ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ЗФП ТА СФП ТА
ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ БВУФК СЕРЕД
ЛИЖНИКІВ – ГОНЩИКІВ,
11 жовтня 2014 р.
м.Бровари.
11 жовтня 2014 року відбулися змагання з кросу
та бігу на лижоролерах серед лижників – гонщиків
дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, які були
проведені Київським обласним відділом Комітету ФВС
МОН України та Броварським вищим училищем
фізичної культури.
На

змагання прибули юні спортсмени зі
спортивних шкіл м.Бровари, смт.
Рокитне
обласної ДЮСШ «Гарт»,
Броварського
вищого
училища
фізичної
культури,
Київського
обласного ліцею фізичної культури та
спорту,
а також спортсмени з

ДЮСШ – 15 м. Київ та СДЮШОР м. Чернігів.
Змагання проводилися серед юнаків та дівчат у
п’яти вікових групах, де взяли участь близько
130 спортсменів.
Ці змагання стали підсумком літньої
підготовки спортсменів. На жаль, зимовий
спортивний сезон 2014 року для лижників був
зірваний із-за відсутності снігу. Тільки одні
змагання,
присвячені відкриттю зимових
Олімпійських ігор, були проведені у лютому
місяці.

Обласні змагання з кросу
розпочали найменші дівчата
та
юнаки 2005-2006 р.н.. які долали
дистанцію 500 м. Першою серед
дівчат
фінішувала
Дарина
Стрельнікова з КОДЮСШ «Гарт» та
Адам Блудов з Броварської ДЮСШ.
Переможцями у своїх вікових групах
серед дівчат також стали: Марія
Сатир
та
Карина
Моторна з
Рокитнянської ДЮСШ, Анастасія
Шаболдина
та Аліна Богданова з
КОДЮСШ «Гарт . Серед юнаків перемогу святкували Ілля Гаврилюк та Микола
Федусенко з Рокитнянської ДЮСШ, Алі Фаталієв та Олександр Ніконович з Броварської
ДЮСШ.

Після
кросової
дистанції була проведена
гонка на лижоролерах.
Стартували
спортсмени
згідно зайнятого місця в
кросі. Дуже цікаво і
захоплююче
було
спостерігати за гонкою,
адже
кожний намагався
перетнути фінішну лінію
першим.
В
гонці
на
лижоролерах
вдруге
чемпіонками
стали
Анастасія Шаболдіна з
КОДЮСШ
«Гарт»
та
Каріна
Моторна
з
Рокитнянської
ДЮСШ.
Перемогу святкувала також
Наталія
Васильчук
з
БВУФК. Серед юнаків у своїх вікових
категоріях на найвищу сходинку піднялися
Анатолій Панкулич та Микола Федусенко з
Рокитнянської
ДЮСШ
та
Олександр
Ніконович з Броварської ДЮСШ.
В командному заліку на першому
місці команда Рокитнянської ДЮСШ, на
другому – Броварської ДЮСШ і на третьому
– КОДЮСШ «Гарт».
Переможці та призери змагань були
нагороджені грамотами
та цінними
подарунками.

