Серед претендентів "Спортивного Оскара" семеро
представників ЛДУФК

8 квітня 2016 року у Київському національному академічному театрі
оперети відбудеться ювілейна X Всеукраїнська церемонія нагородження «Герої спортивного
року-2015».
Організатори заходу виступають Національний олімпійський комітет України та Міністерство
молоді та спорту України.
«Герої спортивного року» – це національний «Спортивний Оскар», покликаний визначити та
нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.
Під час засідання Української Академії спорту про деталі та особливості проведення цьогорічної
церемонії повідомили президент НОК Сергій Бубка, Міністр молоді та спорту Ігор Жданов і
президент Української Академії спорту Ніна Уманець.
Саме за ініціативи головного олімпійця країни у 2007 році і була створена Українська Академія
спорту. До неї увійшли легендарні особистості, що завершили активну спортивну діяльність та
залишили визначний слід в олімпійській історії.
Основна мета Академії – популяризація спорту, поширення олімпійських ідеалів. Протягом року її
члени беруть активну участь у проведенні різноманітних благодійних та просвітницьких акціях
НОКу, зокрема на них, покладено й визначення переможців Всеукраїнської церемонії «Герої
спортивного року».
Щороку перед «академіками» стоїть непростий вибір – обрати найдостойніших. 2015-й – не став
винятком, адже був багатим на спортивні події та перемоги.

«Рік запам’ятався нам 19 нагородами чемпіонатів світу та 33 медалями європейських першостей – і
це тільки в олімпійських номерах програми. На перших історичних Європейських іграх наші
спортсмени 46 разів піднімались на п’єдестал пошани. Підтвердили свій високий рівень українські
спортсмени-паралімпійці і представники неолімпійських видів спорту. Приємно, що нам є ким
пишатись і кого вшановувати», – прокоментував Сергій Бубка.
Президент Української академії спорту Ніна Уманець нагадала процедуру обрання номінантів.
«Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету й Міністерства молоді
та спорту провела детальний аналіз виступів наших атлетів на головних стратах року і підготувала
розширений список претендентів по кожній з номінацій.
Після цього протягом двох тижнів свою думку висловили 252 представники загальнонаціональних
та регіональних мас-медіа. За підсумками журналістських голосів були сформовані трійки
претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів», – поінформувала Ніна Дмитрівна.
Відтак шляхом таємного голосування «академіки» оберуть переможців у 8 номінаціях, а вже під час
самої церемонії про них почує вся країна.
Також «академіки» залишають за собою право встановити спеціальні нагороди Церемонії, але про
всі подробиці можна буде дізнатись безпосередньо 8 квітня.
«Впевнений, що 10-а Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» стане знаковою
спортивно-культурною подією країни, а тому чекайте на приємні сюрпризи», – додав на завершення
засідання Сергій Бубка.
В свою чергу Міністр молоді та спорту Ігор Жданов побажав всім членам Академії прийняти
правильне рішення, щоб під час Церемонії нагородити найсильніших та найдостойніших.
Приємно зауважити, що серед претендентів на отримання «Спортивного Оскара» семеро львів'ян і
усі вони є представниками Львівського державного університету фізичної культури: Юлія ТКАЧ
(вільна боротьба); Яна ШЕМЯКІНА, Ксенія ПАНТЕЛЄЄВА, Анфіса ПОЧКАЛОВА (фехтування на
шпагах); Марія МУЗИЧУК (шахи); Віктор ДІДУХ (настільний теніс, ураження опорно-рухового
апарату); Володимир ГОЗА (важка атлетика).

