


Олімпійські 

види  

спорту 



ПИСКУН ПЕТРО  
тренер  бронзового призера чемпіонату України з 
греко-римської боротьби серед юнаків Щербакова 
Максима 



РЯБОВ ВІКТОР 
 тренер бронзового призера чемпіонату України з 
греко-римської боротьби серед юніорів Яременка 
Андрія 



ДМИТРЕНКО СЕРГІЙ 
 

тренер бронзового 
призера чемпіонату 
України з дзюдо серед 
молоді до 23 років 
Гринчука Владислава 



КАПУСТІНА ЛАРИСА  
 

тренер бронзової призерки 
чемпіонату України з карате 
серед дівчат 18-20 років 
Мазарчук Катерини 



ЯЦКОВА АННА  
 

тренер бронзового 
призера чемпіонату 
світу з карате серед 
чоловіків Корягіна 
Єгора 



ЗІНЧЕНКО  АНАТОЛІЙ 
 

тренер срібного призера 
командного чемпіонату 
України з естафетного бігу на 
4х100 серед юніорів 
Перевозника Віктора 



ЛЕДНЬОВА АЛЛА 
 

тренер срібних призерів у 
командному чемпіонаті 
України з естафетного бігу 
серед жінок (біг 4х400 м.) 
Сухотських Юлії та Анастасії 



ДЕНИСОВ МИКОЛА 
 

тренер 
переможця 
командного 
чемпіонату 
України з 
естафетного бігу 
серед юніорів 
4х400 м 
Луценка Дмитра 



ЧЕРНОВ АНДРІЙ 

 тренер переможниці 
чемпіонату України 
зі спортивної ходьби 
серед юніорок (10 
км.) Хусаінової Дар’ї 



ЄВСЕЄВА ІННА 

тренер срібної призерки 
чемпіонату України з легкої 
атлетики серед молоді 
(естафета 4х100 м.) Чорної 
Марини 



ДОРОШУК ІВАН 

тренер срібного призера 
чемпіонату України з 
велотреку Бордюга 
Миколи 



СТОЛЯР МИХАЙЛО 

тренер чемпіонки 
України з велоспорту 
(шосе) серед юніорок 
Ященко Тетяни 



ГЕНЧІКОВ ВІКТОР 

тренер срібного призера 
чемпіонату України з 
триатлону в естафетах-мікст 
серед юніорів Кириловича 
Дениса 



ЛОБОДА КИРИЛО 
тренер бронзового призера чемпіонату України з 
тхеквондо ВТФ серед юнаків Базалінського Владислава 



КИРИЛОВИЧ НАТАЛІЯ 

тренер володаря Кубку 
України з триатлону серед 
чоловіків Кохана Сергія 



ТИЩЕНКО ВІТАЛІЙ 

тренер бронзового 
призера відкритого 
чемпіонату України з 
сучасного п’ятиборства 
серед молоді 
 Хіміча Тараса 



ВИГІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 

тренер чемпіонки України з 
естафет мікс серед юнаків та 
дівчат (чотириборство) 
Борчукової Катерини 



КОТВИЦЬКИЙ ЛЕОНІД  

тренер срібного призера 
чемпіонату України з 
триатлону серед ДЮСШ 
(кадети) Яненка Олександра 



БІГУН НАТАЛІЯ 

тренер срібної призерки 
відкритого чемпіонату 
України з триатлону у 
приміщенні серед жінок 
 Слепченко Катерини 



ВАСИЛЕВСЬКА НАТАЛІЯ 

тренер призерки чемпіонату 
України з тріатлону серед 
юніорів (естафети) Хабчук 
Лізи 



КУДРЯШОВ ІГОР 

– тренер чемпіона України з 
дзюдо серед юнаків Валєєва 
Тимура 



ЦУД ІННА 

тренер чемпіона України з 
легкої атлетики серед молоді 
(200 м.) Шелеська Ростислава  



КРАСНОЩОКОВ ОЛЕКСАНДР 

тренер срібних призерів 
Дефлімпійських ігор з 
волейболу Антонюка Олега та 
Завірухи Ігоря 



Неолімпійські  

види  

спорту 



КАМІНЧУК ОЛЕКСАНДР 

тренер чемпіонів України з 
пожежно -прикладного 
спорту серед юнаків у 
командному заліку 



БАРДАШЕВСЬКИЙ ЮРІЙ 

тренер чемпіонів Європи з 
веслування на човнах 
«Дракон» серед клубів 
Біденка Олега та Мороза 
Дмитра 



ГОЛУБ ВАДИМ  
тренер бронзової призерки чемпіонату світу з боротьби 
самбо серед жінок Парфенюк Наталії 



КУМЕЧКО ОЛЕНА 

тренер срібної призерки 
чемпіонату України з 
боротьби самбо серед 
дівчат Проценко Анни-
Марії 



БЄЛІКОВ ІГОР  
тренер чемпіонки України зі стрибків на акробатичній 
доріжці Кварацхелії Зейнаб 



СОКОЛОВСЬКА АЛІНА 
 

тренер чемпіонки Європи з 
боротьби самбо серед молоді 
Ващенко Лідії 



НОВИЦЬКИЙ ОЛЕГ 
тренер чемпіона України з кунгфу серед юніорів 
(саньда) Кобеля Ярослава 



ЛІТВІНЧУК ВОЛОДИМИР 
тренер переможиці Кубку України з кунгфу Кратюк 
Вероніки 



ГОПАНЧУК В’ЯЧЕСЛАВ 

тренер володаря Кубку світу з 
кікбоксингу Демчука 
Володимира 



 
тренер чемпіона україни з 
кікбоксингу серед ДЮСШ 
Мельника Артема 

МАКРЕСОВА ВІРА  



БАЛЕНКОВ АНДРІЙ 

тренер чемпіона Європи з 
пауерліфтингу серед 
юнаків Макаревича 
Владислава 



ДРОТЕНКО ОЛЕКСАНДР  

тренер срібних призерів 
Кубку світу з таеквон-до 
І.Т.Ф.   Деркача 
Костянтина та Гринька 
Давида 



МОХОРТ ЛАРИСА 

тренер чемпіонок України зі 
спортивної аеробіки серед 
дорослих (групи), фіналістки 
Всесвітніх ігор з 
неолімпійських видів спорту 
Мохорт Олександри 



ІСАКОВА ТЕТЯНА 

тренер чемпіонки України зі 
спортивної аеробіки (групи) 
Семеній Валерії 



ДОМАРЕЦЬКИЙ РУСЛАН 

 тренер чемпіонки 
України зі змішаних 
єдиноборств ММА  
Самчик Дарії 



ТАН-ТАЙ СЕРГІЙ 

тренер чемпіона 
Європи з 
бодібілдингу 
(WBPF)  Горго 
Володимира 



Вітаємо! 


