ВОЛИНСЬКЛ ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРЛЦIЯ

вIллLл з питАнь Фlзиrrноi культури тА
нАкА
09 жовтня 2020 року

м.

спорту

з
Лlцьк

Ns l93

Про присвоення спортивних
розрядiв

Вiдповiдно до Положенrrя про Сдину спортивну класифiкацiю Упраiни,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa молодi та спорту Украirти вiд 11.10.201З
N! 582 (зi змiнаrr.rи), наказiв MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи <Про
з."твердженюI Класифiкацiйнrх норм та вимог €диноi спортивноi юrасифiкацiТ
Украiни з олiмпiйських видiв спорту> ь\д |7.04.2014 J\! 1258 (зi змiнаrvrи), <Про
затвердження Класифiкацiйних норм та вимог €диноi спортивноТ класифiкацii
Украiни з неолiмпiйських видiв спорry>> ьiд 24.04.2017 Nэ 1305 (зi змiнами) та
<Про затвердження Класифiкацiйню< норм та вимог единоi спортивноi
класифiкацii УкраiЪи з видiв спорry iнвалiдiв з }раженюlми опорно-рухового
апарату, вадами зору, сл)ху та роз},I\4ового i фiзичного розвитку) вiд 29.12.20lб
J\Ъ

4739, (зi змiнами) клопотапь насryпних спортивних установ, органiзацiй:

НАКАЗУЮ:

Присвоi'ти наступнi спортивнi розряди:
Канdаdаm у майсmоu спорmч YKpaiHu з олiмпiйськлtх BudiB спорmу
1) бокс:
- Боярин Iрина - 3 мiсце (в/к 60 кг), чемпiонат УкраiЪи з боксу серед жiнокмолодi, юнiорок та дiвчат (28.09-04.10.2020 року, м. XapKiB), треIrер-викJIадач:
Семко Ю.М.;
- Кузнець Лариса 5 мiсце (в/к 60 кг), чемпiонат УкраiЪи з боксу серед
жiнок-молодi, юнiорок та дiвчат (28.09-04.10.2020 року, м. XapKiB), тренервикJIадач: Семко Ю.М.;
- Шестlхiна Христиъlа - 2 мiсце (в/к 60 кг), чемпiонат УкраiЪи з боксу серед
жiнок-молодi, юнiорок та дiвчат (28.09-04.10.2020 року, м. XapKiB), тренервIIкJIадач: Семко Ю.М.;
- Яковлева Яна - 2 мiсце (в/к 60 кг), чемпiонат УкраiЪи з боксу серед жiнокмолодi, юнiорок та дiвчат (28.09-04.10.2020 року, м. XapKiB), тренер-викJIадач:
Семко Ю.М.
1.

-

2) боротьба-вiльна:

-

Лаць ,Щiана

-

3 мiсце (в/к 43 кг), чемпiонат Украiни серед кадеток з

боротьби вiльноi (02-05.09.2020 por,y, м. XapKiB), тренер-викладач: Палiй I.Б.;
Падошик Ольга 3 мiсце (в/к б1 кг), чемпiонат Украiни серед кадеток з
боротьби-вiльноi (02-05.09.2020 por,y, м. XapKiB), тенери-викладачi:Стус О.,
Раковський О.;

-

-

Савенюк Тетяпа - 5 мiсце (в/к 62 кг), чемпiонат УкраЪи серед кадеток з
боротьби-вiльноi (2З-24.08.2020 року, м. Ьвiв),тренер-викJIадач: Милехия

А.м,

3) боротьба

-

греко-рцмська:

Мiрчук Олександр - 5 мiсце (в/к 92 кг), чемпiонат УкраiЪи серед кадетiв з
боротьби греко-римськоi (02-05.09.2020 року, м. XapKiB), тренер-викладач:

JIюбежапiн I.

4) веслування на байдарках та каное:

-

Гончарlк Роман

- l мiсце

(C-l

l000M), чемпiонат УкраiЪи серед юнакiв
та дiвчат 2004-2005 рр.н. та 2006-2007 рр.в. з вестrуванrrя на б/к (17_21.08.2020
року, м. !нiпро), тренери-викладачi: Семенюк Ф.I., ,Щемчук О.П.;
Кушнерук Максим - 2 мiсце (С-2 500м), чемпiонат Украiни серед юнакiв
та дiвчат 2004-2005 рр.н. та 2006_2007 рр.н. з веслування на б/к (17-21.08.2020
року, м. ,Щнiпро), тренер-викладач: Щемчук О.П.
5) лзюло:
- Зубчик Назар - 1 мiсце, чемпiонат Волинськоi областi серед чоловiкiв та
жiнок з дзюдо (04.10.2020 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Сiкорський О.А.;
- Войтов Олег - 2 мiсце, чемпiонат Волинськоi областi серед чоловiкiв та
жiнок з дзюдо (04.10.2020 року, м. Луцьк), тренер-викладач: Сiкорський О.А.
б) стрiльба кульова :
Павлюк Артем - IIП-3 (ч) - 564, вiдкритий чемпiонат ВолинськоТ областi
зi стрiльби лульовоi присвячений .Щню Незалежностi УкраiЪи (29-10.08.2020
року, м. Луцьк), тренер-викJIадач: ГIпатонов О.В.

