
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО “ДИНАМО” УКРАЇНИ

Н А К А З

« oL J  » У Л  2020 року м. Київ № ^  ^

Про затвердження Положення про рейтинг з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту серед 
територіальних організацій Фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України та 
Положення про рейтинг серед дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Фізкультурно-спортивного 
товариства «Динамо» України

Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Статуту 
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та наказу 
Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2020 р. № 530 «Про 
затвердження Положення про рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2020 р. 
за № 785/35068, а також з метою визначення єдиного рейтингу з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту та уніфікації системи оцінки результатів виступів 
спортсменів Товариства в офіційних спортивних змаганнях

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Положення про рейтинг з олімпійських та
неолімпійських видів спорту серед територіальних організацій Фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України, що додається.

2. Затвердити Положення про рейтинг серед дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, що 
додається.

3. Першим заступникам, заступникам голів територіальних організацій 
Товариства забезпечити своєчасне надання інформаційних матеріалів Рейтингів 
до апарату управління ФСТ «Динамо» України.

4. Відділам олімпійських видів спорту (Губарев В. А.) та
неолімпійських видів спорту (Янко І.В.) апарату управління ФСТ «Динамо» 
України щорічно визначати Рейтинги серед територіальних організацій та 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл Фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» України згідно з Положеннями, до 01 лютого наступного року.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо» України від 30.04.2014 р. № 20 
«Про затвердження Положення про проведення огляду-конкурсу серед 
територіальних організацій Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 
України та Положення про проведення огляду-конкурсу серед дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України»

6. Наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший 3: НИК ГОЛОВИ В.П. Корж



Затверджено 
наказом ФСТ «Динамо» України 

від « Я  -/ » ___________ 2(У^р. №

Положення
про рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

серед територіальних організацій Фізкультурно-спортивного 
товариства «Динамо» України

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає умови та порядок визначення рейтингу з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні (далі -  
Єдиний рейтинг).

2. Метою єдиного рейтингу Фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо” України є:

визначення кращих територіальних організацій Фізкультурно- 
спортивного товариства “Динамо” України;

підвищення якості та ефективності діяльності Фізкультурно- 
спортивного товариства “Динамо” України;

стимулювання роботи територіальних організацій щодо розвитку 
олімпійських та неолімпійських видів спорту;

визначення пріоритетності та головних напрямів розвитку 
олімпійських та неолімпійських видів спорту в Фізкультурно-спортивному 
товаристві “Динамо” України;

популяризації, пропаганди та розвитку пріоритетних видів спорту 
Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України;

проведення цілеспрямованої роботи з відбору та підготовки 
спортсменів збірних команд Товариства для участі у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях.

3. Єдиний рейтинг визначається серед територіальних організацій 
Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України, які розподілені за 
групами (додаток 1).

4. Підсумкові інформаційні матеріали Єдиного рейтингу надсилаються 
територіальним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” 
України.

5. Відділ організаційної та кадрової роботи Фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо” України оприлюднює інформацію щодо підсумків 
Єдиного рейтингу на офіційному веб-сайті ФСТ “Динамо” України.

II. Порядок та умови визначення рейтингу

1. Єдиний рейтинг за рік, що минув, визначається відділами 
олімпійських та неолімпійських видів спорту Фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо” України та затверджується наказом ФСТ “Динамо” 
України до 15 лютого наступного року.

2. Єдиний рейтинг визначається за найбільшою кількістю очок, що 
нараховані територіальним організаціям за результати виступів спортсменів у



змаганнях, які визначені Єдиним календарним планом фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України на поточний рік, відповідно до 
таблиці визначення рейтингу у видах спорту (додаток 2).

3. У Єдиному рейтингу очки нараховуються кожному спортсмену 
територіальної організації за виборене місце в індивідуальних, групових і 
командних номерах програми та ігрових видах спорту.

Очки з коефіцієнтом 0,5 нараховуються:
в олімпійських видах спорту - у неолімпійських номерах програми та 

спортивних змаганнях, що проводяться в умовах, які не відповідають 
регламенту проведення Олімпійських ігор (з легкої атлетики і стрільби з лука в 
закритих приміщеннях, з плавання у 25-метровому басейні, з перегонів на 
лижеролерах, командні чемпіонати у видах спорту тощо);

у неолімпійських видах спорту, що не входять до програми Всесвітніх 
ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з единоборств, Всесвітньої 
шахової олімпіади та у номерах програми, які не входять до програми цих 
змагань.

