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ГIро присвоення спортивних розрядiв

Вiдповiдно до Положенrrя про Сдину спортивЕу класифiкацiю Украiни,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи вiд 11.10.201з
Nл 582 (зi змiнами), наказiв MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи <Про
затверджеIrня Класифiкацiйних норм та вимог единоi спортивноi шасифiкацii
УкраiЪи з олiмпiйськrж видiв спорry>> вlд 17.04.2О14 М 1258 (зi змiнами), <Про
затверджешUI Класифiкацiйнш< норм та вимоI. единоi спортивноi класифiкацii
УкраiЪи з неолiмпiйськrтх видiв спорry> ьlд 24,04.2017 Nэ 1305 (зi змiнычrи) та
<Про затвердження Класифiкацiйнrг< норм та вимог Сдиноi спортивноi
класифiкацii Ущраiъи з видiв спорту iнва:riдiв з ураженнJIми опорно-рухового
апарату, вадами зору, сл}ху та розумового i фiзичного розвитп:lо> в|д291220Iб

Ne 4739, клопотань

-

наступних спортивних установ, органiзацiй:

обласнот спецiалiзованоi дитячо-юнацькоi спортивноi школи

олiмпiйського резерву <Олiмп> (вiд 25.07.2019 року ЛЪ 97);
- коif}'нального зашrадl <<Волинська обласна дитячо-юЕацька спортивна
школа (колос> (вiд 26.07.02019 року ЛЬ 5712-9, вiд 23.08.2019 poKy.I\!
77/2-|9);
- комyllального закладу (Дитячо-юнацька спортивна rпкола Ng 3 Луцькоi
MicbKoi радю> (вiд 2З.07.2019 року Nэ 6911-10, вiд 05.08.2019 року Nl
70l1-10);
громадськоТ органiзацiТ <Щитячий спортивний клуб кКорлон> (вiл
07.08.2019 року J\! 8);
обласноi дитячо-юнацькоi спортивноТ школи iнвалiдiв (вiд 06.08.2019
року Nч 164);
.ЩУ <Захiдтий державний центр олiмпiйськоi пiдготовки з легкоТ
атлетики> (вiд l4.08.2019 року Nе 01-03/l32);
_ комун:lпьного закладу <<!итячо-юнацька
спортивна школа Л! 2 Луцькоi
мiськоi ради> (вiд 13.08.2019 року J\Ъ 287 /2-1З);
- змви Вдовенко В.В.

-

-

НАКАЗУЮ:

Е

I

l. ПрисвоiТи насryлнi спортивнi розряди:
Канludаm ч майсmрu спорmу Украiнu з олiлwпiйськttх BudiB спорmу
1) BarKKa атлетика:
- Марчук ,Щмитро - 270 rl у clTli двоборства (вiк 73+ кг), вiдкритий rypHip
Костопiльського рйону з важкоi атлетики серед юнакiв i дiвчат з н4юди ,Щrrя
молодi (29.0б.2019 porgl, м. Костопiль), тренер-викладач Вальчуi Ю.; ':'

2

200 кr у cyMi багатоборства (в/к 61 кф, чемлiонат Волинськоi
тренер-викпадач
областi сЁред чоловiкiв ia жiнок (20.06,2019 року, м, Лучьк),

-

Коспок

-

,Щавил

Коспок А.К.;
2l веgiryвання на байдарках
-_ ,"i"ц"i каное:
(к_1, 200 м), чемпiонат волинськоi областi з
м,
на'байдарках i каяое серед юнакiв та дiвчат (13,07,2019 року,
";;;;;
Ковель), тренер-викладач Мlхаr,rета,riна А,С,;

j

rfi;;]й;
3) дзюло:

