
МІНІСТЕРСТВО
 МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42

“______”_________________2020  р.
№ ______________

Керівникам структурних підрозділів з 
питань фізичної культури та спорту 
областей та м. Києва  

Відповідно до Регламенту від 26.06.2020 №  94/5.2/20  та наказу Мінмолодьспорту           
від  03.07.2020  №  458  "Про проведення чемпіонату України з пауерліфтингу з класичного жиму 
лежачи серед чоловіків та жінок (III ранг)"  просимо відрядити з 27 по 30 липня 2020 року з місць 
проживання до смт Мангуш (Донецька область) та зворотно збірні команди регіонів у кількості: 

- 8 чоловіків, 8 жінок та 2 тренери-представники;
- спортсменів в особистому заліку без обмежень за кількістю;
- суддів: 

Гайбей Є. Ю. (Дніпропетровська область), Бичков О.М, Бичкова А.Ю., Загоруйко В.О., Ковальов 
Д.О., Шевченко А.А., Бобошко М.В., Купріков М.П., Ляпін А.В., Микита С.С., Зайцев С.В., 
Одаренко І.В. (Донецька область), Літус Р.І., Шаповал В.Д., Лаєр Ю.О. (Запорізька область), 
Ликов Ю.В. (Київська область), Чернуха В.В. (Черкаська область), Оробець І.П., Оробець В.Д., 
Оробець І.В., Колосовський С.О. (Івано-Франківська область), Гордієнко Ю.В., Гордієнко О.В., 
Іванькова Н.В. (Полтавська область), Алісіменко В.Л. (Сумська область), Мельник Т.Г., Мельник 
В.В., Воронецький В.Б., Судак Н.І. (Хмельницька область), Індикова О.Д., Індиков О.І., Семко 
Б.Т. (Харківська область), Середа В.Б., Ізосімов С.А., Ізосімова І.Л.,  Литвинюк Т.Т. (Чернівецька 
область), Чернуха В.В. (Черкаська область), Алоєв В.М., Налейкін В.С.(м. Київ).

для участі у   чемпіонаті України з пауерліфтингу з класичного жиму лежачи  
                      серед чоловіків та жінок (III ранг)  

День приїзду в смт. Мангуш:     27 липня  2020 р.
Змагання з 28 по 30  липня  2020 р.
Підтвердження про відрядження вишліть до     20 липня 2020 р.
У випадку непідтвердження участі до вказаного строку виклик анулюється.
Після прибуття звертатися за адресою:   с. Юр’ївка,  вул. Набережна, 26а, СОК "Олімп"

Витрати на відрядження несе: 
- суддів – Мінмолодьспорт;
- членів штатної збірної команди – проживання та харчування за рахунок Мінмолодьспорту, 

решта витрат – за рахунок організацій, що відряджають;
- решти учасників та тренерів – організації, що відряджають.

Директор департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту                                                              Матвій БІДНИЙ

(лінія відрізу)
МІНІСТЕРСТВО  МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління (відділ) 
На Ваш №____________ від “___”_____________2020 р. повідомляємо, що 

буде(уть) відряджений (і) до м.
для 

________________________________________
(керівник) 
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