Володимир Гоза і Діана Нагорнюк – абсолютні чемпіони
Універсіади Львівщини

Важкоатлети Львівського державного університету фізичної культури
перемогли у всіх восьми вагових категоріях чемпіонату Львівської області серед студентів ВНЗ за
програмою «Універсіада Львівщини-2016» з важкої атлетики. А майстри спорту України,
другокурсники ЛДУФК Діана Нагорнюк і Володимир Гоза стали ще й абсолютними чемпіонами
обласної Універсіади-2016.
Загалом, понад 60 студентів із шести вишів Львівщини вели відчайдушну боротьбу у восьми
вагових категоріях у чоловіків та семи – у жінок. У складах команд – по 12 чоловіків та 4 жінки.
Вісім і два кращих результати й утворювали залікові очки.

Відтак, загальнокомандну перемогу вибороли важкоатлети ЛДУФК – 1077 очок. Наші важкоатлети
не дали суперникам жодного шансу. У всіх восьми вагових категоріях у чоловіків спортсмени
ЛДУФК здобули перемоги. Також усі чотири жінки-представниці нашого вишу у своїх вагових
категоріях були найкращими. Другими у командному заліку були представники Львівського
національного аграрного університету (910 очок). Третіми цьогоріч стали представники Львівської
Політехніки (834), випередивши минулорічних кривдників, важкоатлетів ЛНУ імені Івана Франка.
Універсіада Львівщини-2016. Чоловіки. Результати представників ЛДУФК.

1 місця – Білаш Павло (21 група ФР, 56 кг); Тижбір Євстахій (2 група ФС, 62 кг); Куклишин Іван
(32 група ФС, 69 кг); Николин Олег (22 група ФС, 77 кг); Галас Дмитро (51 група ФС, 85 кг);
Олевич Віталій (22 група ФС, 94 кг); Гоза Володимир (22 група ФС, 105 кг); Дєчєв Борис (51 група
ФС, понад105 кг).
2 місця: Ничипоренко Орест (2 група ФС, 62 кг); Бондаренко Ігор (32 група ФВ, 77 кг).
3 місця: Яців Богдан (22 група ФС, 69 кг); Коцовський Руслан (ос.) (2 група ФС, 77 кг); Козюпа
Олег (2 група ФС, 105 кг).
Жінки. Результати представниць ЛДУФК.
1 місця: Заяць Ольга (33 група ФР, 48 кг); Ільницька Марія (42 група ФС, 58 кг); Константинова
Софія (32 група ФВ, 69 кг); Нагорнюк Діана (22 група ФС, понад 75 кг).
Абсолютними чемпіонами змагань стали другокурсники ЛДУФК, майстри спорту України: Діана
Нагорнюк – у жінок, Володимир Гоза – у чоловіків.
За результатами обласної Універсіади сформовано збірну команду ЛДУФК на всеукраїнські
змагання серед студентів, що відбудуться у Хмельницькому (20-24.04.2016 року). Отож, вітаємо
наших спортсменів, викладачів кафедри АВС із перемогою на обласному рівні та бажаємо
повернутися із медалями із всеукраїнських змагань!!!
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