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

№ 66
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:
- Луцької ДЮСШ легкої атлетики «Спартак» (від 13.03.2017 року
№ 13/1-8);
- відділу освіти, молоді та спорту Горохівської районної державної
адміністрації (від 02.03.2017 року № 34/2-17);
- центру туризму, спорту та екскурсій (від 14.02.2017 року № 40/01-23);
- КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву
плавання» (від 10.02.2017 року № 15/2-03);
- ОДЮСШ «Колос» (від 09.03.2017 року № 42/2-19в);
- ДЮСШ Луцького району (від 14.03.2017 року № 41, від 06.03.2017 року
№ 38);
- ВОШВСМ (від 10.03.2017 року № 34/01-06/2-17, від 17.02.2017 року
№ 21/01-06/2-17, від 17.02.2017 року № 22/01-06/2-17);
- управління освіти, молоді та спорту Володимир-Волинської міської ради
(від 24.02.2017 року № 196/01-11);
- відділу освіти, молоді та спорту Володимир-Волинської районної
державної адміністрації (від 23.02.2017 року № 120/10/02-16);
- Ківерцівської ДЮСШ (від 20.02.2017 року №10/03-04);
- КДЮСШ № 1 Луцької міської ради (від 03.03.2017 року № 2-03/45).
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) бокс:
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- Савчук Олена – 5 місце (в/к 69 кг), чемпіонат України з боксу серед жінокмолоді 1999-2000 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Артиков Н.А.;
- Збудовська Вікторія – 3 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з боксу серед
жінок-молоді 1999-2000 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Артиков Н.А.;
- Ничипорук Ніна – 5 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з боксу серед жінокмолоді 1999-2000 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Артиков Н.А.;
- Безецна Каріна – 1 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з боксу серед юніорок
2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач Тарасюк Н.В.;
- Павловська Наталія – 2 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з боксу серед
юніорок 2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Семко Ю.М.;
- Наумова Ніна – 3 місце (в/к 63 кг), чемпіонат України з боксу серед юніорок
2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач Семко Ю.М.;
- Вальчук Марія – 2 місце (в/к 80 кг), чемпіонат України з боксу серед юніорок
2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач Семко Ю.М.;
- Процюк Ольга – 3 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з боксу серед юніорок
2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Сохацький А.В.;
- Збожинська Наталія – 5 місце (в/к 48 кг), чемпіонат України з боксу серед
жінок-молоді 1999-2000 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Сохацький А.В.;
- Бокій Анастасія – 5 місце (в/к 54 кг), чемпіонат України з боксу серед юніорок
2001-2002 рр.н. (06-12.02.2017 року, м. Ковель), тренер-викладач
Сохацький А.В.;
- Левчик Яків – 3 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з боксу серед молоді (1925.12.2016 року, м. Харків), тренер-викладач Боярчук П.В.;
- Пінчук Вадим – 3 місце (в/к 81 кг), чемпіонат України з боксу серед молоді
(19-25.12.2016 року, м. Харків), тренер-викладач Боярчук П.В.;
2) важка атлетика:
- Ющик Максим - 290 кг у сумі двоборства (в/к 105 кг), кубок України з важкої
атлетики (31.01-04.02.2017 року, м. Чернігів), тренери-викладачі: Левчук В.М.,
Шевчук І.М.;
3) легка атлетика:
- Гаврилюк Юлія – 1 місце (60 м – 7,4 с), турнір з легкої атлетики пам’яті
Я.Тягнибока (11.03.2017 року м. Львів), тренер-викладач Козлович О.Є.;
- Палій Павло – спис (800 г) – 64,34 м, зимовий чемпіонат України з
легкоатлетичних метань (13-15.02.2017 року, м. Мукачево), тренер-викладач
Сахарук В.І.;
- Пацула Микола – біг 800 м – 1:55.40, чемпіонат України з легкої атлетики у
приміщенні серед дорослих та молоді (17-19.02.2017 року, м. Суми), тренервикладач Данилюк А.Ю.;
4) дзюдо:
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- Гуленков Станіслав – 2 місце (в/к 66 кг), чемпіонат України з дзюдо серед юнаків
до 18 років (16-18.02.2017 року, м. Київ), тренери-викладачі: Сікорський О.А.,
Шранкевич В.М.;
5) велосипедний спорт:
- Дорошенко Юлія – 4 місце (спринт), чемпіонат України з велосипедного спорту
на треку серед жінок (04-09.02.2017 року, м. Львів), тренер-викладач Ковальов
В.С.;
6) плавання:
- Пивовар Денис – 50 м бат. (бас. 25 м) – 0.26,55, чемпіонат зимового спортивнооздоровчого табору КЗ «СДЮСШОР плавання» (02-03.02.2017 року м. Луцьк),
тренер-викладач Наумова О.В.
І спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Сацик Даниїла – 108 кг у сумі двоборства (в/к 53 кг), чемпіонат області з важкої
атлетики серед юніорів 1997 р.н. і молодші (24.02.2017 року, м. Луцьк), тренеривикладачі: Левчук В.М., Шевчук І.М.;
2) дзюдо:
- Дишко Артем – 3 місце (в/к 73 кг), XV Всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті
загиблих воїнів-афганців інтернаціоналістів (11-12.02.2017 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Оніщук Дмитро – 3 місце (в/к 90 кг), XV Всеукраїнський турнір з дзюдо пам’яті
загиблих воїнів-афганців інтернаціоналістів (11-12.02.2017 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
- Кудряшов Серафим – 3 місце (в/к 100 кг), XV Всеукраїнський турнір з дзюдо
пам’яті загиблих воїнів-афганців інтернаціоналістів (11-12.02.2017 року, м.
Луцьк), тренер-викладач Плотнікова Г.М.;
3) легка атлетика:
- Саковець Іванна – 2 місце (60 м – 7,7 с), турнір з легкої атлетики пам’яті
Я.Тягнибока (11.03.2017 року м. Львів), тренер-викладач Козлович О.Є.;
- Марчук Андрій – (с/х 10 км результат 46:46 хв), чемпіонат України зі спортивної
ходьби (11-12.03.2017 року, м. Івано-Франківськ), тренери-викладачі: Яловик В.Т.,
Яловик А.Т.;
4) плавання:
- Пасюта Максим – 200 м в/с (бас. 25 м) – 2.11,92, чемпіонат зимового спортивнооздоровчого табору КЗ «СДЮСШОР плавання» (02-03.02.2017року м. Луцьк),
тренер-викладач Наумова О.В.;
- Ярощук Даниїл – 50 м в/с (бас 25 м) – 0.25,96, чемпіонат зимового спортивнооздоровчого табору КЗ «СДЮСШОР плавання» (02-03.02.2017 року м. Луцьк),
тренер-викладач Мороз В.В.;
- Бейда Владислав – 400 м в/с (бас. 25 м) – 4.35,80, чемпіонат зимового
спортивно-оздоровчого табору КЗ «СДЮСШОР плавання» (02-03.02.2017року
м. Луцьк), тренер-викладач Мороз В.В.;
- Макаревич Діана – 50 м брас (бас. 25 м) – 0.37,80, чемпіонат зимового
спортивно-оздоровчого табору КЗ «СДЮСШОР плавання» (02-03.02.2017року
м. Луцьк), тренер-викладач Мороз В.В.;
5) баскетбол:
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- Бондар Максим – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Мельничук Павло – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Романюк Олександр – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Серьогін Михайло – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Тимощук Олександр – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Шевчук Володимир – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з
баскетболу (24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Туз Андрій – 1 місце, XV спортивні ігри школярів Волині 2017 з баскетболу
(24-26.02.2017 року м. Володимир-Волинський), тренер-викладач Смітюх С.В.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) спортивний туризм:
- Варинюк Софія – 1 місце (53:55 год.), Кубок України зі спортивного туризму
(26-30.01.2017 року м. Ужгород), тренер-викладач Казаков В.М.;
- Слонюк Сергій – 2 місце (32:43 год.), Кубок України зі спортивного туризму
(26-30.01.2017 року м. Ужгород), тренер-викладач Феш О.В.;
- Батко Анастасія – 2 місце (32:43 год.), Кубок України зі спортивного туризму
(26-30.01.2017 року м. Ужгород), тренер-викладач Феш О.В.;
- Патута Максим – 2 місце (32:43 год.), Кубок України зі спортивного туризму
(26-30.01.2017 року м. Ужгород), тренер-викладач Казаков В.М.;
- Семенюк Деонисій – 2 місце (32:43 год.), Кубок України зі спортивного
туризму (26-30.01.2017 року м. Ужгород), тренер-викладач Гнатюк В.Д..
2. Головному спеціалісту відділу (Дук В.А.) довести цей наказ до відома
зацікавлених осіб (спортсменів, тренерів, керівників установ і організацій).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник начальника
Вик. Дук

Т.ГРИЦУК
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