У видах спорту, де не проводяться фінальні змагання Кубків світу і 
Європи серед дорослих, а також немає підрахунку загального заліку за 
підсумками етапів, враховується кращий результат спортсмена на одному із 
змагань Кубка світу та Кубка Європи.

У тенісі кращий спортивний результат, показаний на одному із змагань 
"Великий шолом" серед дорослих протягом поточного року, прирівнюється до 
спортивного результату на чемпіонаті світу; участь українських спортсменів у 
матчах плей-оф світової групи і світовій групі на змаганнях Кубка Девіса 
(чоловіки) та у матчах плей-оф світової групи і у світових групах на змаганнях 
Кубка федерацій (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 1 місце на 
чемпіонаті Європи; участь українських спортсменів у 2 раунді групи І 
Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка Девіса (чоловіки) та у 
матчах плей-оф групи І Європейсько-Африканської зони на змаганнях Кубка 
федерацій (жінки) прирівнюється до спортивного результату - 5 місце на 
чемпіонаті Європи; кращий спортивний результат, показаний на одному із 
змагань "Великий шолом" серед юніорів протягом поточного року 
прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті світу серед молоді.

В індивідуальних зимових олімпійських видах спорту кращий 
спортивний результат прирівнюється до:

чемпіонату Європи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка 
світу в гірськолижному спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках 
на лижах з трампліна, сноубордингу, фристайл і;

чемпіонату Європи серед молоді або найближчої до дорослих 
спортсменів вікової групи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка 
Європи (Континентального Кубка) у гірськолижному спорті, ковзанярському 
спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна, 
сноубордингу, фристайлі, шорт-треку та на одному з етапів серії Гран-Прі серед 
юніорів у фігурному катанні.
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У хокеї з шайбою замість чемпіонату Європи враховується місце за 
турнірною таблицею чемпіонату світу, за винятком команд з країн, які не 
належать до країн Європи. Враховуються місця згідно зі схемою розіграшу 
чемпіонату світу з хокею, де у Вищому дивізіоні (1-16 місця) IIHF World Men 
Ice Hockey Championships грають 16 команд.

У змаганнях чемпіонатів України серед дорослих команд найвищої ліги 
(дивізіону) з американського футболу, баскетболу, бейсболу, водного поло, 
волейболу, гандболу, регбі, регбілігу, софтболу, флорболу, футболу, футзалу, 
хокею на траві, хокею з шайбою очки нараховуються з коефіцієнтом 1 крім 
неолімпійських номерів програми в олімпійських ігрових видах спорту, де 
нараховуються очки з коефіцієнтом 0,5.

У наступних за найвищою лігою (дивізіоном) змаганнях чемпіонатів 
України з цих видів спорту очки нараховуються з коефіцієнтом у такій 
послідовності: 0,75; 0,5; 0,25.

В ігрових видах спорту очки нараховуються кожному спортсмену 
окремо, включеному до заявки команди, один раз за підсумкове командне місце 
у чемпіонаті України, Європи, світу, Кубках України, Європи, світу та 
Олімпійських іграх.

За присвоєння спортивних звань нараховується наступна кількість очок: 
майстер спорту України -  40, майстер спорту України міжнародного класу -  80, 
Заслужений майстер спорту України -  120, Заслужений тренер України - 100. 
Очки за присвоєння спортивних звань нараховуються тільки спортсменам і 
тренерам, яким зазначені звання присвоєно вперше та за наявністю наказів, 
затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної 
культури і спорту за поточний рік.

За встановлення спортсменом рекордів нараховується наступна кількість 
очок: світу серед дорослих -  2000, серед молоді та юніорів -  1000, серед юнаків 
-  300; Європи серед дорослих -  1000, серед молоді та юніорів -  500, серед 
юнаків -  150; України серед дорослих -  100, серед молоді та юніорів -  50, серед 
юнаків -  25. З неолімпійських видів спорту зазначені очки нараховуються з 
коефіцієнтом 0,5. За встановлення спортсменом одночасно декількох рекордів 
на одних змаганнях очки нараховуються за найвищим показником.

