
 

              Дитячо-юнацька спортивна  школа №6 

                                             НАКАЗ 

м. Львів 

        29.08.2017                                                                                               №46 

                 Про  підсумки роботи за 

                 2017/2018 навчальний рік 

                                         

                                  За навчальний 2017/2018 навчальний рік учні дитячо-юнацької 

спортивної    школи №6   приймали  участь  у  спортивних  заходах   передбачених 

Календарними  планами відділення  лижних гонок та спортивного орієнтування у 

Всеукраїнських Чемпіонатах та Кубках України, Чемпіонатах та Кубках Львівської 

області, міських  та  районних  змаганнях. 

1. Відділення лижних гонок 

1.  Літній Кубок  Львівської області серед юнаків та дівчат  з лижних гонок (крос) 

     23  жовтня 2016р. 

    Прийняло участь 34 учня  та зайняли:  1м-8; 2м-4; 3м-8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2  Першість    ДЮСШ №6  з  кросу  присвячені   вшануванню   Пам’яті    жертв    

    Голодомору  1932-1933рр. 26.11.2016р. 

   Прийняло участь 36 учнів школи. 

3.  Чемпіонат Львівської області з лижних гонок  14.01.2017р.  

     Прийняло участь  52 учня школи  та зайняли  1м-8 ; 2м-8 ; 3м-8. 

4. Чемпіонат Львівської області серед юнаків та дівчат з лижних гонок  

     28-29.01.2017р. Прийняло участь  39 учнів школи та зайняли Ім-13,ІІм-7,ІІІм-8. 

4.Спартакіада школярів Львівщини з лижних гонок 18.02.2017р. 

        Прийняло участь  23 учня школи. 

5.  Змагання з лижних гонок «Спортивна  зима» 25.02.2017р. 

        Прийняло участь  67 учнів  школи. 

 

    2. Відділення  спортивного орієнтування 

1. Чемпіонат Львівської області зі спортивного орієнтування (багатоборство) 

   10-11.09.2016р. Прийняло участь: перший  день 23 учня,  другий день-  

    17 учнів  школи та зайняли: 1м-2; ІІм-8; ІІІм-3 ;4м-1. 

2. Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (багатоборство)  на велосипедах 

     24-25 вересня 2016р. м. Київ 

    Прийняло участь 3 учня  школи та зайняли: Ім-1; 4м-2; 5м-1,6м-2; 

 3. Чемпіонат Львівської області зі спортивного орієнтування (бігом) 

    15-16.10.2016р. 

   Прийняло  участь  перший  день 41 учень, другий день- 46 учнів  школи та  

   зайняли:   1м-16; ІІм-14 ; ІІІм-7. 

4.  Командний  Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на лижах    

      23-27.02.2017р. м. Кролевець Сумської області.   



     Прийняло участь 6 учнів  школи та зайняли:  ІІм-3; ІІІм-1; 7м-4, 11м-1,12м-1.  

 

5. Відкритий   особистий   Чемпіонат    Львівської    області   зі   спортивного 

    орієнтування .  18-19.03.2017. 

    Прийняло участь  перший  день 37 учнів, другий день-37 учнів  школи та   

     зайняли:  Ім -4,  ІІм- 6,  ІІІм- 7 

6. Особистий Чемпіонат України зі спортивного орієнтування 30.03 по 02.04.    

     2017р. м. Трускавець. Прийняло участь 8 учнів школи та зайняли: 8м-3,11м-1 

7. Першість ДЮСШ №6 зі спортивного орієнтування «Мікро-О» 20.05.2017р. 

    Прийняло участь 51 учнь школи. 

8. Відкритий  Кубок  Львівської області  зі спортивного орієнтування 03-04.06. 

    2017р. Прийняло  участь  перший  день 37 учнів , другий день- 35 учнів  школи    

    та зайняли:   1м-8; ІІм-10 ; ІІІм-8. 

  9. Чемпіонат Львівської області зі спортивного орієнтування серед    

      ДЮСШ,СДЮШОР. 10-11.06. 2017р. 

      Прийняло  участь  перший  день 17 учнів, другий день- 19 учнів  школи та  

      зайняли:   1м-10; ІІм-7 ; ІІІм-7. 

10.  Чемпіонат України серед юнаків та юніорів зі спортивного орієнтування на   

       велосипедах 23-26.06. 2017р.  м. Хотин 

       Прийняло  участь  12 учнів школи  та зайняли : Ім-6; ІІм-6;,ІІІм-6, 4м-2; 5м-2.  

11. Чемпіонат України серед юнаків та юніорів зі спортивного орієнтування 

       на  велосипедах.  13-17.07.2017р. м. Львів  

       Прийняло  участь  35 учнів школи  та зайняли : Ім-12; ІІм-9;,ІІІм-15. 

11. Проведено  Першість зі спортивного орієнтування серед навчальних  закладів    

     Шевченківського району  27.04.  2017р. Прийняло участь 84 спортсменів. 

 

 

                  За 2017/2018 навчальний рік спортсмени школи виконали: 

      КМСУ-2уч.            1розряд-16уч.         ІІрозряд -14уч      

                       ІІІ розряд -9уч      Ію розряд -14уч..     ІІю-14уч.  ІІІю розряд – 16уч. 

 

 

 

           Враховуючи результати виступів  учнів у змаганнях різного рангу 

 

                                                     НАКАЗУЮ: 

         Визнати роботу тренерів - викладачів спортивної школи- задовільненою. 

 

  3.         Тренери та учні активно приймали участь у  спортивних  заходах,  

                     присвячених видатним датам і суспільно- корисній праці. 

3.1.  26 листопада 2016р.    провели змагання  зі спортивного орієнтування     

        вшанування пам’яті  жерт  Голодомору 1932-1933рр. Всеукраїнська акція 

        «Запали свічку» 

3.2.  21- 28 листопада 2016р. приймали участь у заході «День Довкілля»    

        (Брюховицький лісомасив) . Впорядкування  лижних трас. 

3.3. Змагання з лижних гонок «Спортивна  зима» 25.02.2017р. 



       Прийняло участь  67 учнів  школи. 

 3.4. Першість ДЮСШ №6 з  кросу, присвяченого  26-й річниці Незалежності  

        України.    25.08.2017р.     

 

 

 

. 4.   Адміністрація школи та тренери-викладачі організовували спортивно-

оздоровчі  табори    

           

 

  -15-22.10.2016р. смт. Брюховичі у складі : 1тренер та11учнів 

  -05-14.06.2017р. смт. Брюховичі у складі: 1тренер та 6 учнів 

  -07-15.06 2017р. смт. Брюховичі у складі:  2тренера та 13 учнів 

  -12-18.06.2017р. смт. Ворохта у складі : 1 тренера  та 8 учнів 

10. За бюджетні кошти управління освіти ДГП ЛМР  з 07 по 20 серпня 2017р. табір 

 «Старт» Сколівського району  у складі : 1 тренера та 10 учнів .  

  -07 -13.08.2017 смт. Брюховичі  у складі: 1 тренер та 6 учнів. 

 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

                           Директор                                        Косів Є.С 

 

 

 


