Відкрита першість Броварського СФК з
лижних гонок

20 лютого 2021 року в Броварах
відбулися традиційні XXІІІ змагання –
відкрита першість Броварського СФК з
лижних гонок / Кубок на честь ЗТ України
М.Корзюка та ЗПФКС України В.Корзюк/.
В змаганнях взяли участь учні ДЮСШ
МОН
України
з Київської області та всі юні любителі
лижного спорту. На відкритті змагань
були присутні почесні гості. Син
Валентини Миколаївни та Михайла
Миколайовича – Сергій
Корзюк,
начальник
Київського
обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України
Анатолій Ільченко та представник
відділення НОК України у Київській
області Віталій Гайовий.
Ці змагання зібрали разом на одній
лижні – «Коло шани» юних лижників,
випускників відділення лижних гонок та
працівників БСФК, директорів коледжу
минулих років та відомих спортсменів, а
нині тренерів та робітників спортивній
галузі: Катерину Григоренко – МСМК
України з лижних гонок, учасницю трьох
зимових олімпійських ігор 2006, 2010,
2014 років, Володимира Ольшанського –
МС України з лижних гонок, учасника
зимових олімпійських ігор 2006 року в Туріні, Світлану Рябіну – МС СРСР з
лижних гонок, чемпіонку України, чемпіонку Світу та Європи з лижоролерів,
Сергія Бреуса – МСМК України з плавання, учасника літніх олімпійських
ігор 2008 року, чемпіона Європи з плавання,бронзового призера чемпіонату
Світу.

Загалом до Броварів з’їхалися понад
сто юних лижників Київщини від 2005 року
народження і молодші. Самий юний
лижник змагань 2016 року народження з
Рокитнянської ДЮСШ – Жовтоног Мілен
успішно подолав дистанцію 1 км з
результатом 5 хвилин 43 секунди!

Відносно невеликий мороз,
сонячна погода, велика кількість
снігу, якісна лижна траса, зустріч з
друзями – все
це створювало
святковий настрій! На трасі, серед
учасників, ми спостерігали запеклу
боротьбу. Перемогли найсильніші, за що
отримали заслужені нагороди – дипломи,
медалі і подарунки від спонсорів змагань та
відділення НОК України в Київської області.
По
завершенню
стартів,
традиційно, всі
спортсмени,
тренери та гості
змагань поласували смачними стравами з
багаття. Від щирого серця дякуємо ВСІМВСІМ-ВСІМ, хто взяв участь в наших
змаганнях, хто допомагав в їх підготовці та
проведенні!
До зустрічі через рік!
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