ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
28 листопада 2019 року
Про
присвоєння
розрядів

м. Луцьк

№ 456

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:
- Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності (від
07.11.2019 року № 134/01-06/2-19, від 21.10.2019 року № 142/01-06/2-19);
- Ратнівської ДЮСШ (від 18.10.2019 року № 11);
- КЗ «ДЮСШ № 3 Луцької міської ради» (від 11.11.2019 року № 211/1-10,
від 13.11.2019 року № 213/1-10, від 19.11.2019 року № 215/1-10);
- КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради» (від 11.11.2019 року № 402/213);
- управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ВолодимирВолинської міської ради (від 06.11.2019 року № 890/01-11);
- КЗ «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів
боротьби» (від 13.11.2019 року №№ 122, 123, 124);
- федерації дзюдо Волині (від 01.11.2019 року № 141);
- Любешівської ДЮСШ (від 04.11.2019 року №№ 19, 20, 21);
- Волинського обласного осередку федерації тхеквондо (ВТФ) України
(від 09.11.2019 року №№ 75, 76);
- федерації боксу Волинської області (від 11.11.2019 року № 104);
- КЗ «ВОДЮСШ «Колос» (від 04.11.2019 року № 129/2-19);
- ГО «Волинська обласна організація ФСТ «Динамо» України» (від
12.11.2019 року № 157);
- Луцького міського молодіжного спортивного клубу СНУ імені Лесі
Українки (від 01.11.2019 року № 111);
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НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти наступні спортивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України з олімпійських видів спорту
1) бокс:
- Жуковська Анна – 5 місце (в/к 60 кг), кубок України з боксу серед жінок
(28.10-03.11.2019 року, м. Черкаси), тренери-викладачі: Рогатін В.В.,
Боярчук П.В.;
2) важка атлетика:
- Микитюк Андрій – 286 кг у сумі двоборства (в/к 96 кг), чемпіонат ГО «ФСТ
«Спартак» з важкої атлетики (05-06.11.2019 року, м. Запоріжжя), тренеривикладачі: Костюк А.К., Віліч А.М.;
3) гімнастика художня:
- Максимова Софія – 84,85 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Гаврилюк В.Р.;
- Ковальчук Ольга – 84,25 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Гаврилюк В.Р.;
- Денисюк Каміла – 84,40 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Гаврилюк В.Р.;
- Кротік Богдана – 92,55 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Гаврилюк В.Р.;
- Москвич Анна – 84,25 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Агєєва О.Ю.;
- Скримінська Анастасія – 84,40 очок в сумі багатоборства, чемпіонат
Волинської області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
- Сидорук Анна – 91,25 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Медведюк О.А.;
4) дзюдо:
- Біднюк Анна – 3 місце (в/к 40 кг), чемпіонат України з дзюдо серед молодших
кадетів до 17 років (11-13.10.2019 року, м. Ужгород), тренер-викладач
Чунь О.М.;
- Войтов Олег – 1 місце (в/к 66 кг), всеукраїнський турнір з дзюдо (2527.10.2019 року, м. Львів), тренери-викладачі: Сікорський О.А., Онищук В.І.;
5) легка атлетика:
- Березюк Сергій – біг 3000 м (результат: 8.25,44 хв), командний чемпіонат
України з легкої атлетики серед дорослих та молоді (25-26.07.2019 року,
м. Луцьк), тренер-викладач Борисюк С.Ю.;
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- Медведюк Дмитро – с/х 10 км (результат: 44.52 хв), командний чемпіонат
України зі спортивної ходьби (19.10.2019 року, м. Івано-Франківськ), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Корецький Тарас – с/х 10 км (результат: 44.10 хв), командний чемпіонат
України зі спортивної ходьби (19.10.2019 року, м. Івано-Франківськ), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Токарчук Катерина – с/х 3000 м (результат: 14.26,23 хв), чемпіонат України з
легкої атлетики серед ДЮСШ (21.09.2019 року, м. Кропивницький), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Шоломіцька Валерія – с/х 3000 м (результат: 13.43,32 хв), чемпіонат України з
легкої атлетики серед ДЮСШ (21.09.2019 року, м. Кропивницький), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Касян Дарина – с/х 10 000 м (результат: 50.47,38 хв), чемпіонат України з
легкої атлетики серед юніорів (28.06.2019 року, м. Луцьк), тренери-викладачі:
Борисюк І.Б, Борисюк О.С.;
- Кух Іванна – крос 4 км (результат: 14.55 хв), чемпіонат України з кросу серед
дорослих, молоді, юніорів та юнаків (30.10.2019 року, м. Ужгород), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
6) тхеквондо ВТФ:
- Кузнецов Данило – 1 місце (поєдинок, в/к 37 кг), всеукраїнський турнір
