ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
25 липня 2018 року
Про
присвоєння
розрядів

м. Луцьк

№ 299

спортивних

Відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України,
затвердженого 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» від 24.04.2017 № 1305 (зі змінами) 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 29.12.2016
№ 4739, клопотань наступних спортивних установ, організацій:
- ДЮСШ Луцького району (від 27.06.2018 р. № 130);
- КЗ «ДЮСШ № 3 Луцької міської ради» (від 19.07.2018 року № 1-10/57, від
18.06.2018 року № 48/1-10);
- ОСДЮСШОР «Олімп» (від 11.07.2018 року № 89, від 17.07.2018 року №
93);
- ОДЮСШ «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України (від 18.07.2018
року № 107, від 04.07.2018 року № 103);
- управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ВолодимирВолинської міської ради (від 06.07.2018 року № 638/01-11);
- сектору з питань фізичної культури та спорту Іваничівської
райдержадміністрації (від 09.07.2018 року № 91/01-12/2-18);
- Луцького міського молодіжного спортивного клубу СНУ імені Лесі
Українки (від 25.06.2018 року № 51, від 26.06.2018 року № 55);
- Любешівської ДЮСШ (від 25.06.2018 № 12);
- ГО «Волинський регіональний клуб рукопашного бою «Інсайт» (від
23.07.2018 року № 2307/18);
- обласної дитячо-юнацької спортивної школи (від 09.07.2018 року № 399);
- центру туризму, спорту та екскурсій (від 04.07.2018 року № 199/01-23);
- Волинського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Україна»
(від 12.07.2018 року № 45);

- ГО «Волинська шахова федерація» (від 04.07.2018 року № 16);
- відділу освіти, молоді та спорту Горохівської райдержадміністрації (від
23.07.2018 року № 638/34/2-18);
- Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» (від 10.07.2018 року № 389);
- обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів (від 03.07.2018 року
№№ 105, 107 від 24.07.2018 року № 116);
- Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності (від 18.07.2018
року № 90/01-06/2-18);
- КЗ «СДЮШОР плавання Луцької міської ради» (від 08.07.2018 року № 203/80)
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) важка атлетика:
- Ганіч Інна – 150 кг у сумі двоборства (в/к 63 кг), чемпіонат України з важкої
атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років (10-15.05.2018 року, м. Чорноморськ),
тренер-викладач Миронюк М.Д.;
2) велосипедний спорт:
- Шиманська Ірина – 1 місце (шорт-трек), чемпіонат України з велосипедного
спорту серед юніорок класу маунтенбайк (11-14.07.2018 року м. Чернівці), тренервикладач Ковальов В.С.;
3) веслування на байдарках і каное:
- Гальчун Валерія – 3 місце (К-2, 500 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренеривикладачі: Шевченко Т.Ю., Мухаметаліна А.С.;
- Мирончук Дмитро – 1 місце (С-4, 200 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренеривикладачі: Семенюк Ф.І., Прохорук В.О.;
- Шворак Анатолій – 1 місце (С-4, 200 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренеривикладачі: Семенюк Ф.І., Прохорук В.О.;
- Змієвський Василь – 3 місце (С-1, 3000 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренеривикладачі: Семенюк Ф.І., Прохорук В.О.;
- Демчина Ольга – 1 місце (К-1, 3000 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренервикладач Клімова Л.М.;
- Калитюк Василина – 1 місце (С-1, 500 м), чемпіонат України з веслування на
байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.06.2018 року, м. Ковель), тренеривикладачі: Семенюк Ф.І., Прохорук В.О.;

- Огребчук Андрій – 4 місце (К-1 200 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
- Яковлєв Сергій – 1 місце (С-2 500 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренери-викладачі: Семенюк Ф.І., Прохорук В.О.;
- Магерко Вадим – 4 місце (К-1 1000 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Клімова Л.М.;
4) гімнастика художня:
- Сцьольна Анна – 87,10 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області
з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Агєєва О.Ю.;
- Іваник Дарія – 85,67 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області з
гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Оліщук М.В.;
- Мерчук Вікторія – 84, 72 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Данелюк Н.В.;
- Прокоп’юк Анна – 84,53 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Смаглюк Олександра – 84,23 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Хилюк Марія – 84,08 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області з
гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Данелюк Н.В.;
- Засадко Анастасія – 84,03 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Данелюк Н.В.;
- Ніколаєва Катерина – 84,08 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Камозіна Дарина – 84,08 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Яценко Олександра – 84,02 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Крупкіна Крістіна – 84,05 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Медведюк О.А.;

