ЗАСЛУЖЕНІ ТРЕНЕРИ УКРАЇНИ
ГОРОХОВ Геннадій Васильович
Має спортивне звання «Майстер спорту СРСР з боротьби самбо» та
почесне звання «Заслужений тренер України».
Народився 13 лютого 1962 року в с.Крупське Киргизької РСР. У 1986
році закінчив Тульський державний педагогічний інститут, факультет
фізичного виховання.
Підготував 25 майстрів спорту України, 6-х майстрів спорту України
міжнародного класу, 4-х заслужених майстри спорту України. На
чемпіонатах світу та Європи його вихованці здобули понад 70 медалей
різного ґатунку.
Багато років на громадських засадах очолював
молодіжну та чоловічу збірну команду України та Хмельницької області
з боротьби самбо.
Працює тренером-викладачем з боротьби самбо і дзюдо в Нетішинській
КДЮСШ з 1988 року і по цей час.

ШТУРБАБІН Валерій Вікторович
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН міста Нетішин. Має спортивне
звання «Майстер спорту СРСР з фехтування», почесне звання
«Заслужений тренер України з фехтування», «Заслужений працівник
фізичної культури і спорту України», є кандидатом педагогічних наук.
Народився 01 липня 1959 року в м.Баку. У 1981 році закінчив
Азербайджанський державний інститут фізичної культури, педагогічний
факультет.
Працював в Нетішинській КДЮСШ з 1991 по 2006 рік. Паралельно, на
громадських засадах, декілька років очолював збірну команду України та
Хмельницької області з фехтування на шаблях. За весь час роботи
підготував особисто або брав безпосередню участь у підготовці 30
майстрів спорту України, 8 майстрів спорту України міжнародного класу,
5-х заслужених майстрів спорту України з фехтування, серед яких ціла
плеяда чемпіонів і призерів чемпіонатів України, світу та Європи. На
ХХІХ-х Олімпійських іграх в Пекіні-2008 його вихованки здобули 2
«золота», на ХХХІ-х Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро-2016 – 1
«срібло». На даний час працює тренером за контрактом у Туреччині.

ШТУРБАБІНА Ольга Каральтдинівна
Має почесні звання «Заслужений тренер України з фехтування»,
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Народилась 22 лютого 1960 року в м.Баку. У 1981 році закінчила
Азербайджанський державний інститут фізичної культури, факультет
фізичного виховання.
За час роботи в бригаді тренерів брала участь у підготовці 7 майстрів
спорту України, 1 майстра спорту України міжнародного класу, 3-х
заслужених майстрів спорту України з фехтування. Приймала участь в
підготовці чемпіонів і призерів чемпіонатів України, світу та Європи з
фехтування. На ХХІХ-х Олімпійських іграх вихованці відділення
фехтування КДЮСШ здобули 2 золоті медалі, на ХХХІ-х Олімпійських
іграх – 1 «срібло».
Працює в Нетішинській КДЮСШ з 2001 року.

РИЖУК Сергій Олексійович
Має почесне звання «Заслужений тренер України з пауерліфтингу».
Народився 29 березня 1976 року в м. Славута. У 1999 році закінчив
Національний університет фізичного виховання і спорту України. З 1995
по 1998 рік очолював спортивний клуб «ПАУЕР» в м. Славута. З 1998 по
2002 рік працював інструктором-методистом в навчально-тренувальному
центрі Хмельницької АЕС.
З 2003 по 2007 рік працював в Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС
тренером з пауерліфтингу. Підготував цілу плеяду чемпіонів і призерів
чемпіонатів України, світу та Європи з пауерліфтингу, 3-х заслужених
майстрів спорту України, 4-х майстрів спорту України міжнародного
класу. Від 1997 по 2008 рік був президентом федерації пауерліфтингу
Хмельницької області. Мешкає в м. Нетішин.

ШТУРБАБІН Вадим Валерійович
Має спортивне звання «Майстер спорту України з фехтування»,
почесне звання «Заслужений тренер України з фехтування».
Народився 03 серпня 1982 року в м. Баку. Закінчив Республіканське
вище училище фізичної культури м.Києва. Вихованець Нетішинської
КДЮСШ. У 2008 році закінчив Хмельницький національний університет.
Працював в Нетішинській КДЮСШ з 2000 по 2008 рік. За час роботи в
бригаді тренерів підготував 10 майстрів спорту України, 3 майстри
спорту України міжнародного класу, 2-х заслужених майстрів спорту
України з фехтування. Приймав безпосередню участь в підготовці
чемпіонів і призерів чемпіонатів України, світу та Європи. На ХХІХ-х
Олімпійських іграх в Пекіні-2008 його вихованки здобули 2 «золота».
Був першим тренером А. Комащук, яка згодом стала срібною призеркою
ХХХІ-х Олімпійських ігор.
На даний час працює в Німеччині тренером з фехтування за контрактом.

ЦИСАРУК Віталій Миколайович
Має спортивне звання «Майстер спорту України з фехтування»,
почесне звання «Заслужений тренер України з фехтування».
Народився 07 липня 1983 року в м.Нетішині Хмельницької області.
Вихованець Нетішинської КДЮСШ. У 2005 році закінчив Хмельницький
національний університет, у 2009 році - Львівський державний
університет фізичної культури.
За час роботи в бригаді тренерів брав безпосередню участь в
підготовці переможців і призерів чемпіонатів України, світу та Європи.
Він є одним з тренерів А. Комащук, яка стала срібною призеркою ХХХІ-х
Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро-2016.
Працює тренером-викладачем в Нетішинській КДЮСШ з 2007 р.

МОЦЮК Володимир Володимирович
Має почесне звання «Заслужений тренер України з футболу».
Народився 07 серпня 1965 року в с.Нетішин Славутського р-ну
Хмельницької області. У 1992 році закінчив Вінницький педагогічний
інститут. З 1999 року працює в спортивних підрозділах ППО ХАЕС.
За час роботи підготував цілу плеяду гравців футбольних клубів
першої та прем’єр ліги України і закордонних клубів. Є першим тренером
Валерія Федорчука, який в 2015 році в складі ФК «Дніпро» став
фіналістом Ліги Європи з футболу. В Нетішинській КДЮСШ працює
тренером-викладачем з 2003 року.

