
Славутчани перемагають
Центр інформації міськвиконкому

У Славутичі пройшли зональні змагання з волейболу в 
рамках III спортивних ігор школярів Київської області. За 
першість змагалися три команди з Борисполя, Славутича та 
Вишгородського району. Перше місце —  у команди з Бори
споля. Славутчани також вийшли у фінал. Збірна команда з 
волейболу (учасники —  1991 — 1992 р.н., тренер Василь 
Лук'яненко) посіла 2 місце. Фінальні змагання відбудуться 
наприкінці березня.

ПЛАВАННЯ
З 9 до 12 березня прохо

див чемпіонат України серед 
юніорів з плавання в оновле
ному басейні ДЮСШ-1 Білої 
Церкви. Він втретє прово
диться у цьому басейні, тому 
що тут встановлено елек
тронну систему визначення 
часу. За збірну команду 
Київської області виступали

4 учениці КДЮСШ м.Славу
тича і своїм виступом зроби
ли великий внесок в копилку 
нашої області. Євгенія Пар
хоменко, 1993 р.н., на дис
танції 200 м вільним стилем з 
результатом 2.08,52 с стала 
срібним призером та вико
нала норматив майстра 
спорту України. Латинкова 
Юля, 1993 р.н., була третьою

на дистанції 50 м брасом 
(0.35,17 с), підтвердивши 
норматив кандидата в май
стри спорту.

Адміністрація КДЮСШ та 
спорткомітет вітає наших 
дівчат та їх тренерів — брига
ду В. Верхольотова з 
відмінним виступом на 
чемпіонаті та бажає легкої 
води і швидких секунд в по
дальших стартах —  це Спар
такіада школярів Київщини 
та України з плавання.

ХУДОЖНЯ
ГІМНАСТИКА

1 3 — 16 березня у Києві 
проходив чемпіонат ЦР 
ФСТ "Україна". В особистій 
першості за програмою 
КМС взяли участь 82 спорт
сменки. Дві славутчанки

увійшли в десятку най- 
сильніших: третє місце у 
Євгенії Клімантової, десяте 
—  у Ірини Березняцької. За
гальнокомандне місце Сла
вутича —  п'яте: з 26 команд 
пропустили вперед три 
СДЮШОР (Дніпропет
ровську, Одеську, Лугансь
ку) та КДЮСШ м.Донецька. 
Тренери команди Н. Соба- 
кар та Л. Клімантова.

СТРИБКИ 
НА БАТУТІ

З 3 по 6 березня у Хар
кові пройшов чемпіонат Ук
раїни зі стрибків на батуті 
серед юніорів, 1991 —  1995 
р.н.. В цих змаганнях у 
складі збірної області взяли 
участь вихованці спортив
ної школи міста, майстри

спорту України Євген Дьо- 
ка, Ігор Пасенко та канди
дати в майстри спорту Ми
кита Панасевич та Дмитро 
Собакар, які принесли пе
ремогу Київській області в 
командному заліку.

В особистих стрибках 
Євген Дьока посів друге 
місце, Ігор Пасенко —  
третє, а в синхронних 
стрибках вони стали пер
шими, Д. Собакар та М. Па
насевич —  третіми.

За підсумками цих зма
гань Дьока та Пасенко 
включені в склад збірної ко
манди України зі стрибків 
на батуті для участі в мо
лодіжній першості Європи, 
яка відбудеться в Данії 1 —  
6 квітня. Команду підготу
вав В. Савельев.

ВАЖКА АТЛЕТИКА
Днями пройшов чем

піонат області з важкої атле
тики в Білій Церкві. Команда 
спортсменів Славутича (тре
нер Ю. Каленський) завою
вала перше місце, випере
дивши команди з Білої Церк
ви та Іванкова. У складі Сла
вути цької команди —  10 
чол., з них перші місця вибо
роли Юля Мишко, Володи
мир Іванов, Дмитро Лата, 
Олег Фурдат.

БОКС
На чемпіонаті України з 

боксу, що проходив в Хар
кові з 9 по 11 березня, третє 
місце посів Буленок Роман 
(вихованець тренера І.Н.Глу
щенко).