- Савіна Анастасія – 84,02 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Шуба Валерія – 84,02 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області з
гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Медведюк О.А.;
- Сидорук Анна – 85,73 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області з
гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Медведюк О.А.;
- Скримінська Анастасія – 84,02 очок у сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (05-06.05.2018 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Медведюк О.А.;
5) боротьба вільна:
- Лаць Діана – 2 місце (в/к 33 кг), чемпіонат України з боротьби вільної серед
юнаків та дівчат (08-11.05.2018 року, м. Миколаїв), тренер-викладач Палій І.Б.;
6) легка атлетика:
- Токарчук Катерина – с/х 3000 м (результат: 14:40.0 хв.), чемпіонат Волинської
області з легкої атлетики серед ДЮСШ (04.05.2018 року, м. Луцьк), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Шахно С.М.;
- Хомилюк Олександра – біг 200 м (результат: 24,86 с), командний чемпіонат
України з легкої атлетики серед юніорів (02-04.06.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Сієнко О.Ю.;
- Вишинський Дмитро – естафетний біг 4х100 м (результат: 41,59 с), командний
чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді (24-26.06.2018
року, м. Кропивницький), тренер-викладач Киричук В.М.;
І спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Гержій Тарас – 175 кг у сумі двоборства (в/к 62 кг), чемпіонат Волинської
області з важкої атлетики серед молоді до 23 років (13.07.2018 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Костюк А.К.;
- Савчук Сергій – 198 кг у сумі двоборства (в/к 69 кг), чемпіонат Волинської
області з важкої атлетики серед молоді до 23 років (13.07.2018 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Костюк А.К.;
- Антоненко Валентин – 195 кг у сумі двоборства (в/к 69 кг), чемпіонат
Волинської області з важкої атлетики серед молоді до 23 років (13.07.2018 року,
м. Луцьк), тренер-викладач Костюк А.К.;
2) веслування на байдарках і каное:
- Ваколюк Володимир – 5 місце (К-2, 500 м), Всеукраїнські зональні змагання
«Стрімкі човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
- Романюк Ярослав – 8 місце (С-2, 200 м), Всеукраїнські зональні змагання
«Стрімкі човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Повх Р.Ф.;

-Шморгун Дарій – 5 місце (С-2, 500 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
- Бензель Назар – 3 місце (С-2, 500 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Прохорук В.О.;
- Федорук Дмитро – 3 місце (С-2, 500 м), Всеукраїнські зональні змагання
«Стрімкі човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Прохорук В.О.;
- Кушнерук Максим – 3 місце (С-2, 200 м), Всеукраїнські зональні змагання
«Стрімкі човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Прохорук В.О.;
- Ліпейко Віталій – 3 місце (С-2, 200 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
- Владичко Ілля – 3 місце (К-1, 1000 м), відкритий чемпіонат Волинської області з
веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
- Мельничук Маргарита – 7 місце (К-2, 200 м), Всеукраїнські зональні змагання
«Стрімкі човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року,
м. Добротвір), тренер-викладач Повх Р.Ф.;
- Старко Дарина – 7 місце (К-2, 200 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Клімова Л.М.;
- Ткачук Євгенія – 8 місце (С-1, 500 м), Всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі
човни» з веслування на байдарках і каное (06-08.07.2018 року, м. Добротвір),
тренер-викладач Мухаметаліна А.С.;
3) велосипедний спорт:
- Левченко Богдана – 5 місце (шорт-трек), чемпіонат України з велосипедного
спорту класу маунтенбайк (11-14.07.2018 року, м. Чернівці), тренери-викладачі:
Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
- Римарчук Ангеліна – 5 місце (марафон ХСМ), чемпіонат України з
велосипедного спорту класу маунтенбайк (11-14.07.2018, року, м. Чернівці),
тренери-викладачі: Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
- Грушецький Владислав – 4 місце (марафон ХСМ), чемпіонат України з
велосипедного спорту класу маунтенбайк (11-14.07.2018 року, м. Чернівці),
тренери-викладачі: Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
- Сардачук Дмитро – 4 місце (марафон ХСМ), чемпіонат України з велосипедного
спорту класу маунтенбайк (11-14.07.2018 року, м. Чернівці), тренери-викладачі:
Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
- Іосенко Валерія – 4 місце (ХСО), чемпіонат України з велосипедного спорту
класу маунтенбайк (23.06.2018 року, м. Кропивницький), тренери-викладачі:
Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;