За результати виступу спортсменів на чемпіонатах світу серед 
поліцейських та військовослужбовців очки нараховуються - за графою фінал 
Кубку світу серед дорослих таблиці визначення рейтингу у видах спорту 
(додаток 2).

За результати виступу спортсменів на чемпіонатах Європи серед 
поліцейських та військовослужбовців - за графою фінал Кубку Європи серед 
дорослих таблиці визначення рейтингу у видах спорту (додаток 2).

За результати виступу спортсменів на чемпіонатах ФСТ «Динамо» 
України за програмою «Динаміада», чемпіонатах ФСТ «Динамо» України з 
видів спорту - за графою чемпіонат України серед дорослих таблиці визначення 
рейтингу у видах спорту (додаток 2), на чемпіонатах відомств - за графою 
Кубки України серед дорослих з коефіцієнтом 0,5 таблиці визначення рейтингу 
у видах спорту (додаток 2).
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Очки нараховуються за результати виступу спортсменів лише на 
чемпіонатах відомств серед команд їх територіальних підрозділів, а також за 
умови включення змагань до Єдиного календарного плану фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України на поточний рік.

За результати виступу вихованця спортивної школи ФСТ “Динамо” 
України з олімпійських видів спорту серед молодших вікових груп очки 
нараховуються - за графою чемпіонат України серед юнаків таблиці визначення 
рейтингу у видах спорту (додаток 2).

4. Якщо у офіційних підсумкових протоколах змагань, які визначені 
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на поточний рік, спортсмен територіальної організації записаний за 
інше фізкультурно-спортивне товариство або взагалі без ФСТ, то очки за 
виступ на цих змаганнях не зараховуються.

5. Для визначення Єдиного рейтингу територіальні організації 
Товариства до 10 січня наступного року надсилають до АУ ФСТ “Динамо” 
України підсумкові інформаційні матеріали (звіти).

Підсумкові інформаційні матеріали Єдиного рейтингу (звіти) подаються 
оформлені в папці, пронумеровані і прошиті, лист-супровід до звітів має бути 
підписано першим заступником, заступником голови територіальної організації 
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Інформація за результатами виступів спортсменів територіальних 
організацій на всеукраїнських і міжнародних змаганнях подається до АУ ФСТ 
«Динамо» України за встановленою формою (додаток 3, 4). Дана інформація 
надається у Microsoft Office Excel друкованим текстом, шрифтом розміром 10- 
14 друкарських пунктів з використанням гарнітури Times New Roman.

У разі несвоєчасного подання звітів та надання інформації, у тому числі 
недостовірної, яка не відповідає вимогам даного Положення, звіти не будуть 
братися до уваги при визначенні підсумків Єдиного рейтингу.

6. У разі набрання однакової кількості очок Єдиний рейтинг 
визначається за кращими результатами спортсменів з олімпійських видів 
спорту.

III. Нагородження

1. За підсумками Єдиного рейтингу територіальні організації 
Товариства, що посіли 1-3 місця, нагороджуються пам’ятними призами та 
дипломами Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України.

2. Нагородження переможців та призерів Єдиного рейтингу проводиться 
окремо у групах.

Начальник відділу олімпійських 
видів спорту ФСТ «Динамо» України В.А. Губарев

Начальник відділу неолімпійських 
видів спорту ФСТ «Динамо» України
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Додаток 1 
до Положення про рейтинг 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
серед територіальних організацій 

ФСТ «Динамо» України

Розподіл
за групами територіальних організацій для визначення рейтингу 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед територіальних 
організацій Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України

Перша група

1. Кримська республіканська організація
2. Дніпропетровська обласна організація
3. Донецька обласна організація
4. Запорізька обласна організація
5. Київська обласна організація
6. Луганська обласна організація
7. Львівська обласна організація
8. Одеська обласна організація
9. Харківська обласна організація
10. Київська міська організація

Друга група

1. Вінницька обласна організація
2. Івано-Франківська обласна організація
3. Миколаївська обласна організація
4. Полтавська обласна організація
5. Херсонська обласна організація
6. Черкаська обласна організація
7. Чернігівська обласна організація

