
                          «Спорт Галичини: історичний календар».       

          

            25   Березня 

 

25 березня 1943 р. народився видатний спортсмен Павло Серафимович Ледньов 

– славетний п’ятиборець, двократний олімпійський чемпіон, володар рекордних (у 

сучасному п’ятиборстві) семи (!!!) олімпійських нагород, чотириразовий чемпіон 

світу в особистій першості, лауреат книги рекордів Гіннеса.   

Нащадок старовинного роду Корецьких (по лінії матері), що володіли свого часу 

низкою маєтків на території сучасних Білорусі та Росії. Народився у Нижньому 

Новгороді. Незабаром (1944 р.) з родиною переїхав до Дніпропетровська, де і почав 

власний шлях фізичного (само) виховання – займався плаванням, грав у баскетбол, водне 

поло тощо. Зі спортом вирішив пов’язати і своє подальше життя, опинившись таким 

чином у Львові, де протягом 1960-1965 рр. навчався у Львівському інституті (нині - 

держуніверситет) фізичної культури. Різнобічні спортивні інтереси у часи свого 

студентства Павло Серафимович успішно втілив у сучасному п’ятиборстві, - одному з 

найскладніших видів спорту, що – як відомо – охоплює п’ять серйозних дисциплін – 

фехтування, стрільбу, плавання, біг та верхову їзду.  

Фактично уся кар’єра Павла Ледньова як спортсмена пройшла у Львові – а це 

рекордні 20 (!) років (1960-і та 1970-і рр.) стажу невтомної праці і відданості улюбленій 

справі. У Львові виступав за місцевий клуб збройних сил «Буревісник», у складі якого 

зокрема виборов командне золото 1977 р. на змаганнях за  Кубок Європи з сучасного 

п’ятиборства: турнір, між іншим, відбувся майже «вдома» у Павла Серафимовича – у 

Львові (кінець травня – початок червня).  

Вперше був запрошений до збірної СРСР 1965 р., тоді ж виступив на світовій 

першості. Неодноразовий чемпіон і призер чемпіонатів світу з  сучасного 

п’ятиборства - в командних змаганнях (у період з 1965 до 1978 рр.) та 4-кратний 

чемпіон в особистій першості (1970-і рр.), срібний призер в «індивідуалці» (на 

згаданому форумі) 1977 р. 

Чотириразовий учасник Олімпіад (1968-1980), найбільш віковий чемпіон і 

призер олімпійських турнірів  ( на Олімпіаді 1980 р. у Москві виступав у віці 37 років і 

4 місяці), володар найбільшої кількості олімпійських нагород в історії сучасного 
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п’ятиборства (2 золота, 2 срібла й 3 бронзи) – у зв’язку з цим отримав статус лауреата 

Книги рекордів Гіннеса. За версією Міжнародної Федерації сучасного п’ятиборства 

визнаний кращим спортсменом 1970-х рр. 

Після олімпіади 1980 р. був запрошений до радянської столиці тренером збірної 

СРСР зі «свого» виду спорту – ці повноваження обіймав з 1981 до 1987 р. Згодом 

працював у Федерації сучасного п’ятиборства Росії  (член президії, голова тренерської 

колегії).  

Павло Ледньов помер у Москві 23 листопада 2010 року.  
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