-

-

I спорmавнай розряd

1) вес.лування на байдарках та каное:

-

Владичко Iлля - (К-1 200 м' 41.77') чемпiонат Волинськоi областi з
BecJD/BaIrmI на 6/к {12.09.2020 року, м. Ковель), тренер-викJIадач: Шевченко

т.ю.

2) дзюдо:

л

- Потапчук Тарас - 1 мiсце (в/к 60 кг), ВсеукраiЪськi спортивнi змаIання,
вiдкритого чемпiонаry Громадськоi органiзацii <<ВсеlкраiЪське фiзкультlрно26.08.2020 року, м. Ворохта), тренер-виюrадач: Iпц,к О.;

- 1 мiсце (в/к бб кг), ВсеукраiЪськi спортивнi змагzlнЕя,
вiдкритого чемпiонаry Громадськоi органiзацii <<ВсеукраiЪське фiзкультlрноспортивне товариство <<Колос>> пiд девiзом <<Хто ти, мйбlтнiй олiмпiець> (2З26.08.2020 року, м. Ворохта), тренер-викладач: Iщук О.
- Сиrтюк Богдан

канlulаlп ч майuпоа

спорmч ykoa|iHu з неолiмпiйськчх BudiB спорmу

1) спортпвне орiецтування:

-

Лiпryк Антонiй - 5 мiсце, спринтерська дистанцiя (lb хв 19 сек),
чемпiонат УкраiЪи зi спортивного орiенryвання (06.09.2020 року, м Херсон),
тре не р-ви

2)

KJ]

адач: Гучаленко В.Т.

рукопашний бiй:

- Кравчук BiKTop

-

1 мiсце (в/к до 55 кг), чемпiонат УкраiЪи з
рукопашноIо

бою (дорослi та юнiори), (02-05.10.2020 року, м. КиiЪ), тренери-викладачi:

Грисюк Щ.L, Стефановський Т.П.;

-

Солонiнка Михайло - 1 мiсце (в/к до 60 кr), чемпiонат УкраЪи з
рукопаJIIного бою (дорослi та юнiори), (02_05.10,2020 року, м. КиiЪ), .р"r"р"вишtадачi: Грисюк ,Щ.I., Стефановський Т.П.
r спооtпuвнuй оозпяt)
1) спортивна акробатика:
- Гуржа €лизавета

- жiн. групи -

76,79 бал., чемпiонат УкраiЪи зi спортивноi
акробатики серед юнакiв (21-25Ю9.2020 року, м. Вiнниця), iренери-викладачi:
Кришпiнович О.Ю., Папryк В.П., Гурська Н.В.;
- Мурза Катерина - жiн. групи - 76,79 бм' чемпiонат Украiни зi спортивноi
акробатики серед юнакiв (21-25,О9.2020 porqy, м. Вiнниця), тренери-викладачi:
Кришпiнович О.Ю., Папryrс В.П., Гурська Н.В.;
- Войтюк Ангелiна - жiн, групи
- 76,79 бал., чемпiонат Уrqраi'ни зi спортивноi
акробатики серед юнакiв (21-25.09.2020 року, м. Вiнниця), iренери-виклалачi:
КриIrшiнович О.Ю., Папцп< В.П., Гlрська Н.В.
2. Вiдмовити у присвосннi спортивного
розряду:
- JIrобомльськiй ,ЩОСШ (вiд 01.10.2020
року Л! 4) бокс: Iваrrицький Владислав

-. матерiапи щодо присвоеннJI спортивних розрядiв поданi пiзнiше шести

мlсяцlв з дати виконанЕrI спортсменом встzlновлеIiих квалiфiкацiйних норм та

вимог.
3. Провiдному консультлlту вiддiлу фiзичноi культури, спорту та молодi
управлrннrl у справах молодi та спорту облдержадмiнiстрацii (Вадиму
Гlтдеричу) довести цей наказ до вiдома зацiкавлених осiб (спорiсменiв,
TpeHepiB, керiвникiв установ i органiзацiй),
4. Контроль за виконанIUIм цього наказу покласти на заступника
начальника управпiння Василя Литrrянчина.

Нача:rьник

Вадим Гуrцерич 234 112

IгорЩМИТРИШИН