Третя група

1. Волинська обласна організація
2. Житомирська обласна організація
3. Закарпатська обласна організація
4. Кіровоградська обласна організація
5. Рівненська обласна організація
6. Сумська обласна організація
7. Тернопільська обласна організація
8. Хмельницька обласна організація
9. Чернівецька обласна організація
10. Севастопольська міська організація

5



Додаток 2 
до Положення про рейтинг 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
серед територіальних організацій 

ФСТ «Динамо» України
Таблиця

нарахування очок за виступи спортсменів-динамівців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях
з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Зайняте
місце

Олімпійські
ігри

В с е с в іт н і Ігри , 
В с е с в іт н я  ш а х о в а  

О л ім п іа д а

Є в р о п е й с ь к і ігри . 
В с е с в іт н і ігр и  3 

Е д и н о б о р ств

Юнацькі
Олімпійські

ігри

Чемпіонати Чемпіонати серед молоді 
та юніорів Чемпіонати серед юнаків Кубки (дорослі, фінал)

світу Європи України світу Європи У країни світу Європи У к р а їн и ,
Ф С Т  « Д и н а м о »  У к р а їн и світу Європи України

і 12000 9000 3 000 2000 6000 3 000 300 3 000 1500 150 1500 750 75 3 000 1500 150
2 10000 7500 2 500 1500 5000 2 500 250 2 500 1250 125 1250 625 60 2 500 1250 125
3 8000 6000 2 000 1000 4000 2 000 200 2 000 1000 100 1000 500 50 2 000 1000 100
4 3000 2250 750 500 1500 750 75 750 375 40 375 190 20 750 375 40
5 2500 1875 625 450 1250 625 60 625 315 ЗО 315 160 18 625 315 зо
6 2000 1500 500 400 1000 500 50 500 250 25 250 125 15 500 250 25
7 1500 1125 375 350 750 375 40 375 180 18 180 90 13 375 180 18
8 1000 750 250 300 500 250 25 250 125 13 125 65 10 250 125 13
9 800 600 200 250 400 200 200 100 200
10 700 525 175 200 350 175 175 85 175
11 600 450 150 150 300 150 150 75 150
12 500 375 125 100 250 125 125 65 125
13 400 200
14 300 150
15 200 100
16 100 50

Заохочувальні очки за встановлення рекорду
світу Європи України

дорослі 2000 1000 100
юніори, молодь 1000 500 50
юнаки 300 150 25

б



Додаток З 
до Положення про рейтинг 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
серед територіальних організацій 

ФСТ «Динамо» України
Показник виступу спортсменів територіальної організації ФСТ «Динамо» України на всеукраїнських та міжнародних

змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Прізвище, ім’я 
спортсмена

Д ата
народж ен

ня

Спортивне
звання,
розряд

Назва змагань
Назва навчального закладу 

(УОР, ЦОП, ШВСМ тощо), дата 
та номер наказу про 

зарахування

Місце, термін проведення 
змагань Вид спорту Вид

програми
Зайняте

місце Очки

і 2 3 4 5 6 7 8 9
н.о. 10 її

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:
міжнародні змагання (01, ЮОІ, ВІНВС, ВІЄ, ЄІ, ЧС, ЧЄ, фінали КС та КЄ, один кращий результат етапу КС та КЄ (дорослі))

Всього: «
всеукраїнські змагання (ЧУ, фінал КУ (дорослі))

Всього:
чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських видів спорту

Всього:
Загальна сума очок з олімпійських видів спорту:

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:
міжнародні змагання (ВІНВС, ВШО, ВІЄ, СІ, ЧС, ЧЄ, фінали КС та КЄ (дорослі))

Всього:
всеукраїнські змагання (ЧУ, фінал КУ (дорослі))

Всього:
чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Всього:
Загальна сума очок з неолімпійських видів спорту:

Перший заступь ІК, заступник ГОЛОВИ територіальне організації (підпис) (прізвище, ім’я по батькові)
м.п.
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Додаток 4 
до Положення про рейтинг 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
серед територіальних організацій 

, ФСТ «Динамо» України

Показник
якості підготовки спортсменів і тренерів територіальної організації 

ФСТ «Динамо» України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Прізвище, ім’я спортсмена Вид спорту Спортивне звання Дата, номер наказу 
ЦОВВ Очки

1 2 3 4 5
ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:

Всього:
НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:

Всього:

Перший заступник, заступник голови 
територіальної організації
М.П.

