ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
26 червня 2018 року
Про
присвоєння
розрядів

м. Луцьк

№ 278

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:
- КЗ «КДЮСШ № 1 Луцької міської ради» (від 07.06.2018 р. № 2-03/75, від
10.05.2018 року № 2-03/61);
- КЗ «ВОДЮСШ «Колос» (від 23.05.2018 року № 91/2-19 в);
- ОСДЮСШОР «Олімп» (від 01.06.2018 року № 77);
- ГО «Федерація волейболу Волинської області» (від 30.05.2018 року № 43);
- обласної дитячо-юнацької спортивної школи (21.05.2018 року №№ 361, 362);
- федерації боксу міста Луцька (від 18.06.2018 року № 20);
- КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26» (від 17.05.2018 року № 941/342);
- ВОДЮСШ з видів боротьби (від 07.05.2018 року № 71);
- КЗ «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 19.06.2018 року № 306/2-13, від
13.06.2018 року № 295/2-13, від 29.05.2018 року № 269/2-13);
- Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності (від 04.06.2018
року № 65/01-06/2-18);
- КЗ «КДЮСШ імені Є. Кондратовича» (від 31.05.2018 року № 100, від
14.05.2018 року № 89, від 20.06.2018 року № 127);
- КЗ «СДЮШОР плавання Луцької міської ради» (від 20.06.2018 року № 203/70, від 11.06.2018 року № 2-03/64, від 25.06.2018 року № 2-03/74);
- Волинського обласного відокремленого підрозділу громадської організації
«Федерація змішаних єдиноборств ММА України» (від 21.06.2018 року № 7);
- Волинської обласної федерації з веслування на човнах «Дракон» (від
25.06.2018 року № 12);
- Луцького міського молодіжного спортивного клубу СНУ імені Лесі Українки
(від 25.06.2018 року № 52)

НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) баскетбол:

- Коцько Володимир – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Шевчук Володимир – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Панасюк Владислав – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Гловацький Богдан – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Сєрьогін Мисаїл – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Мельничук Павло – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Глушко Петро – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Журжій В.І.;
- Бедлінський Ілля – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Журжій В.І.;
- Хомич Дмитро – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Журжій В.І.;
- Прозапас Олександр – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Журжій В.І.;
- Карпенко Юрій – 1 місце (перша ліга, сезон 2017-2018 років), чемпіонат
України з баскетболу серед чоловічих команд дивізіону «В», тренер-викладач
Журжій В.І.;
2) бокс:
- Мезенцев Олександр – 1 місце відкритий чемпіонат Волинської області з боксу
серед юніорів (18-20.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренер-викладач
Рогатін В.В.;
- Герасимчук Денис – 3 місце (в/к 91 кг), XVI міжнародний турнір з боксу серед
молоді (17-23.12.2017 року, м. Харків), тренер-викладач Боярчук П.В.;
3) веслування на байдарках і каное:

- Гочачко Владислав – 4 місце (С-2, 200 м), кубок України з веслування на
байдарках і каное (02-06.05.2018 року м. Дніпро), тренер-викладач Гичка О.М.;
- Алєксєєнко Христина – 3 місце (К-2, 200 м), чемпіонат України з веслування
на байдарках і каное серед юніорів та молоді (17-23.05.2018 року, м. Дніпро),
тренери-викладачі: Шевченко Т.Ю., Мухаметаліна О.Т.;
- Гузь Андрій – 3 місце (С-2, 200 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юніорів та молоді (17-23.05.2018 року, м. Дніпро),
тренер-викладач Прохорук В.О.;
4) волейбол:
- Андрійчук Володимир – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд
вищої ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Білотін Роман – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої ліги
ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Бортник Володимир – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд
вищої ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Васюк Ярослав – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Гупало Юрій – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої ліги
ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Ковальчук Олександр – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд
вищої ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Копитюк Павло – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Марчук Владислав – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Мельник Олександр – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд
вищої ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Покотило Олег – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
Семенюк Андрій – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Сокол Богдан – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої ліги
ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Ткач Микола – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої ліги
ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
- Янчук Дмитро – 4 місце, чемпіонат України серед чоловічих команд вищої
ліги ігрового сезону 2017/2018 років, тренер-викладач Лисобей В.В.;
5) плавання:
- Юзва Максим – 1500 м вільний стиль (бас. 25 м), результат: 17.29,86 хв.,
чемпіонат України з плавання серед юніорів (16-18.06.2018 року, м. Бровари),
тренер-викладач Самчук В.В.;
- Сирота Тетяна – 50 м на спині (бас. 25 м), результат: 0.31,81 хв., чемпіонат
Волинської області з плавання серед юніорів (01-02.06.2018 року, м. Луцьк),
тренери-викладачі: Максимюк С.Л., Тарасенко Л.І.;

