МАТВІЙЧУК
Василь Олександрович
Василь Олександрович народився 13 січня 1982
року в селі Білогородка Ізяславського району Хмельницької області. У 1988 році пішов до першого класу
Білогородської середньої школи І-ІІІ ступенів. Після
її закінчення, у 1999 році, на чергових змаганнях з
легкої атлетики Василя помітив заслужений тренер
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Володимирович Ліщук, який запропонував юнакові вступити до державного
університету на факультет фізичної культури.
Протягом року навчання у ВНЗ та виснажливого тренування Василь
отримав перемогу на чемпіонаті України серед юніорів на стаєрських
дистанціях. Саме тоді розпочалася спортивна діяльність юнака.
У 2000 р. Василь став учасником чемпіонату світу серед юніорів у Чилі
(м. Сантьяго), де посів 8-ме місце на дистанції 10 км та 7-ме місце на
дистанції 5 км. На літньому чемпіонаті України у 2001 році виконав
норматив майстра спорту та встановив рекорд України серед юніорів на
5-кілометровій дистанції із результатом 14.02, який залишився недосяжним і
до сьогодні. Цього ж року на чемпіонаті Європи серед юніорів у місті
Гросетто (Італія) став чемпіоном Європи, подолавши дистанцію в 10 км.
Наступне звання чемпіона здобув на чемпіонаті з кросу в м. Тун (Швейцарія)
на дистанції 8 км. Саме тоді Василь отримав запрошення виступати за
легкоатлетичні клуби Англії, Туреччини, Італії. Спортсмен обрав італійський
клуб, бо за нього виступали бігуни з України: як Сергій Лебідь та Іван
Гешко.
У 2003 році Василь Матвійчук став срібним призером чемпіонату
Європи серед молоді у м. Бигдощ (Польща). На чемпіонаті Італії з

напівмарафону став чемпіоном та виконав норматив майстра спорту
міжнародного класу.
У 2004 році виконав норматив «В» що дало право участі в Олімпійських
іграх з бігу на 10 км, але у зв'язку із отриманою травмою до Афін потрапити
не зміг. Того ж року Василь бере участь у своєму першому марафоні в НьюЙорку (Америка), де займає 13-те місце з результатом 2:14,10.
У 2005 році виграв кубок Європи з бігу на 10 км. Наступного року ―
участь у марафонах у Паринеї, Турині, Римі та на острові Капрі. Василь стає
учасником чемпіонату Європи з кросу у складі збірної України (4-те місце).
У 2007 році бере участь у Всесвітній універсіаді на 10 км у місті Бангкок
(Таїланд).
Важливою подією у житті юного спортсмена, якою пишається не тільки
він сам, а й його тренер ― В.В. Ліщук, є виконання у 2008 році нормативу у
марафоні на Олімпійських іграх у м. Пекіні, результат якого ― 2:10,36.
За всю історію представлення незалежної України на Олімпійських іграх
у марафоні В.О. Матвійчук став одним із бігунів-марафонців України, який
добіг марафон до кінця і посів 27-ме місце.
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неодноразовим чемпіоном та призером з бігу на 5-10 км та чемпіоном
універсіад з бігу на 10 км.
Сьогодні Василь Матвійчук навчається у магістратурі Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, продовжує
тренуватися під керівництвом заслуженого тренера України Василя
Володимировича Ліщука. Безперечно, він ще не раз захищатиме честь
рідного навчального закладу.
Найбільшим бажанням Василя є виступ у марафоні на Олімпійських
іграх у Лондоні 2012 року, адже досвід у нього вже є.