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)

Показник
встановлення рекордів спортсменами територіальної організації 

ФСТ «Динамо» України на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Прізвище, ім’я 
спортсмена Назва змагань

Місце, термін 
проведення 

змагань

Вид
спорту

Вид
програми

Результат,
назва

рекорду
Очки

1 2 3 4 5 6 7
ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:

Всього:
НЕОЛІМП][ЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:

Всього:

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації
М.П.

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)



Першому заступнику Голови 
ФСТ «Динамо» України

КОРЖУ в.п.

Лист - супровід

Львівська обласні організація ФСТ «Динамо України надає матеріали 
територіальної організації для визначення Рейтингу з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту серед територіальних організацій Фізкультурно- 
спортивного товариства «Дийамо» України за 2021 рік, а саме:

- показник виступу спортсменів територіальної організації ФСТ 
«Динамо» України на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських 
та неолімпійських видів спорту -  9812,5 оч. с '"-у,

у т.ч. олімпійські види -  5912,5 оч. с 
неолімпійські види -  3900 оч. ,

- показник якості підготовки спортсменів і тренерів територіальної 
організації ФСТ «Динамо» Україничз. одімпійських та неолімпійських видів 
спорту -  280 оч.

у т.ч. олімпійські види -  140 оч. 
неолімпійські види -  140 оч.

- показник встановлення рекордів спортсменами територіальної 
організації ФСТ «Динамо» України на всеукраїнських та міжнародних змаганнях 
з олімпійських та неолімпійських видів спорту -  3000 оч.

у т.ч. олімпійські види -  1000 оч.
неолімпійські види -  2000 оч. "------- -

Загальна сума за усіма показниками -  13092,5 оч.
Додаток: на 15 арк., в 1 прим.

ч.. <

Перший заступник голови овець



Показник
виступу спортсменів територіальної організації ФСТ «Динамо» України 

на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Прізвище, імЖ.... 
спортсмені'

X. X 1.......1

/ 1 1)

Спорт.
звання,
розряд

Назва змагань

Назва навчального закладу 
(УОР, ЦОП, ШВСМ тощо), 

дата та номер наказу про 
зарахування

Місце, термін проведення 
змагань Вид спорту Вид

програми
Зайняте

місце Очки

І. 3 S .. 4 5 6 7 8 9. 1 10 11
ж \  І  > - .. .  ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:

міжнародні змагання (ОІ. Ю01. ВІНВС, ВІЄ, ЄІ, ЧС, ЧЄ, фінали КС та КЄ, один кращий результат етапу КС та КЄ (дорослі »_____________
Іванов Артем 30.06.05 мсу ж

/■
(... чемпіонат світу РВУФК 01.09.13 р. № 45 12-15.03 м Познань (Польща) веслування

академічне
4х 3 4000

Іванов Артем 30.06.05 Мсу Чемпіонат Європи серед 
*■,, юніорів

РВУФК 01.09.13 р. №45 10-18.07 м Познань (Польща) боротьба вільна 65 кг 3 1000

Іванов Артем 30.06.05 мсу чемпіонат Європи серед 
юнаків

.^ В У ф К  01.09.13 р.№ 45 10-18.07 м Познань (Польща) боротьба греко- 
римська

87 кг 3 500

Всього: \ А. 5500
всеукраїнські змагання (4-У. фінал КУ (дорослі))

Іванов Артем 30.06.05 мсу чемпіонат України ТЩВСМ 01.01.15 р.№ 15 06-ті 0.06 м. Дніпро веслування
академічне

4+ н.о. 1 150

Іванов Артем 30.06.05 мсу чемпіонат України серед 
юніорів

КШВСМ 01.01.15 р.№ 15 06-10.06 м. Львів
/ , \

велоспорт
маунтенбайк

крос-кантрі
ХСО

1 150

Іванов Артем 30.06.05 мсу чемпіонат України серед 
юнаків

КШВСМ 01.01.15 р.№Т'5;;.... 06-10.06 м. Полтава / ..
.." / /

^Щжлування на 
байдарках і каное

С4 1000 н.о. 1 37,5

Всього: 1 / і . ^ 337,5
чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських вйдів спорту