6) дзюдо:
- Хвесик Андрій – 2 місце (в/к 55 кг), Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо
серед юнаків (15-17.06.2018 року, смт. Шацьк), тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Віннічук Станіслав – 2 місце (в/к 55 кг), Всеукраїнський турнір з боротьби
дзюдо серед юнаків (15-17.06.2018 року, смт. Шацьк), тренер-викладач
Степанюк С.В.;
- Ханенко Ірина – 3 місце (в/к 63 кг), Всеукраїнський турнір з дзюдо серед
молоді (27-29.04.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Парнасов В.В.;
- Мельник Олександр – 3 місце (в/к +100 кг), Всеукраїнський турнір з дзюдо
серед молоді (27-29.04.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мамай М.М.;
- Савош Дмитро – 3 місце (в/к +100 кг), Всеукраїнський турнір з дзюдо серед
молоді (27-29.04.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Хомов О.С.;
- Момотюк Оксана – 1 місце (в/к 63 кг), Всеукраїнський турнір з дзюдо серед
молоді (27-29.04.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Парнасов В.В.;
4) легка атлетика:
- Андрусик Олександр – 1 місце 3000 м з/п (результат: 9:07.3 хв.), відкритий
чемпіонат Донецької області з легкої атлетики (19.05.2018 року, м. Бахмут),
тренер-викладач Борисюк С.Ю.;
І спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Швець Катерина – 107 кг у сумі двоборства (в/к 53 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність
України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Юхимчук Андрій – 180 кг у сумі двоборства (в/к 62 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність
України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Коломієць О.В.;
- Стрільчук Сергій – 175 кг у сумі двоборства (в/к 62 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність
України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Гупалик Віталій – 195 кг у сумі двоборства (в/к 68 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність
України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Нікішин Валентин – 200 кг у сумі двоборства (в/к 69 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність
України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Шевчук І.М.;
- Наглюк Вадим – 225 кг у сумі двоборства (в/к 83,5 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики пам’яті О.Ф. Конякіна та воїнів загиблих за Незалежність

України (09.05.2018 року, смт. Рокині (Луцький район), тренер-викладач
Коломієць О.В.;
2) волейбол:
- Панасюк Єва – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Калінчик Дарія – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Клімчук Ольга – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Ковальчук Яна – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Ковтун Анастасія – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Міщук Дарія – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Положевець Вікторія – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга»
(10-14.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Ткачук Катерина – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Громик Катерина – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
- Габрилевич Юлія – 3 місце, чемпіонат України з волейболу «Дитяча ліга» (1014.05.2018 року, м. Запоріжжя), тренер-викладач Ромашкевич Г.В.;
3) веслування на байдарках і каное:
- Видрич Ангеліна – 1 м (К-4, 200 м), відкритий чемпіонат України з веслування
на байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель),
тренери-викладачі: Гурська Л.О., Домарецький В.Л.;
4) дзюдо:
- Кукришев Максим – 1 місце (в/к 73 кг), чемпіонат області з дзюдо серед
юнаків та дівчат (19.05.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Степанюк С.В.;
- Кіцан Максим – 1 місце (в/к 50 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (19.05.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Сакір О.Б.;
- Токарук Марк – 2 місце (в/к 81 кг), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (19.05.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Сакір О.Б.;
- Середа Дмитро – 2 місце (в/к АБС), чемпіонат області з дзюдо серед юнаків та
дівчат (19.05.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Сакір О.Б.;
5) плавання:
- Конашук Владислав – 100 м вільний стиль (бас. 25 м), результат: 0.59,49 хв.,
відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання (10-12.05.2018 року,
м. Тернопіль), тренер-викладач Галій О.Г.;
- Лебедь Вікторія – 100 м батерфляй (бас. 25 м), результат: 1.12,94 хв.,
чемпіонат Волинської області з плавання серед молоді (22-23.03.2018 року, м.
Луцьк), тренер-викладач Самчук В.В.;

