VASILIJ SUCHORUKOV
Vasilijus Suchorukovas gimė 1960 m. lapkričio 2 d. Įgijo aukštąjį išsilavinimą - 1982 m. baigė
mokslą Volgogrado VPI. Visagino sporto centro baidarių ir kanojų irklavimo Lietuvos nusipelnęs sporto
treneris, dirba Visagine treneriu nuo 1987 metų, Visagino sporto centre – nuo jo įkūrimo 1994 m. Bendras
pedagoginis stažas 29 metai.
Trenerio auklėtiniai daug kartų tapo Lietuvos Respublikos čempionatų prizininkais ir nugalėtojais.
2003 m. Vasilijaus Suchorukovo auklėtinis Jevgenijus Šuklinas pasaulio jaunių baidarių ir kanojų irklavimo
čempionate Japonijoje iškovojo aukso medalį. 2006 m. bei 2009 m. pasaulio čempionatuose laimėjo bronzos
medalį. 2007 m. Europos čempionate – aukso ir pasaulio čempionate – bronzos medalio laimėtojas. 2007 m.
Pasaulio taurės varžybose pagal bendrą Pasaulio taurės etapų rezultatą užėmė 3 vietą. 2008 m. Europos
jaunimo čempionate laimėjo aukso medalį. 2010 m. Europos čempionate laimėjo aukso medalį. 2011 m.
Pasaulio čempionate užėmė 5-ąją vietą, Pasaulio taurės etapų varžybose laimėjo sidabro bei 2 bronzos
medalius. 2002 m. ir 2003 m. Jevgenijus Šuklinas buvo pripažintas geriausiu Lietuvos moksleiviu sportininku. 2012 m. - Londono XXX vasaros olimpinių žaidynių vicečempionas.
Nuo 2008 m. Vasilijus Suchorukovas pradėjo dirbti su dar vienu sportininku – Raimundu Labucku,
kurio pasiekimai:
- 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m. – Europos čempionatų aukso medalių laimėtojas;
- 2009 m., 2010 m., 2011 m. – pasaulio čempionatų aukso medalių laimėtojas;
- 2008 m. – Olimpinių žaidynių dalyvis, užėmė 10 vietą.
2010 m. Vasilijus Suchorukovas už nuopelnus Lietuvos sportui buvo apdovanotas Sporto garbės
kryžiumi, LTOK olimpine žvaigžde, Lietuvos Respublikos Prezidento ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
medaliu.
2010 m. du trenerio Vasilijaus Suchorukovo auklėtiniai – Jevgenijus Šuklinas ir Raimundas
Labuckas buvo įtraukti į geriausių Lietuvos sportininkų dešimtuką (atitinkamai 6 ir 4 vietos).
2003 m. Vasilijus Suchorukovas pagal metų darbo rezultatus buvo įtrauktas į geriausių Lietuvos
trenerių dešimtuką. 2007 m. jis patvirtino savo vardą tapęs geriausiu 2007 m. Lietuvos treneriu, dirbančiu su
olimpinės pamainos sportininkais.
Vasilijus Suchorukovas kolektyve yra gerbiamas, lengvai sutaria su bendradarbiais ir auklėtiniais,
turi autoritetą, aktyviai dalyvauja Visagino sporto centro veikloje.

