- 
ток; Легкодух Тетяна —  призерка 
Київської області з плавання на 
довгі дистанції 200-400-800 метрів 
(вільний стиль); Латинкова Юлія —  
призерка Чемпіонату України се
ред юніорів у естафетному пла
ванні (4 х 50 метрів брасом).

Результати двох десятиліть у 
пловців Славутича ра
дують, —  про це заяви
ли на урочистостях і го
лова міського спорт- 
комітету Лідія Шаніна і 
директор дитячої 
ю нацько-спортивної 
школи Володимир Со- 
бакар.

Міський голова Во
лодимир Удовиченко 
вручив нагороди трене
рам і кращим спортсме
нам.

Перегорнута 21 
сторінка славного літо

пису. До басейну, до своїх улюбле
них тренерів спішать юні славутча- 
ни, щоб не тільки навчитися не боя
тися води, а оволодіти цим масо
вим видом спорту, що гармонійно 
впливає на розвиток особистості.

Нехай майбутні роки напов
няться приємними спортивними 
подіями та перемогами наших 
юних спортсменів-пловців!


