ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
11 жовтня 2018 року
Про
присвоєння
розрядів

м. Луцьк

№ 403

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:
- Шацької ДЮСШ (від 03.10.2018 року № 31);
- федерації дзюдо Волині (від 03.10.2018 року № 114);
- ДЮСШ Луцького району (від 10.09.2018 року № 149);
- КЗ «СДЮСШОР плавання» Луцької міської ради (від 03.10.2018 року
№ 2-03/93);
- ГО «Українська федерація «Кіокушинкайкан карате» у Волинській області
(від 01.10.2018 року № 4);
- Волинського регіонального клубу єдиноборств «Легіон» (від 18.09.2018
року № 04/09.2018);
- Волинського регіонального клубу бойових мистецтв «Прайд» (від
11.09.2018 року №№ 03-09/18, 04-09/18);
- ГО «Волинська обласна федерація хортингу» (від 05.10.2018 року № 37);
- Волинського обласного ФСТ «Україна» (від 20.09.2018 року № 54);
- КЗ «КДЮСШ імені Є. Кондратовича» (від 27.08.2018 року № 172, від
25.09.2018 року № 200);
- ОСДЮСШОР «Олімп» (від 08.10.2018 року № 141);
- ОДЮСШ «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України (від 11.09.2018
року № 131, від 03.10.2018 року № 152);
НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) веслування на байдарках і каное:
- Ягодинець Олександр – 1 місце (С-4, 200 м), відкритий чемпіонат України з
веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат (13-17.006.2018 року,
м. Ковель), тренер-викладач Цюп’ях Л.П.;
- Цюп’ях Софія – 2 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 Цюп’ях Л.П.;
- Яльницький Олег – 3 місце (С-2, 500 м), чемпіонат України серед закладів
фізичної культури з веслування на байдарках і каное «Стрімкі човни» (2730.07.2018 року, м. Дніпро), тренер-викладач Цюп’ях Л.П.;
2) дзюдо:
- Бондарук Максим – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат області з дзюдо серед чоловіків
та жінок (23.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Іщук О.Б.;
- Горбач Назар – 2 місце (в/к +100 кг), чемпіонат області з дзюдо серед чоловіків
та жінок (23.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Іщук О.Б.;
- Коськін Юрій – 1 місце (в/к абсолютна), чемпіонат області з дзюдо серед
чоловіків та жінок (23.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Марчук М.Ф.;
3) легка атлетика:
- Гаврилюк Юлія – біг 100 м (результат: 12,15 с), командний чемпіонат України з
легкої атлетики серед дорослих та молоді (25.06.2018 року, м. Кропивницький),
тренер-викладач Козлович О.Є.;
- Гуменюк Максим – біг 100 м (результат: 11,15 с), чемпіонат України з легкої
атлетики серед дорослих (18.07.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Козлович О.Є.;
4) плавання:
- Карасійчук Антон – 50 м вільний стиль, басейн 25 м (результат: 0.23,93 хв),
відкритий чемпіонат КЗ «СДЮСШОР плавання» (08.09.2018 року, м. Луцьк),
тренер-викладач Максимюк С.Л.;
І спортивний розряд
1) веслування на байдарках і каное:
- Панькевич Орест – 11 місце (С-1, 200 м), чемпіонат України серед юніорів з
веслування на байдарках і каное (17-23.05.2018 року, м. Дніпро), тренер-викладач
Клімова Л.М.;
2) велосипедний спорт:
- Войтович Надія – 8 місце (крос-кантрі), чемпіонат України з велосипедного
спорту класу маунтенбайк (03-08.09.2018 року, м. Рівне), тренери-викладачі:
Ковальов В.С., Матвійчук-Жолнач В.В., Ковальов Д.В.;
3) легка атлетика:

- Черняк Антоніна – біг 100 м (результат: 12,58 с), чемпіонат України з легкої
атлетики серед юнаків 2001 р.н. та молодші (14.06.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Поліщук В.С.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) кіокушинкайкан карате:
- Сарновська-Шевчук Софія – 1 місце (в/к +55 кг), чемпіонат України з
кіокушинкайкан карате серед дорослих та юніорів (22.09.2018 року, м. Дніпро);
2) козацький двобій:
- Свідерський Назарій – 1 місце (в/к 65 кг), чемпіонат Волинської області з
козацького двобою (08-09.09.2018 року, м. Луцьк), тренери-викладачі:
Заболотний А.В., Столярук Н.В.;
- Андрусик Олексій – 1 місце (в/к 70 кг), чемпіонат Волинської області з
козацького двобою (08-09.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Кулаков О.В.;
3) шахи:
- Кучер Костянтин – досягнутий рейтинг: 2105 очок, відкритий кубок дитячого
центру туризму та спорту (28.08-02.09.2018 року, м. Львів);
4) хортинг:
- Якімшин Олександр – 1 місце (в/к абсолютна), чемпіонат Волинської області з
хортингу (28-29.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач П’ятіков С.В.;
І спортивний розряд
1) козацький двобій:
- Протасюк Андрій – 1 місце (в/к 55 кг), чемпіонат Волинської області з
козацького двобою (08-09.09.2018 року, м. Луцьк), тренер-викладач Кулаков О.В.;
3) шахи:
- Капітула Максим – 6 очок з 9 при коефіцієнті 1.6, відкритий турнір м. Ковеля з
класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (24-26.08.2018 року, м. Ковель),
тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Самолюк Антоніна –5,5 очок з 9 при коефіцієнті 1.2, відкритий турнір м. Ковеля
з класичних шахів серед дорослих, юнаків та дівчат (24-26.08.2018 року,
м. Ковель), тренер-викладач Черняк О.Є.;
- Хільчук Іван – 7 очок з 9 при коефіцієнті 1.8, чемпіонат Волинської області з
класичних шахів серед юнаків та дівчат (23.09.2018 року, м. Луцьк), тренервикладач Черняк О.Є.;
2. Спеціалісту відділу (Литнянчину В.В.) довести цей наказ до відома
зацікавлених осіб (спортсменів, тренерів, керівників установ і організацій).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
відділу Грицук Т.Ю.
Начальник
Вик. Литнянчин

І.ДМИТРИШИН