- Зиза Денис – 200 м на спині (бас. 25 м), результат: 2.20,60 хв., чемпіонат
Волинської області з плавання серед юнаків (17-18.05.2018 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Наумова О.В.;
- Куява Андрій – 200 м комплексне плавання (бас. 25), результат: 2.26,25 хв.,
кубок Волинської області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Наумова О.В.;
- Кондратюк Юрій – 200 м комплексне плавання (бас. 25), результат: 2.26,98 хв.,
кубок Волинської області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Наумова О.В.;
- Лобацевич Іванна – 200 м комплексне плавання (бас. 25), результат: 2.42,28
хв., кубок Волинської області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Наумова О.В.;
- Лазарєв Борис – 100 м вільний стиль (бас. 25), результат: 0.59,50 хв., кубок
Волинської області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Тихонович А.А.;
- Аленіна Анна – 50 м брас (бас. 25), результат: 0.59,50 хв., кубок Волинської
області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Самчук В.В.;
ІІ спортивний розряд
1) баскетбол:
- Горайчук Максим – 1 місце, XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
серед
юнаків
(22-24.02.2018
року,
м.
Ковель),
тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Костюк Самуїл – 1 місце, XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
серед
юнаків
(22-24.02.2018
року,
м.
Ковель),
тренер-викладач
Чайковський Д.Й.;
- Стернічук Орест – 1 місце XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
серед юнаків (22-24.02.2018 року, м. Ковель), тренер-викладач Смітюх С.В.;
- Коць Богдан – 1 місце XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу серед
юнаків (22-24.02.2018 року, м. Ковель), тренер-викладач Смітюх С.В.;
- Єфімчук Микола – 1 місце XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
серед юнаків (22-24.02.2018 року, м. Ковель), тренер-викладач Журжій В.І.
- Кучулап Максим – 1 місце XVI спортивні ігри школярів Волині з баскетболу
серед юнаків (22-24.02.2018 року, м. Ковель), тренер-викладач Журжій В.І.
2) волейбол:
- Цмокало Тимур – 1 місце XVI спортивні ігри школярів Волині з волейболу
серед юнаків (22-24.03.2018 року, м. Ковель), тренер-викладач Кравчук І.В.;
3) дзюдо:
- Томан Максим – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом
року, тренер-викладач Волкова О.В.;
- Доценко Денис – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом
року, тренер-викладач Волкова О.В.;
- Тулайдан Роман – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом
року, тренер-викладач Волкова О.В.;

- Віннічук Юлія – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Волкова О.В.;
- Доценко Олексій – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Волкова О.В.;
- Нагурний Олексій – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Волкова О.В.;
- Кривошея Віталій – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Волкова О.В.;
- Мельник Альбіна – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Мисюк Дмитро – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Омельчук Дмитро – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Степанюк С.В.;
- Меріда Максим – 4 перемоги над спортсменами першого розряду протягом року,
тренер-викладач Степанюк С.В.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) спортивна акробатика:
- Бірюкова Олександра – 79,31 бали у сумі триборства, відкритий Всеукраїнський
турнір зі спортивної акробатики (15-20.12.2017 року, м. Львів), тренер-викладач
Пащук В.П.;
- Олексієнко Аліна – 79,31 бали у сумі триборства, відкритий Всеукраїнський турнір зі
спортивної акробатики (15-20.12.2017 року, м. Львів), тренер-викладач Пащук В.П.;
- Сєдунова Дарія – 78,1 бали у сумі триборства, ХІІІ міжнародний турнір зі спортивної
акробатики (11-16.03.2018 року, м. Могильов (Республіка Білорусь), тренер-викладач
Пащук В.П.;
Чернявська Софія – 78,1 бали у сумі триборства, ХІІІ міжнародний турнір зі
спортивної акробатики (11-16.03.2018 року, м. Могильов (Республіка Білорусь),
тренер-викладач Пащук В.П.;
- Сахарук Дарія – 79,31 бали у сумі триборства, відкритий Всеукраїнський турнір зі
спортивної акробатики (15-20.12.2017 року, м. Львів),
тренер-викладач
Кришпінович О.Ю.;
2) змішані єдиноборства ММА:
- Велієв Солтан – 2 місце (в/к 65,8 кг), чемпіонат України зі змішаних єдиноборств
ММА серед молоді (25-27.05.2018 року м. Житомир), тренери-викладачі: Зінчук А.О.,
Василенко Д.Г.;
- Шелофаст Даниїл – 2 місце (в/к 77,1 кг), чемпіонат України зі змішаних єдиноборств
ММА серед молоді (25-27.05.2018 року м. Житомир), тренери-викладачі: Зінчук А.О.,
Василенко Д.Г.;
3) веслування на човнах «Дракон»:
- Гичка Олексій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з веслування
на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач Шевчук А.Б.;
- Мар’юк Іван – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з веслування на
човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач Шевчук А.Б.;
- Прохорук Олександр – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;

