БЕХ
Марина Олександрівна
Бех

Марина

Олександрівна

народилась 18 липня 1995 року в селі
Морозів

Дунаєвецького

району

Хмельницької області.
У 2001 році Марина переступила
поріг Морозівської початкової школи,
по

завершенні

якої,

у

2005

році

перевелася у старшу школу №21 міста
Хмельницького.
За час навчання у школі, Марина
зарекомендувала

себе

як

хороший

організатор і здібна учениця. Займалася
культмасовою діяльністю, відвідувала
художню школу, пропагувала здоровий спосіб життя, виступала на різних
святах, зокрема співала у хорі. Але найбільший інтерес дівчина проявила до
фізичної культури та спорту. Із задоволенням відвідувала спортивну секцію з
легкої атлетики (стрибки у довжину).
Була витривалою, спритною, любила
перемагати.
спортсменку

Саме

тут

помітив

перспективний тренер

майбутню
молодий,
Крушинський

Вадим Вікторович.
По закінченні 11 класу та успішного
складання іспитів, у 2011 році Марина
вступає

до

Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка на факультет фізичної
культури, напрям «Здоров’я людини».

Будучи студенткою, дівчина вдало поєднує навчання у вузі та
тренувальний процес, про що свідчать успішно здані заліково-екзаменаційні
сесії та спортивні досягнення з легкої атлетики.
У 2013 році Марина виконала норматив майстра спорту України
міжнародного класу з легкої атлетики.
Сьогодні юна спортсменка, у свої 20 років член збірної України зі
стрибків у довжину, багаторазова чемпіонка України серед юнаків та
юніорів,

чемпіонка

України

серед молоді

та дорослих,

фіналістка

(5 місце)

чемпіонату

Світу серед

юнаків у

місті Ліль,

Франція

(2011 р.),

чемпіонка

ЄМОФ серед

юнаків у

місті

Трабзон,

Туречинна

(2011 р.),

фіналістка (8 місце) чемпіонату світу серед юніорів у місті Барселона, Іспанія
(2012 р.), учасниця командного чемпіонату Європи серед дорослих у місті
Гейтсхед, Велика Британія (2013 р.), бронзова призерка чемпіонату Європи
серед юніорів у місті Рієті, Італія (2013 р.), учасниця дорослого чемпіонату
світу у місті Москва, Росія (2013 р.), фіналістка (9 місце) чемпіонату світу у
місті Орігон, США (2014 р.), учасниця дорослого чемпіонату Європи в
приміщені у місті Прага, Чехія (2015 р.), фіналістка (6 місце) чемпіонату
Європи серед молоді у місті Таллін, Естонія (2015 р.), учасниця командного
Деканейшена (4 місце) у місті Париж, Франція (2015 р.), рекордсменка зі
стрибків у довжину у приміщенні (6,43 м) та на вулиці (6,78 м).
На цьому Марина не зупинятиметься, а прагнутиме досягти ще більших
вершин у легкій атлетиці. Тому продовжує активно та виснажливо
тренуватися під керівництвом свого тренера.

