ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ

Володимир Петрович Куц (7.02.1927 – 16.08.1975)
Видатний стаєр, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР.
Народився 7 лютого 1927 року в с. Олексине Тростянецького району.
У 1956 і 1957 роках був визнаний найкращим спортсменом світу.
На XVI Олімпійських іграх 1956 р. у Мельбурні завоював дві
золоті медалі на дистанціях 5000м і 10000м.
Чемпіон Європи 1954 року з бігу на 5000м.
Рекордсмен світу на дистанціях 5000м (1954-1955, 1957-1965) та
10000м (1956-1960).
Десятиразовий чемпіон СРСР.
Встановив 8 світових та 15 всесоюзних рекордів.
Нагороджений Орденом Леніна, медаллю «Ветеран праці».
Автор книги "Повесть о беге" (1964).
Особисті рекорди:
Тренери:
5000 м – 13:35.0 (1957) – світовий рекорд, Хоменьков Л. (1951-1954).
10000 м – 28:30.4 (1956) – світовий рекорд. Нікіфоров Г. І. (1954-1959) – ЗТ СРСР.
Батько і мати майбутнього Олімпійського чемпіона працювали на цукровому заводі. За їхніми
словами, Володя ріс міцним, сильним і витривалим хлопчиком. Правда, особливою спритністю тоді не
виділявся, був таким собі коренастим, за що отримав прізвисько Пухтя.
Закінчив школу тренерів при Московському державному інституті фізичної культури,
потім Ленінградський військовий інститут фізичної культури.
Восени 1945 року Володимир пішов служити до Балтійського флоту. Спочатку був
простим артилеристом, згодом дослужився до командира обслуги 12-дюймової гармати. Там
молодий моряк уперше вийшов на бігову доріжку під час змагань на честь Перемоги і відразу
продемонстрував вражаючі результати. З того часу В. Куц став постійним учасником і
переможцем змагань з бігу.
У 1954 році Володимир отримав першу значну перемогу, побивши світовий рекорд на
Чемпіонаті Європи в Берні в бігу на 5000 м.
У 1956 році на Олімпійських іграх у Мельбурні наш земляк завоював дві золоті медалі на
стаєрських дистанціях – 5000 м і 10000 м. Володимир Куц став першим радянським легкоатлетом,
якому вдалося досягнути таких вершин на Олімпійських іграх – завдяки не лише блискучий
фізичній підготовці, а й продуманій, до дрібниць, тактиці поведінки зі своїми суперниками на
біговій доріжці. Невипадково Олімпіада в Мельбурні увійшла в історію як «Олімпіада
Володимира Куца». Один із відомих зарубіжних спортивних оглядачів тоді написав: «Куц – це
машина. Його мозок прекрасно підготовлений. Його мислення настільки ж досконале, як і його
тіло».
Під час Олімпіади 1956 р. австралійська преса писала: «Біг легендарного радянського
стаєра Володимира Куца зробив значно більше для зближення народів, ніж корпус найбільш
професійних дипломатів».
У 1956 і 1957 роках Володимир Куц називався найкращим спортсменом світу. Він ставав
неодноразовим рекордсменом світу на дистанціях 5000 м (1954-1955, 1957-1965) та 10000 м (1956-1960).
Помер Володимир Петрович у Москві 16 серпня 1975 р. у віці 48 років. Похований на
Преображенському цвинтарі у Москві. На алеї Слави ЦСКА встановлене бронзове погруддя
прославленого спортсмена. Його ім’ям названо футбольно-легкоатлетичний спортивний комплекс у
Москві. У селі Білка, на будинку де була школа, в якій навчався В. Куц, встановлено меморіальну
дошку з барельєфом чемпіона. У м. Тростянець відкрито бронзовий пам’ятник, ім’ям спортсмена
названо стадіон та вулицю. Пам’яті В. Куца проводяться змагання різних рангів.

(можливі зміни)
10.04.2017 р.
до 14:00 – приїзд учасників до м.Тростянець (зал. станція
«Смородине»), розміщення у готелях.
15:30 – екскурсія по м.Тростянець, ознайомлення з історико-культурною
спадщиною міста, сучасними об’єктами культури та спорту,
масштабними заходами, які нині проводяться у місті.
17:00 – технічна нарада з представниками команд.
11.04.2017 р.
10:00
11:20
12:00

Збір та відправлення до місця проведення змагань
(с.Олексине, 9 км від м.Тростянець)
Урочисте відкриття змагань
Початок змагань
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Вікова група
юнаки 2004 р.н. і молодше
юнаки 2002-2003 р.н.
юнаки 2000-2001 р.н.
юніори 1998-1999 р.н.
дорослі 1997 р.н. і старше
ветерани
(учасники віком понад 35 років)
15:00
з 16:00