НОМІНАНТИ
Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року-2015»

Найкращий спортсмен року
Жан БЕЛЕНЮК – чемпіон світу та срібний призер І Європейських ігор з греко-римської боротьби
(85кг);
Олег ВЕРНЯЄВ – срібний призер чемпіонату світу зі спортивної гімнастики (вправи на брусах),
дворазовий чемпіон Європи (багатоборство, вправи на брусах), дворазовий чемпіон та срібний
призер І Європейських ігор (багатоборство, опорний стрибок та командна першість);
Павло ТИМОЩЕНКО – чемпіон світу з сучасного п’ятиборства;

Найкраща спортсменка року
Яна БЕЛОМОІНА – бронзова призерка чемпіонату світу з велоспорту-маунтенбайку (крос-кантрі);
Валентина СЕМЕРЕНКО – чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату світу (мас-старт, спринт),
чемпіонка Європи з біатлону (естафета);
Юлія ТКАЧ – бронзова призерка чемпіонату світу, срібна призерка І Європейських ігор з боротьби
(63кг)
Найкращий тренер року
Артур ДЗІГАСОВ – головний тренер збірної України з греко-римської боротьби (4 нагороди на
чемпіонаті світу та 3 нагороди І Європейських ігор);
Геннадій САРТИНСЬКИЙ – особистий тренер Олега Верняєва – срібного призера чемпіонату світу,
дворазового чемпіона Європи та Європейських ігор зі спортивної гімнастики;
Володимир СТАНКЕВИЧ – старший тренер чоловічої збірної України з фехтування на шпагах –
чемпіонів світу
Сенсація року
Геворг МАНУКЯН – бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер І Європейських ігор з
боксу (91кг);
Павло ТИМОЩЕНКО – чемпіон світу з сучасного п’ятиборства;
Яків ХАММО – бронзовий призер чемпіонату світу, дворазовий бронзовий призер І Європейських
ігор з дзюдо (понад 100кг та командна першість).
Найкраща команда року (збірна)
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ,
Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ, Ольги ЖОВНІР, Галини ПУНДИК – срібні призерки
чемпіонату світу, бронзові призерки чемпіонату Європи, чемпіонки Європейських ігор;
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі Яни ШЕМЯКІНОЇ, Ксенії
ПАНТЕЛЄЄВОЇ, Анфіси ПОЧКАЛОВОЇ, Олени КРИВИЦЬКОЇ – бронзові призерки
чемпіонату світу;
Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана НІКІШИНА, Анатолія ГЕРЕЯ,
Максима ХВОРОСТА, Дмитра КАРЮЧЕНКА – чемпіони світу;
Сильні духом (паралімпійські види спорту)
Андрій АНДРІЇШИН – володар 4-х срібних нагород з лижних гонок XVIII зимових Дефлімпійських
ігор (спортсмени з вадами слуху) (в скіатлоні 10+10 км, в естафеті 3х10 км, в командному спринті
та масовому старті 15 км, найкращий спортсмен Дефлімпіади-2015 серед спортсменів національної
Дефлімпійської збірної команди України;

Дмитро ВИНОГРАДЕЦЬ – чотириразовий чемпіон світу з плавання серед спортсменів з ураженням
опорно-рухового апарату (50 м вільним стилем, 200 м вільним стилем, 50 м на спині, 150 м
комплексне плавання) та найкращий спортсмен чемпіонату світу-2015 серед членів національної
паралімпійської збірної команди з плавання;
Віктор ДІДУХ – абсолютний чемпіон Європи з настільного тенісу в одиночному та командному
заліках (володар двох золотих нагород) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату,
номінант нагороди «Кращий спортсмен 2015 року» за версією Міжнародної федерації настільного
тенісу
Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)
Олексій БИЧКОВ – чемпіон та рекордсмен світу, чемпіон та рекордсмен Європи з пауерліфтингу;
Марія МУЗИЧУК – чемпіонка світу з шахів;
Світлана СКРИПНИК – чемпіонка світу (розділ «грепплінг-гі»), дворазова призерка чемпіонату
світу (розділи «традішн» та «ноу-гі»), чемпіонка Європи (розділи «грепплінг-гі» та «ноу-гі»),
переможець (розділ «грепплінг-гі») та срібний призер (розділ «ноу-гі») Кубка світу з панкратіону
Олімпійська надія України
Володимир ГОЗА – срібний призер чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів (94кг);
Юлія ЖУРАВОК – чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону серед юніорів
(індивідуальна гонка, гонка переслідування);
Андрій ХЛОПЦОВ – чемпіон та бронзовий призер І Європейських ігор з плавання (50м батерфляй,
50м спина).

За матеріалами: noc.lviv.ua
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