- Гринько Дмитро – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Валянський В’ячеслав – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Черевко Валерій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Ткачук Андрій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Онуфрієнко Ігор – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Сбітнєв Євгеній – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Семенюк Сергій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Волчук Ігор – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Гончар Сергій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Шеметило Олександр – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Ратченков Василь – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Нестерук Віктор – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Онофрійчук Павло – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Шевчук Андрій – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;

- Міщук Артур – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Бацаєв Євген – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
- Момотюк Микола – 1 місце (D-22, 2000 м), чемпіонат Волинської області з
веслування на човнах «Дракон» (23.06.2018 року м. Ковель), тренер-викладач
Шевчук А.Б.;
4) кікбоксинг ВТКА:
- Воробей Юрій – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (10-13.05.2018 року, м. Павлоград), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Поляков Артем – 3 місце (в/к 69 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (10-13.05.2018 року, м. Павлоград), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Аврамук Софія – 1 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з кікбоксингу ВТКА
серед дорослих (10-13.05.2018 року, м. Павлоград), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Оліферович Володимир – 2 місце (в/к 84 кг), чемпіонат України з кікбоксингу
ВТКА серед дорослих (10-13.05.2018 року, м. Павлоград), тренер-викладач
Мордик М.Ю.;
- Ласкавий Олександр – 1 місце (в/к 69 кг), чемпіонат ФСТ «Україна» з
кікбоксингу ВТКА серед дорослих (29.03-01.04.2018 року, м. Полтава), тренервикладач Мордик М.Ю.;
- Матрунчик Богдан – 1 місце (в/к 67 кг), чемпіонат ФСТ «Україна» з
кікбоксингу ВТКА серед дорослих (29.03-01.04.2018 року, м. Полтава), тренервикладач Мордик М.Ю.;
- Неділько Софія – 1 місце (в/к 52 кг), Всеукраїнський турнір найсильніших
кікбоксерів України з кікбоксингу ВТКА серед юніорів (29.03-01.04.2018 року,
м. Полтава), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Палій Ярослав – 1 місце (в/к 75 кг), Всеукраїнський турнір найсильніших
кікбоксерів України з кікбоксингу ВТКА серед юніорів (29.03-01.04.2018 року,
м. Полтава), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
І спортивний розряд
1) кікбоксинг ВТКА:
- Янкович Олександр – 2 місце (в/к 54 кг), Всеукраїнський турнір найсильніших
кікбоксерів України з кікбоксингу ВТКА серед юніорів (29.03-01.04.2018 року,
м. Полтава), тренер-викладач Кобель Д.А.;
- Власюк Орест – 2 місце (в/к 57 кг), Всеукраїнський турнір найсильніших
кікбоксерів України з кікбоксингу ВТКА серед юніорів (29.03-01.04.2018 року,
м. Полтава), тренер-викладач Кобель Д.А.;

- Шевчук Вадим – 2 місце (в/к 60 кг), Всеукраїнський турнір найсильніших
кікбоксерів України з кікбоксингу ВТКА серед юніорів (29.03-01.04.2018 року,
м. Полтава), тренер-викладач Кобель Д.А.
2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- КЗ «КДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 12.06.2018 р. № 294/2-13),
дзюдо: Шевчуку Богдану, Караманяну Григорію – результат не відповідає
вимогам Єдиної спортивної класифікації України;
- федерації дзюдо Волині (від 21.05.2018 року № 70), дзюдо: Коняєву Андрію,
Брагіну Ярославу, Вовку Антону, Чубі Максиму, Самолюку Роману, Рудю
Олегу, Потапчуку Тарасу, Мельніку Богдану, Цекоту Сергію, Пивоварчуку
Максиму, Власюку Юрію, Чашуку Назарію, Кукришеву Максиму, Кирилову
Олександру, Кленшину Олександру, Піварчук Ангеліні, Плотніковій Марії,
Бельській Євгенії – результат не відповідає вимогам Єдиної спортивної
класифікації України;
- ВОДЮСШ з видів боротьби (07.05.2018 року № 71), дзюдо: Герасимчуку
Олександру, Огону Дканилу – результат не відповідає вимогам Єдиної
спортивної класифікації України.
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 залишаю за собою.

Начальник
Вик. Литнянчин

І.ДМИТРИШИН

