Հաշվետվություն
2018թ ՄԴԿ-ի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ
2018թ ՄԴԿ-ի կողմից կազմակերպվել է մի շարք միջոցառումներ, համապատասխան
աշխատանքային և օրացույցային պլանի:
Հունվարուսանողների
և
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
կողմից
կազմակերպվել է բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված հանդիպում;
Փետրվար – 47-րդ Լոռվա ձնեռ ավանդական մարզատոնահանդես.
Մայիսի 9 - այցելություն հայրենական պատերազմում զոհվածների հուշահամալիր.
2018թ. Մայիս-հունիս Շուշիի ազատագրման 26 –ամյակին և Հայրենական Մեծ
պատերազմում տարած հաղթանակի 73-ամյակին նվիրված ՎՊՀ-ի ուսանողների,
քոլեջի և հենակետային վարժարանի սովորողների սեղանի թենիսի, շախմատի,
հրաձգության,վոլեյբոլի, ֆուտզալի մրցումները:
2018 թվականի ՎՊՀ-ի ուսանողների մարզական միջոցառումների մասնակցության
1. Արսեն Ղազարյան - ֆ/դ 4-րդ կուրս /առկա/<<Սամբոյի մեծահասակների աշխարհի
առաջնություն 3-րդ տեղ, Եվրոպայի մեծահասակների առաջնություն 3-րդ տեղ, ՀՀ
մեծահասակների առաջնություն 1-ի տեղ
2. Հովհաննես Մաղաքյան – ֆ/դ 3-րդ կուրս /առկա/: <<Ազատ ըմբշամարտ>>, Եվրոպայի
երիտասարդների առաջնություն 1-ի տեղ, ՀՀ երիտասարդների առաջնություն 1-ի տեղ, Ա.
Հարոյանին նվիրված հուշամրցաշար 1-ի տեղ, Ռ. Գոլեցյանի անվան միջազգային մրցաշար
1-ի տեղ, միջազգային մրցաշար /Բելառուս/ 1-ի տեղ, միջազգային մրցաշար /Մոլդովա/ 2-րդ
տեղ:
3. Արտյոմ Սոլոյան - ֆ/դ 1-ի կուրս /հեռակա/: <<ՈՒժային եռամարտ>>, Եվրոպայի
առաջնություն 1-ի տեղ, բացարձակ առաջնություն 2-րդ տեղ:
4. Նարեկ Դալլաքյան - ֆ/դ 1-ի կուրս /առկա/: <<Սամբո ըմբշամարտ>>, Եվրոպայի
երիտասարդների առաջնություն 2-րդ տեղ, ՀՀ երիտասարդների առաջնություն 1-ի տեղ,
աշխարհի առաջնություն 5-րդ տեղ:
5. Հովհաննես Մխիթարյան - ֆ/դ 1-ի կուրս /հեռակա/: <<Ազատ ըմբշամարտ>>, Եվրոպայի
մինչև 23տ. առաջնություն 3-րդ տեղ, ՀՀ մինչև 23տ. առաջնություն 1-ի տեղ, միջազգային
մրցաշար /Խարկով/ 2-րդ տեղ:

6. Վախթանգ Հարությունյան - ֆ/դ 1-ի կուրս /առկա/: <<Բռնցքամարտ>>, Եվրոպայի
երիտասարդների առաջնություն 3-րդ տեղ, ՀՀ երիտասարդների առաջնություն

1-ի

տեղ, Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպում 1-ի տեղ:
7. Էլլադա Ալավերդյան – ֆ/դ 2-րդ կուրս /առկա/: <<Աթլետիկա>>, ՀՀ մեծահասակների
առաջնություն վազք 1500մ. 1-ի տեղ 4.56.38, կրոսավազք 2000մ. 1-ի տեղ, 7.26.0,
փոխանցումավազք 4x400մ. 1-ի տեղ 4.09.07, Coca-Cola Yerevan maraton-ի մրցումներ վազք
11,5կմ. 3-րդ տեղ 20.52.83, 19-րդ ամառային ուսանողական խաղեր 1-ի տեղ:
8. Նունե Աղաջանյան – օտար լեզու 4-րդ կուրս /առկա/: <<Լեռնադահուկ>>, ՀՀ
մեծահասակների առաջնություն հսկա ոլորավայրէջք, 1-ի տեղ, հատուկ ոլորավայրէջք, 1-ի
տեղ, լրացրել է սպորտի վարպետի նորման:
9. Մերի Հովհաննիսյան – մ/հոգ. 2-րդ կուրս /առկա/: 19-րդ ամառային ուսանողական խաղեր,
ս/թենի անհատական 1-ի տեղ, թիմային 3-րդ տեղ,

և Բաթումի միջազգային մրցաշարի

հաղթող:
10. Մարիանա Բաղյան - ս/աշխ. 3-րդ կուրս /առկա/: ՀՀ ուսանողական խաղեր, հնգամարտ 1ի տեղ, ՀՀ մեծահասակ առաջնություն 2-րդ տեղ:
11. Մհեր Մարկոսյան - ֆ/դ 1-ի կուրս /առկա/: <<Ազատ ըմբշամարտ>>, ՀՀ երիտասարդների
առաջնություն 1-ի տեղ, միջազգային մրցաշար /Բելառուս/ 3-րդ տեղ, Գոլենցյանի անվան
միջազգային մրցաշար 1-ի տեղ, Եվրոպայի առաջնություն

5-րդ տեղ, աշխարհի

առաջնության մասնակից:
12. Էրիկ Կոստանյան - ֆ/դ 5-րդ կուրս /հեռակա/ 19-րդ ամառային ուսանողական խաղեր
<<սեղանի թենիս անհատական առաջնության 1-ի տեղ>>:
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԹԻՄ
1.Ֆուտզալի տղաների հավաքական թիմ, ՀՀ ամառային ուսանողական խաղեր 3-րդ
տեղ, ՀՀ ֆուտզալի բարձրագույն խմբի 2017-2018թթ.առաջնություն 4 տեղ:

ՄԴԿ-ի ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Զ. ԷՎՈՅԱՆ