- Шишмарьова Олександра – 6 місце (ХСО), чемпіонат України з велосипедного
спорту класу маунтенбайк (23.06.2018 року, м. Кропивницький), тренеривикладачі: Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
- Логвинюк Дарина – 8 місце (шорт-трек), чемпіонат України з велосипедного
спорту класу маунтенбайк (23.06.2018 року, м. Кропивницький), тренеривикладачі: Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В.;
4) плавання:
- Тімощук Денис – 50 м батерфляй (бас. 25 м), результат: 0.28,96 хв., кубок
Волинської області з плавання (21-22.06.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Мороз В.В.;
ІІ спортивний розряд
1) легка атлетика:
- Петрук Вікторія – метання списа (результат: 33,17 м), міжнародний турнір з
легкоатлетичних метань пам’яті Заслуженого тренера Шукевича Е.М. (2628.04.2018 року, м. Брест), тренер-викладач Черкашин Р.Є.;
- Прокопчук Олена – метання списа (результат: 32,32 м), міжнародний турнір з
легкоатлетичних метань пам’яті Заслуженого тренера Шукевича Е.М. (2628.04.2018 року, м. Брест), тренер-викладач Черкашин Р.Є.;
- Калюх Євген – штовхання ядра (результат: 11,24 м), 45 всеукраїнський турнір з
легкої атлетики «Кубок Рівного» (20-21.04.2018 року, м. Рівне), тренер-викладач
Черкашин Р.Є.;
- Мельничук Роман – штовхання ядра (результат: 11,14 м), 45 всеукраїнський
турнір з легкої атлетики «Кубок Рівного» (20-21.04.2018 року, м. Рівне), тренервикладач Черкашин Р.Є.;
- Музика Ніна – штовхання ядра (результат: 10,81 м), відкритий чемпіонат
Тернопільської області з легкої атлетки (18.05.2018 року, м. Тернопіль), тренервикладач Черкашин Р.Є.;
- Юрченко Вікторія – штовхання ядра (результат: 10,52 м), відкритий чемпіонат
Тернопільської області з легкої атлетки (18.05.2018 року, м. Тернопіль), тренервикладач Черкашин Р.Є.;
- Гігера Сергій – біг 100 м (результат: 11,4 с), чемпіонат Волинської області з
легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів (18.05.2018 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Киричук В.М.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) шахи:
- Матвійчук Артем – досягнутий рейтинг 2147 очок, ХІІ міжнародний шаховий
фестиваль «Мукачівське літо – 2018» (03.07.2018 року, м. Мукачево);
2) шашки:
- Кузьмич Василь – досягнутий рейтинг 2353 очок, відкритий чемпіонат міста
Луцька з шашок (28-29.06.2018 року, м. Луцьк);
І спортивний розряд

1) рукопашний бій:
- Петренко Максим – 1 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з рукопашного бою
серед юнаків (10-13.05.2018 року, м. Київ), тренери-викладачі: Паліївець В.А.,
Веремій І.В.;
2) спортивне орієнтування:
- Худик Олександр – 3 місце, кубок України зі спортивного орієнтування
(30.06.2018 року, с. Лугове (Полтавська область), тренер-викладач
Яскульська О.П.;
3) шахи:
- Слепчук Данило – 7 очок з 9 при коефіцієнті 1.8, чемпіонат України з швидких
шахів серед юнаків до 8 років (11.06.2018 року, м. Одеса), тренери-викладачі:
Калінчук О.І., Мельниченко О.М.;
Кандидат у майстри спорту України з видів спорту інвалідів з ураженнями
опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного
розвитку
1) веслування академічне:
- Герез Дмитро – 1 місце, чемпіонат України з веслування академічного серед
спортсменів з ураженням опорно-рухового аппарату (05-08.07.2018 року,
м. Дніпро), тренер-викладач Кириченко І.Л.;
- Самолюк Станіслав – 3 місце, чемпіонат України з веслування академічного
серед спортсменів з ураженням опорно-рухового аппарату (05-08.07.2018 року,
м. Дніпро), тренер-викладач Кириченко І.Л.;
- Лягов Павло – 2 місце, чемпіонат України з веслування академічного серед
спортсменів з ураженням опорно-рухового аппарату (05-08.07.2018 року,
м. Дніпро), тренер-викладач Кириченко І.Л.;
- Гаврисюк Анжела – 2 місце, чемпіонат України з веслування академічного серед
спортсменів з ураженням опорно-рухового аппарату (05-08.07.2018 року,
м. Дніпро), тренер-викладач Кириченко І.Л.;
І спортивний розряд
1) футбол:
- Сліпчук Михайло – 2 місце, чемпіонат України з футболу серед спортсменів з
наслідками ДЦП (12-17.05.2018 року, м. Суми), тренер-викладач Тимофеєв Ю.В.;
- Морозюк Сергій – 2 місце, чемпіонат України з футболу серед спортсменів з
наслідками ДЦП (12-17.05.2018 року, м. Суми), тренер-викладач Тимофеєв Ю.В.;
- Грищук Сергій – 2 місце, чемпіонат України з футболу серед спортсменів з
наслідками ДЦП (12-17.05.2018 року, м. Суми), тренер-викладач Тимофеєв Ю.В.;
- Занічковський Микола – 2 місце, чемпіонат України з футболу серед спортсменів
з наслідками ДЦП (12-17.05.2018 року, м. Суми), тренер-викладач Тимофеєв Ю.В.;
2) легка атлетика:
- Дацюра Іван –біг 800 м, результат: 2.19,31 хв. (класс Т-11), чемпіонат України з
легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і фізичного розвитку

