
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          21  липня 

 

 21 липня 1966 року народилася Лариса Савченко ― видатна тенісистка 

галицького походження, переможець турнірів найвищого рангу, учасниця 

Олімпіади 1988 р.  

 Народилася у Львові. Почала займатися тенісом у 8-річному віці. 1981 року 

брала участь у своєму першому великому турнірі (у Симферополі) серед найсильніших 

тенісисток України. 1983 року – тоді офіційно «стартувала» спортивна кар’єра Лариси 

Іванівни – здобула кілька міжнародних перемог, у червні того ж року закінчила школу. 

За часів «тенісного» юнацтва здобула перші місця на першостях світу та Європи серед 

дівчат, а 1983 року – титул абсолютного чемпіона Європи вже серед дорослих.  

 Серед наступних знакових здобутків Л. Савченко – два «золота» (в одиночній та 

парній першостях) та одне «срібло» (у міксті: змішаний розряд) на Літній Універсіаді 

1985 року в Японії, а також два високих 5-х місця (в особистому та парному (із 

Наталією Зверєвою з Білорусі) розрядах) на Олімпійських іграх 1988 року.  

 Лариса Савченко – універсальний спортсмен у своїй сфері, зокрема вельми 

успішний майстер парної гри: переможець 6-ти (!) турнірів «Великого шолому» - 

двічі у жіночій «парі» (1989, 1991) та 4 рази у змішаному розряді (1992, 1994-1996), і 

усе це, - не рахуючи десятків менш «статусних» (чвертьфінали, півфінали, фінали) 

досягнень означеного гатунку змагань.  

 1989 року Лариса Іванівна одружилася з латвійцем Алексом Нейландом, 

оселилася з чоловіком у Юрмалі, а після здобуття Латвією незалежності представляла 

цю країну. Протягом певного періоду (1992-1993 рр.) була на вершині тенісного 

рейтингу як кращий парний гравець. Офіційне завершення кар’єри тенісистки припало 

на 1999-й рік, хоча кілька матчів провела ще 2000 р., а також 2003 р. (це були два 

успішні виступи у парі) за збірну Латвії - на прохання головного тренера.   

  Лариса Савченко – рекордсменка радянської збірної за усіма показниками – 

кількістю відіграних сезонів, матчів, ігор, перемог (у загальному підсумку), в 

одиночній і парній першостях, а також у складі однієї пари (із Н. Зверєвою). Лариса 

Іванівна - заслужений майстер спорту, переможець понад 60-ти турнірів (різного 
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рівня) у парі. В Юрмалі відкрила Академію тенісу. Як наставниця працювала з 

кількома російськими спортсменками, із 2000 р. р. входила до тренерської бригади 

російської збірної у Кубку Федерації.    
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