Чемпіонат України та
чемпіонат України серед
молоді з плавання
6-8.11.2017 р. м. Біла Церква
6-8 листопада у м. Біла
Церква пройшов чемпіонат
України з плавання серед
дорослих та чемпіонат України
з плавання серед молоді. У
змаганнях брали участь жінки
та чоловіки, дівчата 2000-2001 р.н. і молодші, юнаки 1999-2000 р.н. і
молодші.
Відмінно виступили вихованці Броварського вищого училища фізичної
культури. Крім високих спортивних досягнень у індивідуальному заліку наші
вихованці встановили ще й два національні юнацькі рекорди.
Студент першого курсу Памазан Микита на дистанції 50м брас переміг,
як серед молоді, так і серед дорослих, і отримав дві золоті нагороди. На
дистанції вдвічі довшій – 100м брасом, Микита виборов золоту нагороду
серед молоді, і був другим серед дорослих. Та найголовнішою подією став
юніорський рекорд України, який встановив Микита на дистанції 50 м брас
(27.61 сек.). І лише однієї сотої секунди не хватило Микиті до юніорського
рекорду на вдвічі довшій дистанції 100м. Його результат 1хв.00.68 сек.
Гарний врожай нагород зібрала учениця 11 класу Савченко Ольга. У її
активі золота нагорода на дистанції 100м і срібна на дистанції 200м
комплексним плаванням і ще три бронзові нагороди на дистанціях 400 м в/с,
800 м в/с, 400 м комплексом.
Срібну нагороду на дистанції 100м на спині виборов студент 1 курсу
Луговий Олександр, а на дистанції 50м в/с – студентка 1 курсу Головачова
Ганна. Її подруга по команді – Климчук Анастасія, на цій дистанції була
третьою.
Вдало виступили наші вихованці у естафетах, вигравши 4 з них. Золоті
нагороди здобули у естафеті 4x50 м комбінована-жінки – 2:01.79 (Дивак М.,
Климчук А., Головачова А., Вирвич В.), 4x50 м вільний стиль-змішана –
1:40.19 ( Головачова А., Рідкоплет М., Луговий О., Климчук А.). В цій
естафеті нашими вихованцями був встановлений юніорський рекорд
України. Естафета 4x50 м комбінована-змішана – 1:50.42 (Дивак М.,
Помазан М., Луговий О., Головачова А.), 4x50 м вільний стиль-жінки –
1:48.52 (Зубчук К., Климчук А., Шевченко П., Головачова А.).
Ще у двох естафетах наші вихованці завоювали срібні нагороди –
естафета 4x50 м вільний стиль-чоловіки – 1:36.00 (Рідкоплет М., Турченко

А., Луговий О., Помазан М.), естафета 4x50 м комбінована-чоловіки – 1:44.30
(Турченко А., Помазан Н., Рідкоплет М., Луговий О.).
Вітаємо з перемогою тренерський кколектив.