чоловіки
500 м
1 км
1 км
4 км
6 км

жінки
500 м
1 км
1 км
4 км
4 км

4 км

4 км

Нагородження переможців та призерів, урочисте
закриття змагань
Від’їзд учасників

Корисні номери телефонів:
Залізничний вокзал м.Суми, довідкова
(0542) 719-537 цілодобово
Служба маршрутних таксі «Сервіс-Люкс» м.Суми
050 804 46 00
Оргкомітет, контактний телефон
066 119-46-51

Карта місцевості с.Олексине

В часи Великої Вітчизняної війни з Білчанської сільради та приєднаних до неї сел Олексине
й Новоселівки було мобілізовано й відправлено на фронт близько 900 жителів.
В наш час до складу Білківської сільської ради входять села: Білка, Олексине, Хвощове,
Грузьке, Микитівка, Новоселівка, Вишневе. Функціонують бібліотека, лікарня, церква, школа,
дитячий садок. А якщо дитячі голоси чути, то Білці, ще довго бути…
Ми будемо доти жити на цій землі, допоки житиме пам'ять у наших серцях. Доки історія
нашого народу тектиме в жилах та завжди залишатиметься у думках. І велич козацької слави
передамо своїм нащадкам.

Видатні люди чиї долі пов’язані з с. Білкою Тростянецького району Сумської області
Графький та дворянський рід Коновніциних.
Петро Коновніцин – генерал-майор, граф, власник родового маєтку в с. Микитівка. Учасник
Вітчизняної війни 1812 р., боїв під Смоленськом, Бородіним, Малоярославцем, Вязьмою,
Красним, «битви народів» під Лейпцигом. Командував корпусами. З 1815 року – військовий
міністр. Після виходу у відставку займався виробництвом сукна в с. Микитівка. Дружина – Ганна
Єремівна – в 1836 році поставила в селі церкву.
Його сини Петро Петрович та Іван Петрович були учасниками декабристського руху.
Донька Єлизавета Петрівна – дружина декабриста М. Наришкіна.
Петро Петрович Коновніцин похований в селі Микитівка. Від білчанської громади йому
встановлено пам’ятний знак.
Куц Володимир Петрович – дворазовий Олімпійський чемпіон
Герої Радянського Союзу: Куц Олександр Михайлович, Шаповал Григорій Савелійович,
Кривоніс Микола Якович.

https://www.google.com.ua/maps/@50.5230584,34.9338026,727m/data=!3m1!1e3

Оле́ксине – село у Тростянецькому районі Сумської області. Населення становить близько

500 осіб. Знаходиться на лівому березі річки Боромля, нижче за течією на відстані 2,5 км розташоване
місто Тростянець, на протилежному березі – село Білка. До села примикає лісовий масив (сосна). Через
село проходить залізниця, станція Скрягівка зав 2,5 км. Поруч проходить автомобільна дорога Н12
(Суми-Полтава). Орган місцевого самоврядування – Білківська сільська рада.

Бі́лка

– село у Тростянецькому районі Сумської області. Населення становить понад
1600 осіб. Видатні дослідники Слобожанщини довели, що поселення людей на цій території були
вже 15 тисяч років тому, коли люди навчалися виготовляти знаряддя праці з каменю. Рештки
посуду та фрагменти знарядь праці свідчать і про те, що в V на початку VII століть н.е. в цих краях
мешкало слов'янське плем'я сіверян.
Достеменно відомо, що село Білка існує на Слобожанщині з середини XVII століття й живе вже
більше 300 років трудовим життям. В 1732 році в Білчанській сотні налічувалось 290 дворів, 375 хат і в
них мешкало – 1227 душ. Першим сотником Білчанської сотні був Василь Ковальчук.
У XVIII столітті слобода Білка – центр Білчанської сотні Охтирського слобідського козацького
полку; після 1765 року – військова слобода Боромлянського комісарства Охтирської провінції. Станом на
1779 рік у слободі Білка Охтирського повіту Харківського намісництва проживало 1359 осіб.
За даними на 1864 рік у казенній слободі Боромлянської волості Охтирського повіту
Харківської губернії мешкало 2933 особи, налічувалось 460 дворових господарств, існувала
православна церква, відбувався щорічний ярмарок та базари. За переписом 1897 року кількість
мешканців зросла до 3354 осіб. Станом на 1914 рік село було центром окремої, Білчанської
волості, кількість мешканців зросла до 5189 осіб.

В’юник Андрій Олексійович – мистецтвознавець, художник-графік, краєзнавець.
Сміян Іван Семенович – член-кореспондент АМН України, заслужений працівник вищої школи
України, професор, доктор медичних наук.
Бережна Уляна Володимирівна – Герой соціалістичної праці.
Гурнак Віталій Миколайович – доктор економічних наук, академік української технологічної
академії, професор.
Коробейник Олексій Васильович – учитель, місцевий краєзнавець, автор серії книг про село
Білку.

Ми раді вітати учасників та гостей змагань на славетній
козацькій землі, батьківщині видатного спортсмена
Володимира Куца!
Доторкніться до історії олімпійських звитяг Сумщини!
Оргкомітет