«Кубок Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк), тренервикладач Мицюк Я.О.;
- Сух Дарина – 1 місце (поєдинок, в/к 49 кг), всеукраїнський турнір «Кубок
Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Мицюк Я.О.;
- Мицюк Ярослав – 1 місце (поєдинок, в/к 68 кг), всеукраїнський турнір «Кубок
Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк);
- Мицюк Оксана – 1 місце (пумсе), всеукраїнський турнір «Кубок Любарта» з
тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мицюк Я.О.;
- Безштанько Діана – 1 місце (пумсе), всеукраїнський турнір «Кубок Любарта»
з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач
Мицюк Я.О.;
І спортивний розряд
1) бокс:
- Боярчук Богдан – 1 місце (в/к 64 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Боровик Назар – 1 місце (в/к 48 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Шадура Андрій – 1 місце (в/к 91 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
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- Мезінцев Олександр – 1 місце (в/к 54 кг), чемпіонат Волинської області з
боксу серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Васькевич С.О.;
- Тарасюк Олег – 1 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Банзерук Артем – 1 місце (в/к 75 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Шинкаренко Юрій – 1 місце (в/к 80 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
2) боротьба вільна:
- Жуковський Дмитро – 2 місце (в/к 47 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2004-2007 рр. н., тренер-викладач
Мілєхін С.М.;
- Оніщук Дмитро – 2 місце (в/к 53 кг), чемпіонат Волинської області з боротьби
вільної серед юнаків та дівчат 2004-2007 рр. н., тренер-викладач Мілєхін С.М.;
- Михалевич Анна – 2 місце (в/к 66 кг), чемпіонат Волинської області з
боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2004-2007 рр. н., тренер-викладач
Мілєхін С.М.;
3) важка атлетика:
- Назарчук Богдан – 195 кг у сумі двоборства (в/к 73 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики (19.10.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Левчук В.М.;
4) гімнастика художня:
- Щурук Анна – 89,25 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської області
з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. Володимир-Волинський),
тренер-викладач Данелюк Н.В.;
- Ярмолюк Олександра – 78,85 очок в сумі багатоборства, чемпіонат
Волинської області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Данелюк Н.В.;
- Політика Альбіна – 78,40 очок в сумі багатоборства, чемпіонат Волинської
області з гімнастики художньої (16-17.10.2019 року, м. ВолодимирВолинський), тренер-викладач Данелюк Н.В.;
5) тхеквондо ВТФ:
- Гурняк Сергій – 3 місце (поєдинок, в/к 49 кг), всеукраїнський турнір «Кубок
Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк) тренер-викладач
Мицюк Я.О.;
- Сергієнко Артем – 2 місце (поєдинок, в/к 37 кг), всеукраїнський турнір
«Кубок Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк) тренервикладач Мицюк Я.О.;
- Грунтковська Софія – 3 місце (поєдинок, в/к 49 кг), всеукраїнський турнір
«Кубок Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк) тренервикладач Мицюк Я.О.;
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- Сивак Мирослава – 3 місце (поєдинок, в/к 49 кг), всеукраїнський турнір
«Кубок Любарта» з тхеквондо – ВТФ (01-02.11.2019 року, м. Луцьк) тренервикладач Мицюк Я.О.;
6) легка атлетика:
- Петрик Юлія – крос 1 км (результат: 3.09 хв), чемпіонат України з кросу серед
дорослих, молоді, юніорів та юнаків (30.10.2019 року, м. Ужгород), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Лук’янович Оксана – с/х 3000 м (результат: 15.38,73 хв), чемпіонат України з
легкої атлетики серед ДЮСШ (21.09.2019 року, м. Кропивницький), тренеривикладачі: Борисюк В.І., Борисюк О.С.;
- Абрамович Борис – біг 2000 м з/п (результат: 6.18 хв), чемпіонат України з
легкої атлетики серед юнаків (18-20.06.2019 року, м. Кропивницький), тренервикладач Борисюк О.С.;
- Шевчук Ольга – с/х 3000 м (результат: 15.44,30 хв), XVII спортивні ігри
школярів Волині серед юнаків та дівчат 2003 р.н. та молодші (24.10.2019 року,
м. Луцьк), тренер-викладач Калитка М.Ф.;
7) футбол:
- Возняк Юрій – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу сезону
2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Жилко Назарій – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Муха Владислав – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Павлік Владислав – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Турко Сергій – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу сезону
