БІЛОУС
Володимир Валерійович
Володимир Валерійович народився 26
липня

1993

року

в

селі

Думанів

Кам’янець-Подільського

району

Хмельницької області. У 6-ти річному віці
разом із родиною переїхав до села Летава
Чемеровецького
області,

де

району

пройшли

Хмельницької
шкільні

роки

майбутнього спортсмена. Школяр любив
фізичну

культуру

і

спорт.

Завжди

вирізнявся міцною статурою та потягом до
усього

важкого,

тому

за

настановою

батьків пішов до місцевого залу важкої
атлетики. Саме тут познайомився із тренером Антонюком В.С., який в
подальшому став його наставником.
Володимир, як виявилось, був досить здібним та наполегливим юнаком,
і вже за пів року піднімав штангу вагою у 100 кг. Та це був лише початок. У
2011 році, по закінченні школи майбутній спортсмен вступає до Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка на факультет
фізичної культури. Досить вдало поєднує навчання у вузі та тренування у
спортивному залі. Знайомиться із Заслуженим тренером України Гурманом
Л.Д., під керівництвом якого продовжує виснажливе тренування та здобуває
чергові перемоги.
За

досить

короткий

період

Володимир

стає

членом

збірної

Хмельницької області з важкої атлетики, багаторазовим чемпіоном,
призером.

Кращі результати демонстрував на чемпіонаті України з важкої атлетики
(Славутич, 2010 р.), де став бронзовим
призером серед юнаків до 17 років,
виграв турнір пам’яті А.Житецького
(Вінниця, 2011 р.), бронзовий призер
змагань із силових видів “Богатир
Поділля” присвячених до 650-ї річниці
заснування міста Городок (Городок,
2013 р.), бронзовий призер чемпіонату
України серед юніорів до 20 років
(Коломия, 2013 р.), бронзовий призер
чемпіонату України серед ШВСМ (Харків, 2014 р.). На чергових змаганнях
виконує норматив майстра спорту України.
За час навчання у вузі, Володимир зарекомендував себе сумлінним,
наполегливим

та

старанним

студентом. Зі вступом на 5 курс,
після

отримання

диплома

бакалавра, довго не вагався. Уже
у 2015 році подав документи на
отримання
кваліфікаційного

освітньорівня

«спеціаліст». На майбутнє планує
вступ до магістратури.
Стосовно спортивної діяльності, то на цьому не завершує кар'єру, а
продовжуватиме натхненно та цілеспрямовано тренуватися, щоб показати
нові високі результати.

