
        ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ  20-ՐԴ  ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ  ՆՎԻՐՎԱԾ     ՇԱԽՄԱՏԻ ԵՎ  

ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ  ՄԱՐԶԱՅԻՆ  ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ  ԵՎ  

ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

    Ղեկավարվելով  <<Ֆիզիկական  կուլտուրայի  և  սպորտի  մասին>>  Հայաստանի  

Հանրապետության  օրենքի  10-րդ  հոդվածի, <<Մանկապատանեկան  սպորտի  մասին>> 

Հայաստանի  Հանրապետության  օրենքի 22-րդ  հոդվածի  և  Հայաստանի  

Հանրապետության  Նախագահի  1997 թվականի  մայիսի  6-ի  թիվ  ՆՀ-728  հրամանագրի  

1.6-րդ  և  1.19-րդ  կետերի  պահանջներով 

                 որոշում  եմ` 

1. Հաստատել`  
1) Հայկական բանակի 20-րդ տարեդարձին նվիրված Հայաստանի 
Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի  պատանիների և աղջիկների շախմատի  
և  բռնցքամարտի մարզային առաջնությունների կազմակերպման և անցկացման 
կազմկոմիտեի կազմը՝ համաձայն N1 հավելվածի 
2) Հայկական  բանակի  20-րդ  տարեդարձին  նվիրված Հայաստանի 

Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի մինչև  10, 12, 14, 16  և  18  տարեկան  

պատանիների  և  աղջիկների  շախմատի  2012 թվականի  մարզային  առաջնության  

կանոնակարգը` համաձայն N2 հավելվածի.   

3) Հայկական  բանակի  20-րդ  տարեդարձին  նվիրված Հայաստանի 

Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի մինչև  10, 12, 14, 16  և  18  տարեկան  

պատանիների  և  աղջիկների  շախմատի  2012 թվականի  մարզային  առաջնության  

անցկացման մրցավարական  հանձնաժողովի  կազմը` համաձայն N3 հավելվածի.   

4)  Հայկական  բանակի  20-րդ  տարեդարձին  նվիրված  Հայաստանի 

Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի  երիտասարդների /1994-1995թթ./  և  

ավագ /1996-1997թթ./  տարիքի  պատանիների  բռնցքամարտի  մարզային  

առաջնության  կանոնակարգը` համաձայն N4 հավելվածի. 

5) Հայկական  բանակի  20-րդ  տարեդարձին  նվիրված  Հայաստանի 

Հանրապետության  Գեղարքունիքի մարզի   երիտասարդների /1994-1995թթ./  և  

ավագ /1996-1997թթ./  տարիքի  պատանիների  բռնցքամարտի  մարզային  

առաջնության անցկացման մրցավարական  հանձնաժողովի  կազմը ` համաձայն N5 

հավելվածի.  

     2. Կազմկոմիտեին / նախագահ  Գ. Բադալյան/ ` 

1) ապահովել  մրցումների  անցկացման  մասսայականությունը. 
2) կազմակերպել  մրցումների  մարզային  փուլի  բացման  և  փակման  

հանդիսավոր  արարողություն. 
3)  մրցումների  ավարտից  հետո  ներկայացնել  գրավոր  հաշվետվություն: 



3.Մարզպետարանի  աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և 

հանրապետական գործադիր մարմինների  հարցերով վարչությանը /պետ` Ի. 

Ասատրյան/` մարզպետարանի  աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի 

վարչության կողմից տրամադրված  տվյալների հիման վրա համապատասխան 

համայնքների ղեկավարների  հետ  քննարկել Հայկական բանակի 20-րդ 

տարեդարձին նվիրված շախմատի և բռնցքամարտի մարզային առաջնությունների 

մարզային փուլերին երաշխավորված թիմերի և մարզիկների տեղափոխման հետ 

կապված խնդիրները և ապահովել նրանց մասնակցությունը: 

4. Մարզպետարանի  աշխատակազմի  առողջապահության և սոցիալական 

ապահովության վարչությանը /պետ` Ա. Մելքոնյան/` Հայկական բանակի 20-րդ 

տարեդարձին նվիրված շախմատի և բռնցքամարտի մարզային առաջնությունների 

մարզային փուլերի օրերին  համապատասխան հաստատություններում ապահովել 

բժշկի ներկայությունը` առաջին բուժօգնության դեղորայքով: 

5.Մարզպետարանի  աշխատակազմի  ղեկավար  Ս.Խլղաթյանին `      

   ապահովել  առաջնությունների  մարզային  փուլի  հաղթողներին պարգևատրելու       

   համար պատվոգրերի  և  հուշանվերների  ձեռքբերումը:  

6.Սույն  որոշման  կատարման  հսկողությունը  վերապահել  մարզպետի  տեղակալ   

   Ա. Ղուկասյանին: 

7.Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ  է   ստորագրման  պահից:   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       ՄԱՐԶՊԵՏ`                                                                          Ն. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

                                                                                                        

 



 