2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Матюк Віктор – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Черевко Назар – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Тимощук Євгеній – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Аврамук Едуард – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Курінчук Богдан – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Швайко Олександр – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Морозюк Богдан – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Сидорук Богдан – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Мороз Василь – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу сезону
2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
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- Круковець Максим – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Ярмолюк Іван – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу сезону
2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Радь Олександр – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
- Скорбич Руслан – 1 місце (U-19, перша ліга), чемпіонат Волині з футболу
сезону 2018/2019 рр., тренер-викладач Губчик О.В.;
ІІ спортивний розряд
1) бокс:
- Бортнік Дмитро – 2 місце (в/к 64 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Сорока Максим – 2 місце (в/к 57 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Костюк Дмитро – 2 місце (в/к 60 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Голядинець Олег – 2 місце (в/к 63 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Юзва Олег – 2 місце (в/к 75 кг), чемпіонат Волинської області з боксу серед
юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
- Оксенюк Захар – 2 місце (в/к 48 кг), чемпіонат Волинської області з боксу
серед юнаків та дівчат (16-18.05.2019 року, м. Володимир-Волинський), тренервикладач Васькевич С.О.;
2) важка атлетика:
- Яринич Богдан – 160 кг у сумі двоборства (в/к 67 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики (19.10.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Левчук В.М.;
- Владика Віталій – 146 кг у сумі двоборства (в/к 67 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики (19.10.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Коломієць О.В.;
ІІІ спортивний розряд
1) важка атлетика:
- Матвійчук Павло – 108 кг у сумі двоборства (в/к 49 кг), відкритий турнір з
важкої атлетики (19.10.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Левчук В.М.;
Кандидат у майстри спорту України з неолімпійських видів спорту
1) боротьба кураш:
- Самочко Денис – 3 місце (в/к 100 кг), чемпіонат України з боротьби кураш
серед дорослих (05-06.10.2019 року, м. Рівне), тренери-викладачі:
Любежанін І.М., Ільїн С.М.;
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- Ярощук Антон – 3 місце (в/к + 100 кг), чемпіонат України з боротьби кураш
серед дорослих (05-06.10.2019 року, м. Рівне), тренери-викладачі:
Любежанін І.М., Ільїн С.М.;
- Лістовський Дмитро – 3 місце (в/к 73 кг), чемпіонат України з боротьби кураш
серед дорослих (05-06.10.2019 року, м. Рівне), тренери-викладачі:
Любежанін І.М., Ільїн С.М.;
2) боротьба самбо:
- Момотюк Оксана – 3 місце (в/к 52 кг), чемпіонат України з боротьби самбо
серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) (27-29.09.2019 року,
м. Чорноморськ), тренер-викладач Бондарєв А.І.;
- Огнівець Роман – 3 місце (в/к 48 кг, бойове), чемпіонат України з боротьби
самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) (27-29.09.2019 року,
м. Чорноморськ), тренер-викладач Бондарєва А.А.;
- Баглай Дмитро – 3 місце (в/к 57 кг, бойове), чемпіонат України з боротьби
самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) (27-29.09.2019 року,
м. Чорноморськ), тренер-викладач Деркач В.В.;
3) кікбоксинг ІСКА:
- Матрунчик Богдан – 3 місце (в/к 70 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА
(26-29.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Повар Євгеній – 3 місце (в/к 70 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА (2629.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Денисюк Богдан – 3 місце (в/к 80 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА (2629.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Рудчик Дмитро – 2 місце (в/к 75 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА (2629.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Валько Валентин – 1 місце (в/к 80 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА (2629.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Бондарук Олександр – 3 місце (в/к 69 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА
