ПЄЛЄШЕНКО
Олександр Юрійович
Олександр народилася 7 січня 1994 року
в смт. Петрівка Станично-Луганського району
Луганської

області.

У

2000

році,

як

першокласник переступив поріг Петрівської
загальноосвітньої школи №2, а у 2006 році
перейшов до Луганського вищого училища
фізичної культури. До навчання Олександр
ставився добросовісно, із цікавістю поглинав
усю інформацію, що викладали учителі.
Ще з малих літ юнак полюбляв тягати
важкі речі, надмірно бігати та стрибати. Тому найулюбленішим уроком у
школі стала фізична культура. Але Олександр не знав, що саме заняття
спортом принесуть не тільки успіх та славу, а й стануть частиною його
життя. З усіх видів спорту, юнак вибрав важку атлетику. З 9-річного віку
почав серйозно тренуватися. Неодноразово приймав участь у змаганнях
різного рівня. У 2010 році виконав норматив майстра спорту України з
важкої атлетики.
У 2012 році, після закінчення училища,
вступив до Луганського національного аграрного
університету, а у 2014 році перевівся до
Кам'янець-Подільського

національного

університету імені Івана Огієнка на факультет
фізичної культури, де познайомився із своїм
тренером − Л.Д.Гурманом, під керівництвом
якого продовжує інтенсивно тренуватися.
У 2011 році Олександр на ІХ молодіжному чемпіонаті Європи з важкої
атлетики, який проходив у місті Бухарест (Румунія) став срібним призером із

результатом 297 кг. Цього ж року, місяцем пізніше, на XXXIX чемпіонаті
Європи серед юніорів (м. Бухарест, Румунія) посів лише 6 місце.
У 2014 році став 2-разовим переможцем чемпіонату України з важкої
атлетики (21.09., м. Городок) та чемпіонату України серед ШВСМ,
Всеукраїнського відкритого турніру пам’яті

Олімпійського чемпіона Ігоря

Рибака з важкої атлетики (11-13.12., Харків).
У 2015 році − чемпіон Кубку України з
важкої

атлетики,

який

проходив 25-28

лютого у місті Чернігів; учасник (4 місце)
чемпіонату світу з важкої атлетики, який
проходив 20-28 листопада у місті Х’юстон
(США) – виконав норматив майстра спорту
України міжнародного класу.
На майбутнє, Пєлєшенко О. планує вступити до аспірантури та стати
досвідченим фахівцем в галузі важкої атлетики на факультеті фізичної
культури. Стосовно спортивної діяльності, то на цьому не завершує кар'єру, а
продовжуватиме натхненно та цілеспрямовано тренуватися, щоб показати
високі результати та встановити нові світові рекорди.

