Завершення лижного сезону у Броварах
Цього
року
погодні умови в
Україні
дарують
нам несподіванки,
для більшості не
дуже приємні, але
для
любителів
лижних гонок –
навпаки. Так на
порозі вже квітень,
а снігу у нас
вдосталь навіть для
того, щоб проводити повноцінні змагання. Так 24 - 25 березня відбувся
заключний старт зимового сезону в нашому краї - Відкритий чемпіонату
міста Бровари з лижних гонок на дистанціях вільним та класичним стилями,
організований ГО «Київська обласна федерація лижного спорту», відділом
молоді і спорту Броварської міської ради, відділенням лижних гонок БВУФК
та ентузіастами цього виду спорту. Все склалося дуже добре: погодні умови,
якість траси (вдалося прорізати три лижні колії по всієї дистанції ), судді
спрацювали як треба, спортсмени змагалися з великим натхненням! Вийшло
справжнє лижне свято. В змаганнях взяли участь понад 100 учасників з
Броварів, Києва, Рокитного, Білої Церкви та інших міст Київщини.

Першого дня на расу вийшли майстри вільного стилю. Боротьба була
дуже запеклою і господарям трас довелося добряче попрацювати, що стати
переможцями. Не у всіх це вдалося і багато нагород вирушило до інших міст
– Києва, Рокитного та Білої Церкви. Чемпіонами серед броварчан стали:
2004 – 2005 р.н. (3 км) – Анастасія Іванченко
2002 – 2003 р.н. (5 км) – Артем Казарян
2000 – 2001 р.н. (7,5 км) – Олег Соловей
1998 –1999 р.н. (5 км) – Діана Довгошея (Бровари, «Інваспорт») та Олександр
Ніконович (7,5 км).
Наступного дня, в неділю, лижники змагалися класичним стилем на
дистанції 1 кілометр. Тут вже бровачани першість не віддали майже нікому.
Кращими у своїх вікових групах стали:
2008 р.н. і молодші – Ганна Шамаєва і Андрій Хлопчук
2006 – 2007 р.н. – Лариса Кондрашова і Віктор Бондаренко
2004 – 2005 р.н. – Анастасія Іванченко і Марк Петренко
2002 – 2003 р.н. – Владислав Корениченко
2000 – 2001 р.н. – Артем Співак
1998 – 1999 р.н. – Олександра Кисла і Олександр Ніконович
І серед жінок (1997 і старше) – Лілія Чернявська
Всі чемпіони та призери змагань були нагороджені грамотами відділу
молоді та спорту Броварської міської ради, медалями та пам'ятними
подарунками від ГО «КОФЛС» та спонсорів. Дякуємо за гостинність та
надання гарних умов для проведення тренувального процесу та змагань
господарям та колективу кафе «У лісі»!
Велика подяка Івану Пишняку, Миколі Кривченко, учням БВУФК та
адміністрації училища за чудові лижні траси. Змагання закінчилися, але для
самих витривалих лижників снігу на трасі вистачить ще до початку квітня!
До зустрічі, як завжди, на лижні!
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