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Про підсумки проведення 
обласних змагань з гандболу серед 
команд ДЮСШ, дівчат 2003-2004 
років народження і молодше

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) ,, 
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України від '23 жовтня 
2017 року № 138 «Про проведення обласних змагань з гандболу серед команд І 
ДЮСШ, дівчат 2003-2004 років народження і молодше», 26-27 жовтня 
2017 року на базі дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу 
м. Миколаєва проведені обласні змагання з гандболу. В змаганнях прийняли 
участь 5 команд, із загальною кількістю 60 учасниць.

Достатній рівень фізичної підготовки показали команди:
т

Веселинівської, Кривоозерської та Братської ДЮСШ.
Команди дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу 

м. Миколаєва та Галицинівської об’єднаної територіальної громади Вітовського 
району прийняли участь в змаганнях поза заліком.

Змагання проведені на достатньому організаційному рівні, якісне | 
суддівство яких забезпечив головний суддя Мерзлий Сергій Миколайович, | 
спеціаліст І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської 
сільської ради.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки обласних змагань з гандболу серед команд 

ДЮСШ, дівчат 2003-2004 років народження і молодше, що додаються.



2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 
команди учнів, які посіли І, II, III місця у змаганнях:

- за І місце -  команду Веселинівської ДЮСІП;
- за II місце -  Кривоозерської ДЮСІП;
- за III місце -  Братської ДЮСІП.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
сцорту Міністерства освіти і науки України Маляран Н.С.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Маляран 53 55 83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
МОН України
О / , У / . А Є / Г  № -/ 5 3

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
обласних змагань з гандболу серед команд ДЮСШ, 

дівчат 2003-2004 років народження і молодше

№
з/п

Назва навчального 
закладу Місце Кількість очок

1 Веселинівська ДЮСШ І 1
2 Кривоозерська ДЮСШ II 2
3 Братська ДЮСШ III 3