Іванов Артем 30.06.05 мсу РВУФК 01.09.13 р. №45 24-26.05. м. Харків. бокс 49 кг 1 75
Всього: ......... 75
Загальна сума очок з олімпійських видів спорту: / 5912,5

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ: ~ 7 / Р Г
міжнародні змагання (ВІНВС, ВШО, ВІЄ, СІ, ЧС, ЧЄ, фінали КС та КЄ (дорослі)) "'"'■•‘--„L \

Шевченко Федір 01.01.00 мсумк чемпіонат світу з 
гирьового спорту

НГУ, в/ч 2260 23-25.05 м. Копенгаген 
(Данія)

гирьовий спорт двоборство, 
до 68 кг

невкл. 1 3000

Всього: 3000



1 1 2 1 3 1 4  1 5 1 6 1 7 1 8 1 9. 1 10 1 11

всеукраїнські змагання (ЧУ, фінал КУ (дорослі))
Петренко Микола 12 .02 .97 мсу чемпіонат України з 

кікбоксингу WAKO
НПУ 12-15.02 м. Київ кікбоксинг

WAKO
до 70 кг вкл. 1 300

Скиба Дмитро 06 .1 0 .9 5 чемпіонат України з 
кікбоксингу ВТКА

СБУ 01-04.03 м. Черкаси кікбоксинг
ВТКА

до 70 кг невкл. 1 150

Всього: ___ п 450
*4 " "чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Степаненко Іван 0 2 .1 2 .9 0
'"Ik
N

км'су4,,
к У ' 

ч\ „

чемпіонат ЯКЕ « Динамо» 
України з легкОїатлеіики 

(кросу) за прргрАмою 
комплексний змагані. 
«Динаміада: • 2 020»  '

ШВСМ 10-12.10 м. Одеса легка атлетика 
(крос)

1 км н.о. 1 300

Всього: [ Р 4 щ |..* 300
чемпіонати відомств з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Мороз Степан 0 3 .0 7 .8 9 11 р. чемпіонат ДІ1СУ з футболу , вч 3380 01-07.06 м. Львів футбол команда н.о. 1 75
Гресько Артур 10 .10 .88 111 р. чемпіонат НГУ з боротьби 

самбо
' в/ч 2280

\ ....\
01-07.06 м. Харків

\
боротьба самбо до 62 кг н.о. 1 75

Всього: * < 7  ..4  V___У, \_____ Ч.: 1___________ __________________ 150
Загальна сума очок з неолімпійських видів спорту: \ ft, '' f  \ 3900

шш
Перший заступник, заступник голови територіальної організації; 
М.П.

(прізвище, ім’я по батькові)

V'-,Як,
N

\
\

‘"X,



Показник
якості підготовки спортсменів і тренерів територіальної організації 

ФСТ «Динамо» України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

-X

ПрізвишеДЖя спортсмена Вид спорту Спортивне звання Дата, номер наказу ЦОВВ Очки

і___ X __ І_________ 2 3 4 5
X ..../  \  ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:
Іванов АрТем % бокс мсу наказ 1235 від 12.07.20 40
Петренко Сергій Сергійович бокс ЗТУ наказ 1365 від 22.10.20 100

Всього: 140

V  X  НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ:
Шевченко Федір / '̂гирьового спорту мсу наказ 1235 від 12.07.20 40
Петренко Сергій Сергійович боротьба самбо ЗТУ наказ 1365 від 22.10.20 100

Всього: 140

Перший заступник, заступник голови 
територіальної організації
м.п. V  І\  /

ч

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)

,А :,
■' \ \

Показник \  ..X
встановлення рекордів спортсменами територіальної організації 

ФСТ «Динамо» України на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Прізвище, ім’я 
спортсмена Назва змагань

Місце, термін 
проведення 

змагань
Вид споріу1.

. Результат,
назва

рекорду
Очки

І 2 3 4 6 і 7
ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ: / \

Романчук Михайло чемпіонат Європи 10-15.03. м. Познань 
(Польща)

плавання 800 м в.ст. 07:25.73

Оооя

Всього: S \ х . 1000
НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ: \  /  М  І

Шевченко Федір чемпіонат світу 23-25.05 
м. Копенгаген (Данія)

гирьового спорту двоборство, 
до 68 кг

2000

Всього: 2000

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації
М.П.

(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)


