ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
14 лютого 2017 року
Про
присвоєння
розрядів

№ 26
спортивних

Відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України,
затверджену наказом Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013
№ 582, наказів Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження
Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з
олімпійських видів спорту» від 17.04.2014 № 1258 (зі змінами), «Про
затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації
України з неолімпійських видів спорту», клопотань наступних спортивних
установ, організацій:
- федерації дзюдо Волині (від 01.02.2017 року № 29);
- Любешівської ДЮСШ (від 02.02.2017 року № 02);
- центру туризму, спорту та екскурсій (від 23.01.2017 року № 15/01-23);
- КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву
плавання» (від 25.01.2017 року № 8/2-03);
- сектору з питань фізичної культури та спорту Іваничівської районної
державної адміністрації (від 31.01.2017 року № 05/01-12/2-17);
- Волинського обласного фізкультурно-спортивного товариства
«Україна» (від 01.02.2017 року № 10);
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) легка атлетика:
- Синдюк Андрій – (с/х 5 км результат 21:41.95 с), командний чемпіонат
України з легкої атлетики (27-28.01.2017 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач
Борисюк В.І.;
- Петрик Юлія - (с/х 3 км результат 14:36.27 с), чемпіонат України з легкої
атлетики серед юнаків 2000р.н. та молодші (30.01-01.02.2017року,
м. Запоріжжя), тренери-викладачі: Борисюк В.І., Шахно С.М.;
2) дзюдо:
- Михальчук Вікторія – 5 місце (в/к 57 кг), відкритий Всеукраїнський турнір
пам’яті Волинських майстрів дзюдо (15.01.2017 року, м. Луцьк), тренервикладач Богуш О.М.;
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- Войтов Олег – 5 місце (в/к 50 кг), відкритий Всеукраїнський турнір пам’яті
Волинських майстрів дзюдо (15.01.2017 року, м. Луцьк), тренеривикладачі:Сікорський О.А., Шранкевич В.М.;
І спортивний розряд
1) плавання:
- Андрощук Олександра – І етап в естафетному плаванні 4 х 50 м в/с (бас. 25 м)
результат – 0.29,54, відкритий міжнародний турнір з плавання «Новорічний
приз» Луцької міської ради (22-23.12.2016 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Максимюк С.Л.;
І спортивний розряд з неолімпійських видів спорту
1) шахи:
- Перик Тарас – 5 очок з 9 (коефіцієнт 1,2), відкритий чемпіонат м. Луцька з
шахів (20-22.01.2017 року, м. Луцьк);
2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- центру туризму, спорту та екскурсій (від 23.01.2017 року № 15/01-23,
спортивний туризм: Варинюк Софії, Слонюку Сергію, Лисюку Андрію,
Качанюк Катерині, Батко Анастасії – матеріали щодо присвоєння спортивних
розрядів подані пізніше двох місяців з дати виконання спортсменами
встановлених кваліфікаційних норм та вимог).
3. Головному спеціалісту відділу (Дук В.А.) довести цей наказ до відома
зацікавлених осіб (спортсменів, тренерів, керівників установ і організацій).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника відділу Грицук Т.Ю.
Начальник
Вик. Дук

І. ДМИТРИШИН

