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В ажна атлетика
З 3 по 6 квітня в Славу

тичі пройшов XVII тра
диційний турнір з важкої ат
летики пам'яті Героїв Чор
нобиля. Паралельно з ним 
проходив чемпіонат ЦР ФСТ 
"Україна" серед юнаків 1991 
р.н. та молодших. В змаган
нях взяли участь 195 спорт
сменів з 19 команд України 
та Білорусії. Команда нашо
го міста була представлена 
вихованцями КДЮ СШ. і 
посіла друге загальноко
мандне місце, пропустивши 
вперед команду Чернігова. 
На третьому місці —  ДЮСШ 
"Росава" з Білої Церкви.

Найкращі з наших важко
атлетів: Мишко Юлія —  1 
місце в сумі 138 кг (68+70), 
Фурдат Олег —  1 місце з ре
зультатом 195 кг (90+105), 
Лата Дмитро —  1 місце —  
221 кг (100+121), Кравченко 
Олександр —  2 місце —  178 
кг (83+95), Мишко Леся —  2 
місце —  33 кг (14+19), Ко- 
билинський Артур —  3 місце 
—  160 кг (72+88), Галуза 
Олексій —  3 місце —  185 кг 
(80+105), Радке Герман —  З 
місце —  202 кг (89+113).

В найближчих планах —  
виступ на чемпіонаті 
Київської області з важкої 
атлетики серед юнаків, який 
відбудеться в м.Славутичі 
19 —  20 квітня, а також у 
чемпіонаті України серед 
юнаків та III Спортивних 
іграх школярів України на

початку травня в Коломиї.
Оргкомітет виносить по

дяку за допомогу в прове
денні турніру ОП "АРС", 
ДСП "ЧАЕС", КП "УФКСТ", 
"Таксі-Славутич" (директор 
Зайченко О.В.), "Макет" 
(директор Булавін Г.Б.).

С трибки на батуті
З 31 березня по 3 квітня в 

Харкові пройшов чемпіонат 
України зі стрибків на батуті 
серед дорослих.

У складі збірної Київської 
області у цих змаганнях 
брали участь спортсмени 
КДЮСШ м.Славутича, вихо
ванці тренера Савельева 
В.К., Дьока Євген, Пасенко 
Ігор, Панасевич Микита та 
Собакар Дмитро. Команда 
хлопців посіла III місце.

В синхронних стрибках 
Дьока Є. та Пасенко І. вибо
роли друге місце та включені 
до збірної команди України 
для участі в молодіжному 
чемпіонаті Європи зі 
стрибків на батуті в Данії 
(26.04.-06.05. 2008 р.).

Боне
3 —  7 квітня в Брянську 

пройшов Міжнародний ме
моріал, присвячений 
Н.Ф.Корольову, з боксу се
ред дорослих. В змаганнях 
взяли участь команди Росії, 
України, Білорусії. Вихова
нець КДЮСШ м. Славутича 
Скороход Станіслав завою
вав бронзову медаль у ва

говій категорії 64 кг. Тренує 
спортсмена Глущенко І.М.

Боксерський клуб 
"Гранд" вдячний за спон
сорську допомогу Юрію Ре- 
пеху, Романові Мошкіну та 
компанії "Білайн".

Художня гімнастика
У Білій Церкві 3 —  7 

квітня пройшов чемпіонат 
України з художньої гімнас
тики. Збірна команда 
Київської області, у склад 
якої входили дві вихованки 
КДЮСШ м.Славутича Бе- 
резняцька Ірина та Кліман- 
това Євгенія, посіла 6 місце 
з 26 команд. Пропустивши 
вперед Київ-1 (школа Де- 
рюгіної), Львівську область- 
1, Крим-1, Дніпропетровсь
ку область та Київ-2.

Тренери наших спортс
менок Собакар Н.В. та 
Клімантова Л.Л.

Плавання
З 11 по 13 квітня гостин

ний Славутич приймав XVIII 
Міжнародний турнір з пла
вання пам’яті Героїв Чорно
биля. Змагання проходили в 
басейні "Лазурний", змага
лись більш ніж 180 спортс
менів у трьох віко их групах, 
з міст Гомель та Речиця 
(Білорусь), три команди з 
Києва, Вишгорода, Черніго
ва та Славутича.

Найкращі результати по
казали вихованці КДЮСШ 
м.Славутича:

Лещина Тетяна (1997 
р.н.) —  50 м вільним стилем 
—  39,73 с —  II місце

- 50 м батерфляєм —  
51,19с—  II місце

- 50 м на спині —  44
—  І місце. 

Довбиш Юля (1991 р. н. )
—  100 м брасом —  1.19 с.
—  І місце. 

- 50 м вільним стилем —  
31,66 с —  II місце.

-100 м вільним стилем —  
1,08,28 с —  І місце.

Бухарин Святослав (1997 
р.н.) —  50 м батерфляєм —  
56,75 с —  І місце.

Іванов Дмитро (1997 
р.н.) —  50 м батерфляєм—
58.43 с —  III місце.

А на дистанції 50м на 
спині серед хлопців 1997 —  
1998 р.н.

I місце —  Крохін Дмитро-
44.44 с;

II місце —  Іванов Дмитро 
-4 7 ,2 3  с;

III місце —  Лазінський 
Владислав —  47,68 с.

Таким чином, славу- 
тицькі плавці завоювали 7 
перших, 10 других та 10 
третіх місць.

Нагородження спортс
менів проводив міський 
спортивний комітет та 
КДЮСШ м.Славутича. Вели
ка подяка Славутицькому на
вчальному центру (замди
ректора В.Ченкова) за допо
могу в проведенні турніру.

Вітаємо переможців та 
призерів турніру з гарним 
виступом, а тренерів Вер- 
хольотову Н.М., Веохольо- 
това В.Ю., Тетеріну О,О., 
Сендзюк І.О. з відмінним 
проведенням міжнародного 
турніру!


