Чемпіонат України з легкої
атлетики серед
дорослих та молоді. Кубок
України з легкої
атлетики з багатоборства
16-19.06.2016 м. Луцьк
Цьогорічний чемпіонат
України з легкої атлетики у
м. Луцьк є знаковим для
багатьох атлетів. Не був
винятком і для вихованців
училища. Незважаючи на
свій юний вік вихованка відділення легкої атлетики Аліна Шух зуміла здивувати
всіх фахівців легкої атлетики не тільки України, а мабуть і всього світу. Її
феноменальний результат у
семиборстві 6099 очок є
новим юнацьким рекордом.
Така сума склалася не
випадково. У стрибках у
висоту
Аліна
показала
результат 192 см, що є
повторенням
юнацького
рекорду України серед дівчат
у стрибках у висоту. Доречі,
у цьому виді Аліна виконала
норматив майстра спорту
міжнародного класу. А у
метанні списа Аліна показала результат 51,52 м. Цікавим є той факт, що
особистий рекорд у цій дисципліні світової рекордсменки з семиборства,
американки ДжекіДжойнер-Керсі дорівнює 50,12 м. Лише 101 очка не
вистачило Аліні до виконання кваліфікаційного нормативу на Олімпійські ігри.
Проте згідно з правилами, багатоборки можуть виступати на таких турнірах
лише з 18 років. А от норматив на чемпіонат Європи вона перевершила на 199
пунктів. У липні відбудуться перший в історії чемпіонат Європи U18 і
чемпіонат світу U20. Найімовірніше, саме на одному з цих турнірів ми і
побачимо Аліну. Інша вихованка училища, студентка 2 курсу Кириленко
Вікторія, стала третьою з сумою 4897 очок.
Не може
не порадувати і
інший факт. У
змаганнях брали
участь
багато
випускників
училища,
які
показали
теж
гідні результати.

Так, наприклад, весь п’єдестал у стрибках у довжину зайняли випускники
училища, вихованці тренерів Наталії Миколаївни та Валерія Терентійовича
Гредунових. Чемпіоном став Нікіфоров Сергій (8м 18см ), друге місце у
Неледви Тараса (8 м 11 см), третє у Кузнєцова Віктора (8м 5см). У метанні
списа не було рівних Косинському Дмитру з результатом 81м 10 см. Друге місце
у метанні списа серед жінок виборола Дерун Катерина ( тренери Римко В.О.,
Римко В.В.).
У метанні молоту випускниця училища Новожилова Ірина перемогла з
результатом 71м. У штовханні ядра друге місце виборола Голодна Ольга (16м 93
см).
Всі вони виконали нормативи для
участі у чемпіонаті Європи та Олімпійських
іграх.

