
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про участь офіційної делегації національної
збірної команди України з плавання в
змаганнях Кубка світу (відкрита вода) (етап)  

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821, з урахуванням листа Федерації 
плавання України від 22.02.2021 № 22-02/1  

НАКАЗУЮ:

1. Офіційній делегації національної збірної команди України з плавання 
взяти участь у змаганнях Кубка світу (відкрита вода) (етап) (далі – змагання) в       
м. Доха (Держава Катар) з 09 по 13 березня 2021 року.

2. Затвердити склад офіційної делегації національної збірної команди 
України з плавання у кількості 4 осіб, що додається.
         

3. Відрядити з 09 по 14 березня 2021 року для участі у змаганні офіційну 
делегацію національної збірної команди України з плавання у кількості 4 осіб 
до м. Доха (Держава Катар), а саме:

1 особа – з м. Монпельє (Французька Республіка), місце проведення 
навчально-тренувального збору, та зворотно до місця  проведення навчально-
тренувального збору;

3 особи – з м. Києва та зворотно.

          4. Визначити:
          тренера  Вереітинова Юрія Дмитровича відповідальним за  забезпечення 
участі спортсменів національної збірної команди України у змаганні, виконання 
вимог заходів безпеки під час участі у змаганні, за  дотримання учасниками 
санітарних та протиепідемічних заходів;
          державного тренера штатної  команди національної збірної  команди 
України з плавання Власкова Андрія Анатолійовича матеріально та фінансово 
відповідальним.  

       5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент 
олімпійського спорту.

Заступник Міністра                                                                    Ніна УМАНЕЦЬ                  

                                                        



         

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту

______________ № _______

СКЛАД
офіційної делегації національної збірної команди України з плавання

 

№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Спортсмени, 
тренери

Територіально-  
 адміністративна 

одиниця
1 Червинський Ігор Володимирович спортсмен м. Харків
2 Панчішко Кристина Миколаївна спортсмен м. Київ
3 Вереітинов Юрій Дмитрович тренер м. Харків
4 Голуб Марія Олександрівна тренер м. Київ

                                                                

Директор департаменту
олімпійського спорту              Нельсон ГАЙРІЯН

Заступник директора департаменту 
олімпійського спорту – начальник
відділу циклічних та швидкісно-силових
літніх олімпійських видів спорту         Леонід МИРСЬКИЙ
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