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Олімпійська чемпіонка Монреалю (1976 р), чемпіонка світу в Будапешті (1982 р),
заслужений майстер спорту СРСР, майстер спорту міжнародного класу та фрагменти
міжнародних турнірів з гандболу “Кубок Олімпійської чемпіонки Ніни Гецко” серед жінок,
який проводиться щорічно. Його переможцями ставали в 2003 р. “Зенон”
Словаччина, 2004 р. “Ростов на Дону” Росія, 2005 р. “Карпати” Ужгород, 2007 р. “ASA”
Угорщина, 2008 р. “Ростов-Дон” Росія.

P.S. Гецко Ніна народилася 20 липня 1957 року в місті Застофоні (Грузія). Заслужений
майстер спорту СРСР, майстер спорту міжнародного класу. У складі жіночої збірної
колишнього Союзу в 1976 році на Олімпіаді в Монреалі (Канада) стала чемпіонкою Ігор, а
через шість років у 1982 році в столиці Угорщини- Будапешті в складі збірної Союзу з
гандбола стала чемпіонкою світу. В 1968 році Ніна переїхала на постійне місце
проживання в м. Берегово Закарпатської області.
У 1968 році одинадцятирічною дівчинкою вона прийшла в місцеву Берегівську ДЮСШ, де
під керівництвом майбутнього заслуженого тренера України Йосипа Зупка й почала
опановувати такий вид спорту, як гандбол.
З 1970р. по 1975р. юна берегівчанка виступає за збірну школярів України, а згодом і за
молодіжну збірну колишнього Радянського Союзу.
Починаючи з 1972 року Ніна Лобова більше 17 років була у складі команди спочатку
«Спартак», а потім «Колос» та «Бактянка» Берегово, що виступала як в першості так і в
чемпіонаті колишнього СРСР.
1976-1981 p.p. - навчання в Київському інституті фізичної культури і спорту.
1989-1991 p.p.- Ніна Гецко - Лобова грає в одному з кращих жіночих гандбольних клубів
світу, багаторазового володаря Кубка Європейських чемпіонів - «Вашаш» (Будапешт).
1991-1994 p.p. - Ніна Гецко грає у складі одного з кращих гандбольних клубів Ісландії
«Стьярна»- з яким неодноразово ставала чемпіонкою та володарем кубка цієї
європейської держави, кілька разів визнавалась кращим гравцем країни.
1994-1998 p.p.- захищала кольори одного з кращих клубів світу, багаторазового володаря
Кубка Європейських чемпіонів з гандболу «Будучність» (Югославія). У складі цієї
прославленої гандбольної дружини ставала триразовою чемпіонкою та володарем кубка
країни, визнавалась кращим гравцем держави за амплуа.
Нагороджена почесною грамотою Президії Верховної ради УРСР (1976 p.), знаком
«Спортивна доблесть», її прізвище занесено до Книги пошани комітету з фізичної
культури й спорту при Раді Міністрів СРСР.
1998 році Ніна Гецко визнана «Жінка року Берегівщини-98».
2003 році нагороджена почесною відзнакою «Почесний громадянин м. Берегово».
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В 2003 році з нагоди 50-річчя першого виступу атлетів України на Іграх XV Олімпіади
1952 року в Хельсінкі Ніна Гецко нагороджена Подякою Національного олімпійського
комітету України та пам'ятними подарунками.
В серпні 2003 року Ніна Гецко нагороджена відзнакою Закарпатської
облдержадміністрації - нагрудним знаком "За розвиток регіону".
В 2005 році Ніна Гецко обрана президентом федерації гандбола Закарпаття, членом
Президії федерації гандболу України.
В 2006 році Ніна Гецко нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня .
З 28 по 30 листопада 2003 року за ініціативи Управління фізичної культури і спорту
Закарпатської облдержадміністрації було проведено міжнародний гандбольний турнір
"Кубок Карпат" присвячений Олімпійській чемпіонці - Ніні Гецко, який після цього
традиційно проводиться широку.
В листопаді 2007 року було проведено вже четвертий міжнародний турнір ( за новою
назвою) "Кубок Олімпійської чемпіонки Ніни Гецко".
В кожному з цих турнірів приймали участь по чотири провідні зарубіжні команди Європи.
Переможцями ставали :
В 2003 р. - "Зенон" Словаччина
2004 р. - "Ростов на Дону "- Росія
2005 р. - "Карпати" - Ужгород
2007 р. - "А8А"- Нироич Угорщина
2008 р. - "Ростов-Дон" Росія
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