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НАКАЗ 

25.03.2019 р. м. Ки1в № 04-53/м 

Про проведения навчально-тренувального збору 
збiрно1 команди з легко� атлетики чемпiонату 
свiту

Вiдповiдно до Порядку проведения експерименту щодо залучения Мiнiстерством 
молодi та спорту Укра1ни нацiональних спортивних федерацiй з окремих олiмпiйських 
видiв спорту до органiзацн i проведения спортивних заходiв, затверджених 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 05 серпия 2015 року № 573, €диного 
календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв Укра1ни на 
2019 рiк, затвердженого наказом Мiнмолодьспорту вiд 27.12.2018 № 5790 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  з   07  квiтия  по  02  травия  2019  року   у   м.  Анталiя  (Туреччина) 
навчально-тренувальний збiр збiрно1 команди з легко1 атлетики чемпiонату свiту (далi - 
навчально-тренувальний збiр ). 

2. Затвердити склад учасникiв навчально-тренувального збору членiв 
нацiонально1 збiрно1 команди Укра1ни з легко� атлетики у кiлькостi 22 осiб основного 
складу. 

3. Затвердити технiчне завдания на проведения навчально-тренувального збору.
4. Вiдрядити учасникiв навчально-тренувального збору:

з м. Запорiжжя до мiсця проведения навчально-тренувального збору та зворотно: 
з 11 квiтия по 02 травня 2019 року -у кiлькостi 2 осiб; 
з 18 квiтия по 02 травня 2019 року - у кiлькостi 1 особи; 

з м. Ки1в до мiсця проведения навчально-тренувального збору та зворотно до 
м. Запорiжжя: 

з 11 квiтия по 27 травия 2019 року -у кiлькостi 1 особи; 
з м. Ки1в до мiсця проведения навчально-тренувального збору та зворотно: 

з 10 квiтия по 03 травия 2019 року-у кiлькостi 3 осiб; 
з 11 квiтия по 02 травия 2019 року-у кiлькостi 3 осiб; 
з 06 по 25 квiтия 2019 року -у кiлькостi 3 осiб; 
з 18 квiтия по 02 травия 2019 року -у кiлькостi 1 особи; 

з м. Львiв до мiсця проведения навчально-тренувального збору та зворотно: 
з 11 квiтия по 02 травня 2019 року - у кiлькостi 1 особи; 

з м. Харкiв до мiсця проведения навчально-тренувального збору та зворотно: 
















