НА ЧЕСТЬ ВІДКРИТТЯ ХХП
ЗИМОВИХ ЛІМПІЙСЬКИХ
ІГОР В СОЧІ.
08 лютого 2014 року в лісопарковій зоні м.
Бровари відбулося велике свято – свято
школярського
спорту,
яке
присвячене
підняттю
прапора
Національного
олімпійського комітету України з нагоди
відкриття ХХП зимових Олімпійських ігор.
Олімпійські ігри – це значна подія у житті
кожного спортсмена, який мріє стати
учасникам змагань такого рівня.
З 07 по 23
лютого ми будемо спостерігати за участю
спортсменів збірної команди України в Олімпійських іграх. У змаганнях з
лижних перегонів на старт вийдуть 8 спортсменів – лижників. Нам приємно
відзначити, що серед олімпійців є спортсмени Київщини. ЦЕ: вихованка

Броварського вищого училища фізичної культури Заслужений майстер спорту
Валентина Шевченко (тренер Лєснікова О.В.) та вихованка Рокитнянської

ДЮСШ та Київського
обласного
ліцею
інтернату
фізичної
культури
і
спорту
Катерина Григоренко (тр.
Мирець
О.М.
та
Фастовець М.М.). Також
в Паралімпійських іграх з
лижних перегонів та
біатлоні
виступатиме
заслужений
майстер
спорту
Олександра
Кононова
(тренер
Завєдєєв А.А.). Протягом
багатьох
років
вони
входять в світову еліту
спортсменів. Вже вп’яте бере участь в олімпійських іграх Валентина Шевченко

і саме вона несла прапор України на відкритті Олімпійських ігор. Приємно
відзначити, що Київщина протягом
десятиріч виховала цілу плеяду
спортсменів
високого класу,
які прославили
Україну на весь
світ.
Ми
з
великою
пошаною
називаємо імена
наших
олімпійців, які за
роки
Незалежності
виступали
на
Олімпійських
іграх з лижних
перегонів:
це
Олена Гаясова,

Марина Пестрякова, Тетяна Водоп’янова, Вікторія Якимчук, Анна Сліпенко,
Ірина Тараненко – Тереля, Катерина Григоренко, Валентина Шевченко,
Михайло Артюхов, Іван Білосюк, Віталій Марців.

Цього дня на старт вийшли біля 180 учнів загальноосвітніх навчальних
закладів Київської області, Броварського вищого училища фізичної культури,
Київського обласного
ліцею-інтернату
фізичної культури та
спорту,
вихованці
дитячо-юнацьких
спортивних
шкіл.
Змагання
проводились
за
активної підтримки
голови
Київської
обласної державної
адміністрації
Анатолія Йосиповича
Присяжнюка,
директора
Департаменту освіти і
науки
Наталії
Іванівни Клокар, начальника Київського обласного відділення (філії) Комітету
з фізичного виховання та спорту Анатолія Івановича Ільченка, голови
Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Івана
Опанасовича Куроченка, директора центру «Спорт для всіх» Дениса

Олександровича Мирзоєва, директора Броварського вищого училища фізичної
культури Олександра Григоровича Чигирина.
З
самого
ранку
звучала музика та пісні.
Погода
сприяла
всім
спортсменам
та
вболівальникам
гарному
настрою. На урочистому
відкритті змагань присутні
високоповажні
гості,
організатори
змагань.
Підняти
прапор
Національного
Олімпійського
комітету
України надається майстру
спорту міжнародного класу
учасниці Олімпійських ігор 2002, 2006 та 2010 років Вікторії Якимчук.
З привітальним словом до учасників змагань звертається член
національного Олімпійського комітету, голова Київського обласного відділення
Куроченко І.О., який зачитав привітання учасникам змагань від голови
Національного олімпійського комітету Сергія Назаровича Бубки.
Після завершення урочистостей, всі спортсмени вирушають на лижні
траси. Відкривають старт наймолодші дівчата 2001-2002 років народження, які
стартують на дистанцію 2,5 км. Переможницею на цій дистанції стає

Лук’янчук Оксана з Тетіївського району. Майже 60 юних хлопчиків
2001-02 рр.н. вийшли долати також дистанцію 2,5 км. Серед них найкращий
результат показав Соловей Олег з Броварської ДЮСШ. У своїх вікових
категоріях переможцями стали Матвієнко Тетяна (БВУФК), Турлуківська
Надія (БВУФК), Никонович Олександр ( Броварська ДЮСШ),
Литвин
Владислав (Рокитнянська ДЮСШ).
У загальнокомандному заліку перше місце у команди Тетіївського

району, на другому місці команда м. Броварів і на третьому – Рокитнянського
району.
Всі переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями та
цінними подарунками від Київського обласного відділення (філії) Комітету з
фізичного виховання та спорту (голова Ільченко А.І. ) та Київського обласного
відділення Національного олімпійського комітету (голова Куроченко І.О.).
Від центру «Спорт для всіх» (директор Мирзоєв Д.О.) команди нагороджені
пам’ятними Кубками.
Валентина Корзюк, голова Київського
обласного осередку федерації лижного
спорту України, головний суддя змагань.