2 Micue, Всеукраiнський TypHip з дзюдо ЗМСУ Р, Машуренка
iренер-викладач flлотнiкова Г,М,;
1rZ-Й.О+.ZОrЯ року, м. Лlчьк),
4) легка атлетпка:
]'п;;Й;;'П;;i"" _ ы,. 5000 м, результат,. 0:24,4З мiжнаролнi змагаrrrrя таiз
<Луцька десяткаr) серед дорослих
,"*oi uro"r"u" зi спортивноi ходьби
,тренер-викладач
Калитка М,Ф,;
ооЙрi" tЗО.ОО.ZО19 року, м. Луцьк),
м, чемпiонат Укра'rни з
- ф"Ьry . жердиною, результат: 3,40
тренерилегкоi атлетики серед юнlорlв РZ.ОЬ.ZОtЧ року, м, Кропивницький),
викладачi: Черняев О.Б., Вегнер О,А,;
]кйi"ч"rч бiг зоЬОпl,,,"р"шподu", ч":ц*зlлJ!:58,93, командний
м. Лучьк),
чемпiонат Украiни серед доро"пЬ ,а l{оподi {25.о1.2о19 року,
тренери-викJIадачi: Борисюк О,С,, Борисюк LБ,;
челшiонат Украiни зi спортивноi
-"Ф^й;
- 20 км с/х, p".yo",u,, 1:44,45,
м. Сlъли), тренериходьби на 20 км серед дорослих та молодi (16.06.2019 року,
вик.ладачi: Борисюк О.С., Борисюк LБ,;
I спооmuвнuй tлозояd
1) веслчвання на байдарках i каное:
]'ё;;;i;-Д;;;;;-- J '"i.u" (К-2,200 м), чемпiонат. ВолияськоТ областiзаз
байдарках каное серед юнакiв дiвчат 2003-2005р,н,,
(13,07,2019 року,
oOnu.roi спартакiади <Волинь спортивна-201Ь
м. Ko""n"), ,р""ер-викладач Клiмова Л,М,;

-'й".п

дrrru

-

;;;;akb"""

-

й;

i

"".-;;;;J;;
;;ь;;
2) TeHic

настiльний:

-

i

12 перемог над спортсмена}Iи
,Щепис
(протягЬм року), треЕер-викладач Демчук €,Р,;

-'П*rrуп

] Ьuо*uцu*, Олексапдrа

-

I

спортивного розряд/

12 перемог над спортсменами

I

спортивного

(протягом року), тренер-викладач Демч}к С,Р,:
розряд/
серед юнакlв
'Гооодоп'I-" - 2 мiсце, чемпiонат Украiни з TeHicy яастiльного
(29,05,-02,06,2019 року,
та дiвчат 2007р.н. в командному "ono"i"oтury розрядi
м. Чернiгiв), тренер-викладач .Щемчук С,Р,;
настiльного серед юнакв
- О-ЙИ iпй - Z ,i"ц., чемпiонат Украiни з TeHicy
(29,05,-02,06,2019 року,
та дiвчат 2007р.н. в комдцному ,rолоui'rо,у розрядi
м. Чернiгiв), тренер-викладач ,Щемчук €,Р,;
BudiB спорmу
Канdudаrп у майсmра спорmч YKoaiHu з неолiлtпiйськuх
l) спортинг:
змагання з
- Вдовенко Васпль - КСл-2, результат: 83 мiшенi, BceyKpaiHcbKi
PiBHeHcbKa обir.), тренеркомпакт-спортинry (19-20.07.2019 року, с, Суськ,
викладач Вдовенко В.В.

з

I юнацькuй оозояl:
1) кiоrсушинкай карате:
- Сойко Владислав 2 мiсце, вiдкритий чемпiонат Украiни з кiоIgzпrинкай
карате у роздiлi <<KyMiTe>> серед молодших юнакiв та дiвчаi (l0-11.05.ZtitЯ
року,
м. JЬBiB), тренер-вишrадач Мандрикiн Б.С.;
rI юнацькuй розряd:
1) кiокушшнкай карате:
- Порадюк Олександра - 2 мiсце, вiдкритий чемпiонат Украi'ни з кiокушинкай
карате у роздiлi <<KyMiTe>> серед молодших юнакiв та дiвчат (l0-1 1.05.Z0 tЯ
року,
м. JbBiB), тренер-викладач Мандрикiн Б.С.;

-

I

спорtпuвнай розряd з впдiв спорry iнвалiдiв з ураrкеццямп опорнорухового апарату, вадами зору, слуху та розумового i фiзпчного розвптку
1) легка атлетпка:
- Айсанова Анна - бiг 100 м (клас Т-З7),
результат: 0.16,55, чемпiонат УкраЪи з
легкоi атлетики серед спортсменiв з )4)ажеIJням опорно-р},l(ового апараry (2527.06.2019 року, м. Кропiвницький), тренер-викlадач РожЪк А.Л.;

2. СпецiалiстУ вiддiлу (Литнянчину В.В.) довести цей нмаз до вiдома

зацiкаллених осiб (спортсменiв, TpeHepiB, керiвникiв установ i органiзацiй).
З. Контроль за

начальник

Iгор

€
василь Литнянчин

цьою наказу зirлишаю за собою,

{МИТРИШИII

