
ОБЛИЧЧЯ УСПІХУ

Оксана Розмариця за підсум
ками рейтингу "Кращі люди 
Славутича 2004" року визнана 
кращою спортсменкою міста, а 
її наставник Юрій Каленський - 
тренером року.

Історія успіху
Оксана приїхала до Славути

ча у 1993-му. На ЧАЕС працює 
з 1995-го року дозиметристом 
цеху радіаційної безпеки. 
Одружена, має семирічного си
на. Миловидна, життєрадісна. 
Про свої досягнення в спорті 
розповідає охоче, але з достоїн
ством.

Народилась на Донбасі. Пі
сля закінчення школи разом з 
подругою поїхала до Кишине
ва, але довго там не затримала
ся. Повернулася до Славутича, 
де вже па той час жила її мати. 
Перша зустріч з містом була 
надто буденною і непомітною. 
Славутич будувався... Місто 
Оксана полюбила за динамічне 
і цікаве культурне життя. Ба- 
гаточисленні фестивалі, кон
церти відомих співаків, поїзд
ки в яхт-клуб...

З жінкою, котра обрала для 
себе не традиційний вид жіно
чого спорту, а суто чоловічий - 
важку атлетику, хотілось поз
найомитись ближче і написати 
про неї.

У дійсності Оксана вияви
лась зовсім іншою, а ніж я її 
уявляла. Маленька, тендітна з 
ідеальною фігурою - вона не 
була схожою на вигаданий 
мною образ спортсменки-важ- 
коатлетки.

Жіночність не на заваді
Розговорившись, поцікави

лась, коли вона захопилась 
"важким" спортом?

До тренувань у спортзалі при
ступила не самостійно, а завдя
ки чоловікові Леоніду, колит
ному спортсмену і тренеру. Він 
розписав щоденні навантаження 
та обов'язкові вправи. Решту до
велося робити все вже самій...

- Чи не було страшно? 
Адже організм змушений був 
витримувати знанні наван
таження і це після пологів. Та 
ще й вид спорту суто чолові
чий, можна сказати, екстре
мальний.

- Гадаю, що це не відповідає 
дійсності. У минулому році на 
чемпіонаті Європи я зустрі
лась із знаменитою польською 
спортсменкою, яка займається 
паурліфтингом, Агатою Вру
бель. Це приваблива та над
звичайно жіночна особистість, 
завжди привітна і весела. Вона 
причарувала не лише мене, а 
майже всіх спортсменів, з кот
рими була знайома. Я впевне
на, що реалізувати себе може 
кожна жінка, було б лише ба
жання.

- В який момент звичайна 
фізкультура переросла в 
спорт?

- У 1999 році Юрій Каленсь
кий запропонував мені поїхати 
на змагання до Броварів, - роз
повідає Оксана. - Тоді про спор
тивні результати я не думала, 
але на змагання поїхала...

- І виконала норматив канди

дата в майстри спорту, - про
довжив за дружину Леонід.

Сім'я та спорт
- Чим запам'ятались перші 

змагання?
- Мабуть тим, що організації 

не було ніякої. Оргкомітет ви
мушений всі виступи втиснути 
в один день. Нагороди нам вру
чали десь близько опівночі.

- Через напружений розпо
рядок тренувань, коли Ви зай
маєтеся хатніми справами?

- Я вже звикла. Якось літом 
спробувала Махнути на трену
вання рукою. Все набридло, - 
зізнається Оксана, - але довго не 
витримала і знову повернулась 
до звичного режиму. По-іншому 
вже не можу, це вже як хвороба.

- Але хто ж тоді готує 
їсти, доглядає за дитиною?

- Відверто зізнаюсь, що без чо
ловіка ніяких успіхів я б не до
сягла. Він мені в усьому допома
гає. Він і дитиною займається і 
хатніми справами... Сумки носи
ти не люблю, як і кожна жінка. 
Якщо поруч зі мною Леонід, то 
завжди забирає їх у мене. Мені 
дуже пощастило з чоловіком.

А якщо серйозно, то будь- 
яким спортом в Україні займа
тися дорого. Паурліфтинг - не 
виняток. Цей вид спорту не є 
олімпійським, а тому на держав
ному рівні не підтримується. 
Усі змагання відбуваються за 
рахунок спортсменів. Раніше на 
змагання їздила за свій рахунок. 
У цьому році вперше поїхала від 
ЧАЕС за відрядженням. А тому 
дуже вдячна за це керівництву 
станції. Отримана грошова пре
мія теж була не зайва, - підкре
слила спортсменка.
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