
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.                       Київ                                  № __________

Про участь офіційної делегації національної збірної
команди України з альпінізму в чемпіонаті світу 
(висотно-технічний клас, заочні змагання, 15 днів 
протягом року), ІІ ранг та затвердження змін до 
Єдиного календарного плану фізкультурно 
оздоровчих та спортивних заходів України 
на 2021 рік

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, 
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821 (зі змінами),
та з урахуванням листа Федерації альпінізму і скелелазіння України
від 21.07.2021 № 195

НАКАЗУЮ:

1..Затвердити зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821 (зі змінами), що додаються.

2. Офіційній делегації національної збірної команди України
з альпінізму взяти участь у чемпіонаті світу (висотно-технічний клас, заочні 
змагання, 15 днів протягом року), ІІ ранг (далі – змагання) в Республіці 
Таджикистані з 29 липня  по 15 листопада 2021 року.

3. Затвердити склад офіційної делегації національної збірної команди 
України з альпінізму в кількості 2 осіб, що додається.

4. Відрядити з 28 липня по 15 листопада 2021 року для участі у змаганні 
офіційну делегацію національної збірної команди України з альпінізму
у кількості 2 осіб з місць проживання до Республіки Таджикистан
та зворотно.
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5. Визначити відповідальним за забезпечення участі спортсменів 
національної збірної команди України у змаганні, виконання вимог заходів 
безпеки під час участі у змаганні, дотримання учасниками санітарних
та протиепідемічних заходів керівника делегації Заколодного Олександра 
Володимировича.

Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за участь у цьому змаганні
переводити спортсменів та тренерів до складу офіційної делегації з числа 
запасних, затвердженого цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту.

Заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                                       Матвій БІДНИЙ
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