На п’єдесталі – вихованець ЛДУФК

На високому організаційному рівні в спорткомплексі Львівського
національного університету імені Івана Франка пройшов відкритий чемпіонат Львівської області з
рукопашу гопак, де успіху досягли вихованці спеціалізації рукопашу гопак кафедри фехтування,
боксу і національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури.
Зокрема, успішно пройшов усю турнірну дистанцію й у підсумку зійшов на першу сходинку
п’єдесталу пошани студент ЛДУФК Сергій Харлампович (вікова категорія +18 р., вагова
категорія до 70 кг).
Інший переможець Анатолій Вороновський («Ожидів», +18 р., до 60 кг) ще навчається в школі, а
тренується у студента ЛДУФК Назарія Гаврилюка.

Ще троє вихованців студента ЛДУФК Василя Стасюка також
піднімалися на п’єдестал пошани: на другу сходинку – Святослав Герасименко, на третю –
Владислав Сняданко і Назар Тонкевич.
Загалом, до Львова позмагатися приїхало 75 учасників, з-поміж яких були представники Ковеля,
Верховини, Ворохти, Стрия, Перемишлян, Ожидова. Спортсмени обласного центру захищали честь
шести команд Львова. Усі учасники були поділені на чотири вікові категорії: 8-10 років, 13-15
років, 16-17 років і дорослі (18 років і більше).
Родзинкою змагань стали виступи дівчат, де у віковій категорії 16-17 років перемогу здобула Ірина
Принда (вагова категорія до 65 кг) з команди «Лемберг».

На завершення зазначимо, що на високому рівні провели змагання судді на чолі з Ігорем
Кукурудзяком.

Переможці відкритого чемпіонату Львівської області з рукопашу гопак (28 березня, м.
Львів)
Петрук Юрій – «Перемишляни», 8-10 років, до 28 кг
Вітик Олег – «Лемберг», 8-10 р, до 32 кг
Франків Мирослав – «Лемберг», 8-10 р., вага до 44 кг
Іваник Артур – «Тайпан», 13-15 р, до 44 кг
Кіцнак Петро – «Верховина», 13-15 р., до 50 кг
Вдович Володимир – «Лемберг», 13-15 р., до 60 кг
Русаков Віктор – «Лемберг», 13-15 р., до 65 кг
Палійчук Владислав – «Верховина», 13-15 р., понад 65 кг
Кізима Юрій – «Лемберг», 13-15 р., до 55 кг
Телібаєв Руслан – «ММА центр», 16-17 р., до55 кг
Розвадовський Анатолій – «Характерник», 16-17 р., до 65 кг
Дідушко Мирослав – «Верховина», 16-17 р., до 70 кг
Юречко Віталій – «Стрий», 16-17 р., до 75 кг
Войнштейн Володимир – «Лемберг», 16-17 р., до 80 кг
Вороновський Анатолій – «Ожидів», +18 р., до 60 кг
Грищенко Роман – «ММА центр», +18 р., до 65 кг
Харлампович Сергій – «ЛДУФК-СКІФ», +18 р., до 70 кг
Мчур Роман – «ММА центр», +18 р., до 75 кг
Білан Петро – «ЛНУ ім. Франка», +18 р., до 80 кг
Черепанов Володимир – «ММА центр», + 18р., до 85 кг
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