ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
26 лютого 2018 року
Про
присвоєння
розрядів

м. Луцьк

№ 61

спортивних

Відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України,
затверджену наказом Міністерства молоді та спорту України від 11.10.2013
№ 582 (зі змінами), 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» та «Про затвердження Класифікаційних
норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту інвалідів
з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і
фізичного розвитку» від 27.12.2013 № 1333, клопотань наступних спортивних
установ, організацій:
- управління освіти, молоді та спорту Володимир-Волинської міської ради
(від 16.01.2018 року № 37/01-11);
- Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності (від
15.02.2018 року № 23/01-06/2-18, від 22.02.2018 року № 26/01-06/2-18, від
29.01.2018 року № 17/01-06/2-18);
- КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 13.02.2018 року, № 54/2-13,
від 06.02.2018 року № 47/2-13);
- сектору з питань фізичної культури та спорту Іваничівської
райдержадміністрації (від 25.01.2018 року, № 10/01-12/2-18);
- федерації дзюдо Волині (від 19.02.2018 року, № 29, від 14.02.2018 року
№ 28);
- ДЮСШ Луцького району (від 19.02.2018 року № 26);
- КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міської ради» (від 29.01.2018 року №
11/2-03);
- обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Юний динамівець» ФСТ
«Динамо» України (від 20.02.2018 року № 25);
- КЗ «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» (від
24.01.2018 року № 2/2-19в);
- КЗ «КДЮСШ» імені Є. Кондратовича (від 12.02.2018 року № 27);

- Волинського регіонального клубу бойових мистецтв «Прайд» (від
23.02.2018 року № 18/02-01);
- обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів (від 21.02.2018
року № 34)
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) бокс:
- Любух Марія – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з боксу серед жінок,
молоді, юніорок та дівчат (05-11.02.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Семко Ю.М.;
- Гресик Дарія – 5 місце (в/к 54 кг), чемпіонат України з боксу серед жінок,
молоді, юніорок та дівчат (05-11.02.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Семко Ю.М.;
- Процюк Ольга – 2 місце (в/к 54 кг), чемпіонат України з боксу серед жінок,
молоді, юніорок та дівчат (05-11.02.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Семко Ю.М.;
- Павловська Наталія – 5 місце (в/к +81 кг), чемпіонат України з боксу серед
жінок, молоді, юніорок та дівчат (05-11.02.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Семко Ю.М.;
2) боротьба греко-римська:
- Навозняк Григорій – 3 місце (в/к 48 кг) чемпіонат України з боротьби грекоримської серед кадетів (1-3.02.2018 року, м. Черкаси), тренер-викладач
Мосійчук А.І.;
3) боротьба вільна:
Алпєєва Анастасія – 1 місце (в/к 69 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель),
тренер-викладач Палій І.Б.;
- Іванюк Віталій – 1 місце (в/к 57 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель), тренервикладач Палій І.Б.;
- Ткачук Владислав – 1 місце (в/к 61 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель),
тренер-викладач Кондратюк Т.П.;
- Черняк Віталій – 1 місце (в/к 125 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель), тренервикладач Кондратюк Т.П.;
4) важка атлетика:
Олейник Олександра – 167 кг у сумі двоборства (в/к +63 кг), новорічний турнір
з важкої атлетики (23.12.2017 року, м. Луцьк), тренер-викладач Волков В.А.;
- Сацик Даниїла – 130 кг у сумі двоборства (в/к 53 кг), новорічний турнір з
важкої атлетики (23.12.2017 року, м. Луцьк), тренер-викладач Левчук В.М.;

5) велосипедний спорт:
- Дорошенко Юлія – 2 місце (командний спринт), зимовий чемпіонат України з
велосипедного спорту на треку серед юніорок (15-20.02.2018 року, м. Львів),
тренер-викладач Ковальов В.С.;
- Логвинюк Олександра – 2 місце (командний спринт), зимовий чемпіонат
України з велосипедного спорту на треку серед юніорок (15-20.02.2018 року, м.
Львів), тренер-викладач Ковальов В.С.;
6) гімнастика художня:
- Сидорук Анна – 87,13 бали у 6 видах багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої, (26-27.11.2017 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Бабік Анна – 86,46 бали у 6 видах багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої, (26-27.11.2017 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Марчук Анастасія – 86,55 бали у 6 видах багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої, (26-27.11.2017 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Сидорук Дарія – 85,90 бали у 6 видах багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої, (26-27.11.2017 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Скримінська Анастасія – 84,50 бали у 6 видах багатоборства, чемпіонат
Волинської області з гімнастики художньої, (26-27.11.2017 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
7) дзюдо:
- Дубік Олександр – 2 місце (в/к 34 кг), Всеукраїнський турнір з дзюдо «Кубок
Континіуму» серед юнаків та дівчат (26-29.01.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Степанюк С.В.;
- Пилипюк Катерина – 3 місце (в/к 40 кг), чемпіонат України з дзюдо серед
юнаків та дівчат до 18 років (16-17.02.2018 року, м. Луцьк), тренери-викладачі:
Сікорський О.А., Салуха Н.С., Максимович О.Є.;
- Ляшук Дарин – 2 місце (в/к 44 кг), чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та
дівчат до 18 років (16-17.02.2018 року, м. Луцьк), тренери-викладачі:
Сікорський О.А., Салуха Н.С., Максимович О.Є.;
- Стефанишин Владислав – 1 місце (в/к 46 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Пивоварчук А.М.;
- Поліщук Віталій – 1 місце (в/к 50 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Сакір О.Б.;
- Москальчук Максим – 1 місце (в/к 55 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Пех П.М.;
- Трофимович Юрій – 2 місце (в/к 55 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Чунь О.М.;
- Короць Георгій – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Самолюк Р.В.;

