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СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ
УНІВЕРСИТЕТУ

С

портивну роботу у ЛНМУ імені Данила Галиць
кого координує кафедра фізичного виховання та
спортивної медицини спільно зі спортивними
клубами (СК ЛНМУ ім. Данила Галицького, спортивно
стрілецький клуб «Медін» та БК «Медин»).
Провідним видом спорту в університеті є стрільба з
лука. Ректор Б. С. Зіменковський назвав її «фірмовим
видом спорту», який презентує навчальний заклад у
світі. Високі результати у спорті — це щоденна підтрим
ка ректорату, невтомна праця викладачів і студентів
спортсменів, які успішно поєднують навчання та занят
тя улюбленим видом спорту.
До історії університетського спорту увійшли лучни
ки — майстри спорту міжнародного класу: В. Ковпан
(срібна призерка Олімпійських ігор, чемпіонка СРСР та
України), І. Прокопів (учасник Олімпійських ігор, призер
чемпіонатів Європи і світу, чемпіон СРСР та України),
Л. Прокопів (призерка чемпіонатів Європи і світу,
чемпіонату світу серед студентів); важкоатлет В. В. Кри
щишин (багаторазовий чемпіон СРСР та України,
чемпіон Європи і світу); легкоатлети — майстри спорту
міжнародного класу: лікар Г. Гусєв, к. мед. н., асист.
С. Кузів, асист. І. Кропивницька, Ю. Сташків (призерка
чемпіонатів України, учасник чемпіонатів Європи),
Л. Маркін (призер чемпіонатів України); багато майстрів
спорту з боксу, боротьби, плавання тощо.
Члени спортивного клубу «Медин» (стрільці з лука)
ЛНМУ імені Данила Галицького є учасниками, призе
рами та переможцями Паралімпійских ігор в Атланті

Паралімпійці — стрільці з лука
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Студенти(переможці

(1996), Сіднеї (2000), Афінах (2004), Пекіні (2008),
Лондоні (2012) чемпіонами Європи і світу (1993–2013).
У 2011 р. П. Назар посів друге місце на чемпіонаті світу,
Р. ДзьобаБалян стала чемпіоном Європи. Чоловіча
команда у складі Ю. Копія, Т. Чопика та Р. Чайки вибо
рола третє місце на чемпіонаті світу. Того ж року семеро
стрільців із лука, членів спортивного клубу «Медин»
(Ю. Копій, Т. Чопик, Р. Чайка, Р. ДзьобаБалян, П. Назар,
Н. Паук, Б. Нікітенко) здобули ліцензії на участь у
Паралімпійських іграх у Лондоні (2012) та дві командні
ліцензії (жінки і чоловіки).
За підсумком змагань «Універсіада» у Львівській
області, в яких беруть участь 27 вищих навчальних

Студенти — переможці змагань
університету з міні(футболу
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Збірна команда ЛНМУ імені Данила Галицького зі стрільби з лука

Юрій Кузьмінов — чемпіон Латвії
та Північної Європи з авторалі

закладів України, студенти ЛНМУ імені Данила Галиць
кого впродовж останніх десятиріч виборюють третє
місце за 18 заліковими видами програми.
Щороку студенти університету виконують до п’яти
нормативів майстрів спорту. Студенти університету вхо
дять до збірних команд Львівської області та України.
Це МСМК В. Мартінек, МС України В. Колядинцев,
А. Волобоєва, Я. Синиця (стрільба з лука), І. Книш (дзю
до), Ю. Гнатейко (теніс), О. Булак (легка атлетика),
П. Сидоренко (вільна боротьба), Ю. Барабаш (кульова
стрільба) та ін.
Спортивна гордість навчального закладу — майстер
спорту міжнародного класу В. Мартінек, майстри спорту

України В. Колядинцев, Я. Синиця, (стрільба з лука),
І. Книш (дзюдо), Ю. Гнатейко (теніс), О. Пластунова
(бадмінтон), А. Цар (армрестлінг), П. Сидоренко (вільна
боротьба), Ю. Барабаш (кульова стрільба) та інші. Вони
є призерами міжнародних та всеукраїнських змагань,
володарями кубків України, переможцями універсіад
України.
Студент медичного факультету № 1, член моло
діжної команди України зі стрільби з лука, майстер спор
ту Василь Колядинцев є чемпіоном України серед
юніорів та чемпіоном Ук
раїни в командній першості
серед дорослих. На пред
ставницьких міжнародних
турнірах серії ГранПрі
Європи «Золота осінь», а та
кож на матчах кращих луч
ників України в особистому
заліку він неодноразово
посідав призові місця серед
дорослих та перемагав у ко
мандному кубку України.
Кандидат медичних на
ук, асистент Юрій Кузьмі
нов тільки впродовж 2012 та
Володар Кубку України —
2013 рр. здобув п’ять пере
студент медичного
мог у авторалі, зокрема став
факультету № 1
чемпіоном Латвії та Північ
В. Колядінцев
ної Європи.
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