
Різдвяні зустрічі на воді
У басейні «Лазурний» 18-19 січня відбувся Відкритий чемпіонат Славутича 

з плавання. В ньому брали участь 225 плавців різних вікових груп (із 7 до 16 ро
ків) з чотирьох міст України -  Вишгорода (РК ДЮСШ), Києва (команди СК 
«Наука-спортта «Школа здоров’я»), Славутича (КДЮСШ), Чернігова (КДЮСШ 
«Авангард»), учасники змагалися в багатоборстві з чотирьох видів плавання.

Серед чемпіонів турніру дев’ятеро-славутичани: Валентина Хабел (2003 
р .н .), Софія Беляева, Софія Карасьова, Єва Левіна (усі тр о є -2 0 0 6  р.н.), 
Максим Брох, Владислав Гарін, Софія Рогова (знов-таки усі троє -  2008 
р.н.), Станіслав Гарін (2009 р.н.) та Артем Заруденський (2010 р.н.). Це вони 
показали майстерність і найкращу швидкість в багатоборстві!

На другому місці турнірної таблиці -  14 плавців зі Славутича: Марія 
Ващенко та Вікторія Крижанівська, Антон Салтиков (усі троє -  2005 р.н.), 
Марія Бавіна, Тарас Рекуненко та Владислав Турчин (усі троє -  2006 р.н.), 
Олена Беляева, Данило Висоцький, Маргарита Гросс, Євгенія Деркач (усі 
четверо- 2008 р.н.), Леонід Висоцький (2009 р.н.), Марк Голін (2010 р.н.), 
Олексій Шпак (2011 р.н.).

Треті місця завоювали дев’ятеро спортсменів зі Славутича: Ігор Агієнко 
(2002 р.н.), Катерина Хабел (2003 р.н.), Ілля Андреев (2005 р.н.), Леонід 
Жоров (2006 р.н.), Мілана Рогова (2007 р.н.), Іван Балта, Родіон Жуков 
і Сергій Карпенко (ус троє -  2008 р.н.), Михайло Гаркуша (2010 р.н.).

Видовищним і наймасовішим видом плавання в чемпіонаті була естафе
та. Серед славутичан «золото» завоювала команда дівчат 2008-2011 р.н. 
(Олена Беляева, Маргарита Гросс, Євгенія Деркач, Софія Рогова). «Срібними» 
призерами стали 5 команд, «бронзовими» -  дві.

Спортсменів до чемпіонату готували тренери-викладачі з плавання 
КДЮСШ Славутича Ніна Верхольотова, Тетяна Дурицька, Альона Титова.

Найвищі результати турніру показали два спортсмени -  Валентина Хабел 
(м. Славутич) та Михайло Корейський (м. Київ, СК«Наука-спорт».)

Організатори та всі спортсмени «Різдвяних зустрічей на воді» щиро дя
кують спонсору чемпіонату, колишньому вихованцю КДЮСШ Славутича, 
а нині -  заступнику голови правління з будівництва корпорації «Укртрансбуд» 
Віталію Сендзюку.

Свято завершилося врученням нагород. Спортсменів вітали та вручили 
медалі, грамоти, значки, вимпели, подарунки, солодощі міський голова 
Юрій Фомічев, Віталій Сендзюк та тренери-викладачі.

Щирі слова вдячності адресуються також відділу молоді та спорту (за
в ідувачка-Л ід ія Шаніна), колективу басейну «Лазурний» КП «УФКСТ» (ди
ректор -  Сергій Філіпов) та батьківській громаді.
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