Чергова перемога наших спортсменів у вільній боротьбі (ВІДЕО)
Середа, 06 червня 2018, 19:00

Юні буковинки Соломія та Марія Винники повернулись до дому з перемогами з
Всесвітньої літньої Гімназіади та Чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат з вільної
боротьби, де здобули золоті медалі

Юні буковинки Соломія та Марія Винники повернулись до дому з перемогами з
Всесвітньої літньої Гімназіади та Чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат з вільної
боротьби, де здобули золоті медалі.
З 2 по 8 травня у Марокко відбувалась Всесвітня літня Гімназіада 2018 . В змаганнях ,що
відбуваються раз в два роки ,брало участь 122 спортсмени з України ,які представляли
17 видів спорту. Вільну боротьбу у ваговій категорії 49 кг. представляла буковинка Марія
Винник ,здобвши для України золоту медаль.
Марія Винник ,чемпіонака Всесвітньої Гімназіади 2018: «Найвдаліше виступила Вільна
боротьба ,майже всі наші привезли медалі. Шлях був досить важкий я боролась 4
сутички ,найважче було у півфіналі ,я виграла у спортсменки з Білорусі з рахунком 4:4 в
другому періоді я зібралась і зробила все що допомогло мені виграти».
Перемогу здобула і сестра-близнючка Марії ,Соломія Винник . Дівчина нещодавно
повернулась з Чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат,який проходив у Македонії
Соломія Винник,чемпіонка Європи серед дівчат: «На чемпіонаті Європи я зуміла здобути
перемогу ,золото для України . У фіналі боролась з росіянкою Аміною Танделовою ,вона
як і була вперше на цьому чемпіонаті і ми вперше зустрілись на килимі».
Шістнадцятирічні Марія та Соломія Винник займаються вільною боротьбо з другого
класу, як розповідають до спортивної школи їх привела мама. З тих пір їхнім першим і
незмінним тренером став Сергій Одинак .
Сергій Одинак,тренер з вільної боротьби Чернівецької ОДЮСШ: «З дня в день з року в
рік , важка праця і прийшов результат до дівчат. Останні три роки дівчата із залу не
виходять ,ранкова зарядка обов’язкова плюс два тренування щоденно ,збори,змагання і
т.д. Це рік є досить вдалим як на національній так і на міжнародній аренах , Марія та
Соломія виконали нормативи майстрів спорту України».
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Павло Безбородов,голова чернівецької міської федерації Вільної боротьби: «Я помню
этих девочек вообще таких маленьких ,ми на них смотрели на таких щупленьких
маленьких девочек и ми не могли подумать что Сергей раскроет в них звездочку . Он
трудился заставлял их ,и они потихонечку шаг за шагом подходили правильно к этому и
поетому такой результат».
Наразі дівчата готуються до Чемпіонату світу ,який пройде в кінці червня цього року в
місті Загреб (Хорватія) ,де спортсменки налаштовані продемонструвати відмінний
результат.
{youtube}vbTiJEmWq0s{/youtube}
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