(26-29.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Голя Антон – 2 місце (в/к 90 кг), кубок України з кікбоксингу ІСКА (2629.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
- Коновальчук Анастасія – 1 місце (в/к 54 кг), кубок України з кікбоксингу
ІСКА (26-29.09.2019 року, м. Луцьк), тренер-викладач Мордик М.Ю.;
4) сумо:
- Оліферович Ангеліна – 3 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з сумо серед
юнаків та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач Чунь О.М.;
І спортивний розряд
1) сумо:
- Галян Інна – 5 місце (в/к 65 кг), чемпіонат України з сумо серед юнаків та
дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач Чунь О.М.;
- Бондарєва Марта – 5 місце (в/к 70 кг), чемпіонат України з сумо серед юнаків
та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач Бондарєва А.А.;
- Михалевич Анна – 5 місце (в/к 70 кг), чемпіонат України з сумо серед юнаків
та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач Мілєхін С.М.;
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ІІІ спортивний розряд
1) сумо:
- Федосейкін Володимир – 9 місце (в/к 75 кг), чемпіонат України з сумо серед
юнаків та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач
Горошкевич Р.В.;
- Кирилов Олександр – 7 місце (в/к 85 кг), чемпіонат України з сумо серед
юнаків та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач
Горошкевич Р.В.;
- Романюк Максим – 7 місце (в/к 95 кг), чемпіонат України з сумо серед юнаків
та дівчат (06-08.09.2019 року, м. Харків), тренер-викладач Горошкевич Р.В.;
І спортивний розряд з видів спорту інвалідів з ураженнями опорнорухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку
1) легка атлетика:
- Стасюк Микола – ядро, клас F-35,36 (результат: 8.28 м), кубок України з
легкоатлетичних метань серед спортсменів з ураженнями ОРА, вадами зору та
розумового і фізичного розвитку (25-27 .05.2019 року, м. Бахмут), тренервикладач Рожок О.А.;
ІІ спортивний розряд
1) пауерліфтинг:
- Мельник Олеся – жим лежачи: 46 кг (в/к 50 кг), відкритий кубок Волинської
області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА (02.11.2019 року,
м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
- Цуман Сергій – жим лежачи: 85 кг (в/к 59 кг), відкритий кубок Волинської
області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА (02.11.2019 року,
м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
2) легка атлетика:
- Лобашева Романа – біг 200 м, Т-13 (результат: 31.1 с), всеукраїнська
спартакіада серед дітей інвалідів з вадам зору і слуху «Повір у себе» (0206.06.2019 року, м. Одеса), тренер-викладач Мельник В.І.;
ІІІ спортивний розряд
1) пауерліфтинг:
- Швайко Діана – жим лежачи: 46 кг (в/к 61 кг), відкритий кубок Волинської
області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА (02.11.2019 року,
м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
- Гусак Василь – жим лежачи: 86 кг (в/к 72 кг), відкритий кубок Волинської
області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА (02.11.2019 року,
м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
- Колінчук Андрій – жим лежачи: 80 кг (в/к 91 кг), відкритий кубок Волинської
області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА (02.11.2019 року,
м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
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- Ющук Михайло – жим лежачи: 108 кг (в/к +107 кг), відкритий кубок
Волинської області з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями ОРА
(02.11.2019 року, м. Ковель), тренер-викладач Дружинович В.П.;
2) плавання:
- Марковський Олександр – 50 м в/с, УОРА клас S-8 (результат: 0.44,63 хв),
всеукраїнська спартакіада серед дітей інвалідів з вадам зору і слуху «Повір у
себе» (02-06.06.2019 року, м. Одеса), тренер-викладач Кравченко О.В.;
- Гуль Марія – 50 м н/с, УОРА клас S-7 (результат: 1.07,19 хв), всеукраїнська
спартакіада серед дітей інвалідів з вадам зору і слуху «Повір у себе» (0206.06.2019 року, м. Одеса), тренер-викладач Кравченко О.В.;
2. Відмовити у присвоєнні спортивного розряду:
- Ратнівській ДЮСШ (від 18.10.2019 року № 11), боротьба вільна: Данилюк
Артем, Данилюк Олександр – результат не відповідає вимогам Єдиної
спортивної класифікації України.
3. Провідному спеціалісту відділу (Зуйко О.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 Литнянчина В.В.
Начальник
Василь Литнянчин 245 548

Ігор ДМИТРИШИН