та ураженням опрно-рухового аппарату (09-12.07.2018 року, м. Кропивницький),
тренер-викладач Дручик В.Д.;
- Булокурець Анастасія – біг 100 м, результат: 16,59 с. (класс Т-37), чемпіонат
України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і
фізичного розвитку та ураженням опрно-рухового аппарату (09-12.07.2018 року,
м. Кропивницький), тренер-викладач Рожок А.Л.;
ІІ спортивний розряд
1) легка атлетика:
- Гелюта Максим – біг 60 м, результат: 9,72 с. (УОРА), чемпіонат України з легкої
атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і фізичного розвитку та
ураженням опрно-рухового аппарату (28.02-01.03.2018 року, м. Бахмут), тренервикладач Дружинович В.П.;
2) пауерліфтинг:
- Солоха Павло – жим лежачи (в/к 80 кг), результат: 97 кг, відкритий чемпіонат
Волинської області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опрнорухового
аппарату
(03.03.2018
року,
м.
Ковель),
тренер-викладач
Бондаренко М.Ю.;
ІІІ спортивний розряд
1) легка атлетика:
- Мишковець Вікторія – біг 100 м, результат: 14,79 с. (класс Т-13), чемпіонат
України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і
фізичного розвитку та ураженням опрно-рухового аппарату (09-12.07.2018 року,
м. Кропивницький), тренер-викладач Мельник В.І.;
- Козак Надія – біг 200 м, результат: 39,00 с. (вади слуху), чемпіонат України з
легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і фізичного розвитку
та ураженням опрно-рухового аппарату (28.02-01.03.2018 року, м. Бахмут),
тренер-викладач Мельник В.І.;
- Лобашева Романа – біг 800 м, результат: 2.49,31 хв. (вади зору), чемпіонат
України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і
фізичного розвитку та ураженням опрно-рухового аппарату (09-12.07.2018 року,
м. Кропивницький), тренер-викладач Мельник В.І.;
- Остапчук Артем – біг 100 м, результат: 14,33 с. (УОРА), чемпіонат України з
легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, розумового і фізичного розвитку
та ураженням опрно-рухового аппарату (09-12.07.2018 року, м. Кропивницький),
тренер-викладач Рожок А.Л.;
2) пауерліфтинг:
- Мельник Олеся – жим лежачи (в/к 55 кг), результат: 45 кг, відкритий чемпіонат
Волинської області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опрнорухового
аппарату
(03.03.2018
року,
м.
Ковель),
тренер-викладач
Бондаренко М.Ю.;
- Форманюк Костянтин – жим лежачи (в/к 72 кг), результат: 81 кг, відкритий
чемпіонат Волинської області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням

опрно-рухового
Хомяк О.В.

аппарату

(03.03.2018

року,

м.

Ковель),

тренер-викладач

2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- сектору з питань фізичної культури та спорту Іваничівської райдержадміністрації
(від 09.07.2018 року № 91/01-12/2-18), дзюдо: Піварчук Ангеліні, Смаль Діані,
Колошнюк Юлії, Колошнюк Софії – результат не відповідає вимогам Єдиної
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту.
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