- Войтов Олег – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Сікорський О.А.;
- Холод Владислав – 1 місце (в/к 66 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків
та дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Сікорський О.А.;
- Назаревич Ілля – 2 місце (в/к 66 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (10.02.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Пивоварчук А.М.;
8) легка атлетика:
- Березюк Сергій – біг 3000 м, результат: 8:26.62, командний чемпіонат України
з легкої атлетики (27-28.01.2018 року, м. Суми), тренер-викладач
Борисюк С.Ю.;
- Лихач Анжела – біг 800 м, результат: 2:14.13, чемпіонат України з легкої
атлетики серед юніорів (06-07.02.2018 року, м. Суми), тренери-викладачі:
Якимович А.П., Якимович Н.І.;
І спортивний розряд
1) боротьба вільна:
- Мартинюк Роксолана – 3 місце (в/к 48 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель),
тренер-викладач Палій І.Б.;
- Турчик Анна – 3 місце (в/к 58 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель), тренервикладач Кондратюк Т.П.;
- Шльома Ольга – 3 місце (в/к 69 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель), тренервикладач Кондратюк Т.П.;
- Шептор Вікторія – 3 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель),
тренер-викладач Кондратюк Т.П.;
- Солтис Микола – 3 місце (в/к 66 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед чоловіків та жінок (26-27.11.2017 року, м. Ковель), тренервикладач Палій І.Б.;
2) легка атлетика:
Романчук Юлія – біг 1500 м, результат: 4:50.69, чемпіонат України з легкої
атлетики серед юніорів (06-07.02.2018 року, м. Суми), тренери-викладачі:
Якимович А.П., Якимович Н.І.;
3) плавання:
- Савун Богдан – 100 м комплексне плавання (басейн 25 м), результат: 1:06.79,
чемпіонат КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР» зимового спортивно-оздоровчого
табору (12.01.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Максимюк С.Л.;
І спортивний розряд з неолімпійських видів спорту
1) шахи:

- Бондаренко Станіслав – результат 6 з 9 очок (коефіцієнт 0,9), відкритий
чемпіонат м. Ковеля з класичних шахів серед чоловіків та жінок (02-04.02.2018
року, м. Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Манжос Артем – результат 5,5 з 9 очок (коефіцієнт 0,9), відкритий чемпіонат
м. Ковеля з класичних шахів серед чоловіків та жінок (02-04.02.2018 року, м.
Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Грицюк Богдан – результат 5,5 з 9 очок (коефіцієнт 1,2), відкритий чемпіонат
м. Ковеля з класичних шахів серед чоловіків та жінок (02-04.02.2018 року, м.
Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Кухарук Олександр – результат 5 з 9 очок (коефіцієнт 1,1), відкритий
чемпіонат м. Ковеля з класичних шахів серед чоловіків та жінок (02-04.02.2018
року, м. Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Хільчук Олександр – результат 4,5 з 9 очок (коефіцієнт 1,0), відкритий
чемпіонат м. Ковеля з класичних шахів серед чоловіків та жінок (02-04.02.2018
року, м. Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
2) козацький двобій:
- Борзенко Денис – 1 місце (в/к 70 кг), чемпіонат Рівненської області з
козацького двобою (10-11.02.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Кулаков О.В.;
Кандидат у майстри спорту Україниз видів спорту інвалідів з
ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і
фізичного розвитку
1) легка атлетика:
- Окапінський Ярослав – біг 400 м, результат: 58:33, (вади ОРА, клас Т-37),
чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів (06.02.2018 року, м. Суми),
тренер-викладач Рожок А.Л.;
2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- федерації дзюдо Волині (від 14.02.2018 року № 28), дзюдо: Сакір Назар – у
ваговій категорії не було 8 учасників
3. Спеціалісту відділу (Литнянчину В.В.) 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. Литнянчин

І.ДМИТРИШИН

