
 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ 

 

 СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ КАДЕТСЬКОЇ ЗБІРНОЇ 

КОМАНДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2021 

 

Склад збірної команди України для  підготовки та участі в міжнародних 

змаганнях 2021 року визначається за системою  етапного відбору.  Це надає 

можливість максимально використати фахівців, тренерів, науковців України, 

які працюють у спортивних товариствах, відомствах, клубах, у збірних 

командах України з талановитими провідними спортсменами. 

Конкуренція та об’єктивність  системи відбору дасть можливість уникнути 

помилок у формуванні збірної команди.  

Загальні вимоги до спортсменів-кандидатів до складу кадетської збірної 

команди України: 

- показувати стабільні результати на міжнародних та всеукраїнських 

змаганнях у 2021р.; 

- володіти сучасною технікою стрільби з лука; 

         - виконувати індивідуальний план підготовки на 2021 р., затверджений 

Міністерством молоді та спорту України; 

- мати високий рівень функціональної підготовки та мотивації для 

виконання тренувальних та змагальних навантажень для досягнення високих 

результатів; 

- мати високий рівень психологічної підготовки до головних стартів 

сезону; 

- дотримуватись етичних та моральних норм поведінки; 

- виконувати вимоги медичних обстежень, дотримуватись правил 

антидопінгового  контролю, не вживати наркотичні засоби, алкоголь та 

тютюнові вироби. 



І етап Кубку Європи серед юніорів та кадетів, 

м. Чатеж, Словенія 

(17-22.05.2021р.) 

Спортсмени національної збірної команди України зі стрільби з лука 

серед кадетів розглядаються на участь у Кубку Європи при наявності 

біометричних паспортів ( або паспортів з Шенгенською візою) та дозволів від 

батьків на виїзд за кордон ( до 16 років) на початок відбіркових змагань. 

 

До складу команди  на І етап Кубку Європи відбираються по шість (6+6)  

юнаків та дівчат: 

- по чотири спортсмена в кожній категорії відбираються за найменшою 

сумою місць кваліфікаційного та олімпійського раундів на змаганнях 

«Олімпійські надії» ( 20-24.04.2021р., м. Львів) 

      При рівності суми місць  перевага надається спортсмену, який мав 

кращий результат в кваліфікаційному раунді, якщо і там результат 

однаковий,  то перемагає спортсмен , який мав кращий показник «середньої» 

стріли в олімпійському раунді. 

- по два спортсмена – за рішенням тренерської ради збірної команди 

України . 

 

Міжнародний турнір «Меморіал І. Шидловської», 

м. Варшава, Польща. 

( 25-28.06.2021р.) 

 

До складу збірної команди України, яка братиме участь у турнірі викликаються 

по шість юнаків та дівчат (6+6): 

   -   по три спортсмена  в кожній категорії відбираються згідно юнацького 

рейтингу ФСЛУ, за результатами «Олімпійських  надій» та І етапу Кубку 

Європи, 

- по три спортсмена- за рішенням тренерської ради збірної команди 

України. 



 

ІІ етап Кубку Європи серед юніорів та кадетів, 

м. Бухарест , Румунія. 

(02-07.08.2021р.) 

 

         До складу збірної команди України, яка братиме участь у ІІ етапі Кубку 

Європи   викликаються по шість юнаків та дівчат (6+6) : 

- по три спортсмени  – за найменшою  сумою  місць на «Кубку Сіверщини» та 

Чемпіонату України ( 4 показники:  2 кваліфікаційних раунди + 2 олімпійських 

раунди). При рівності суми місць  перевага надається спортсмену,  який мав 

кращу суму очок у кваліфікаційних раундах  на «Кубку Сіверщини» та 

Чемпіонаті України. Якщо і цей показник буде однаковим, то перевагу має той, 

хто мав  кращу «середню» стрілу в  олімпійському  раунді  на Чемпіонаті 

України ; 

- по одному спортсмену  відбираються згідно юнацького рейтингу ФСЛУ за 

результатами «Олімпійських надій», «Кубку Сіверщини» та Чемпіонату 

України серед кадетів; 

- по два спортсмени добираються за рішенням тренерської ради збірної 

команди України. 

 

Чемпіонат Світу, 

Перт. Австралія (04-10.10.2021) 

                   Відбір на Чемпіонат Світу буде відбуватися в два етапи. 

На першому етапі визначаються по 4 спортсмени, які будуть 

оформлятись для участі у Чемпіонат Світу : 

- по одному спортсмену відбирається згідно кадетського рейтингу ФСЛУ за 

результатами «Кубку Сіверщини», Чемпіонату України серед кадетів та ІІ 

етапу Кубку Європи; 

- другий спортсмен – учасник півфіналу ІІ етапу Кубку Європи в особистій 

першості, при умові, що він входить до шістки кращих згідно з юнацьким 



рейтингом ФСЛУ за результатами «Кубку Сіверщини», Чемпіонату України 

серед кадетів та ІІ етапі Кубку Європи; 

Якщо ця вимога не виконана, то заходить спортсмен з найменшою сумою 

місць кваліфікаційного та олімпійського раундів  ІІ етапу Кубку Європи. 

      При однаковій сумі місць перевага надається тому, хто мав кращий 

результат в кваліфікації. Якщо і  цей показник  рівний, то переможе той, хто 

має кращий показник  «середньої» стріли в  олімпійському раунді на ІІ етапу 

Кубку Європи; 

- третій та четвертий спортсмени - за рішенням тренерської ради збірної 

команди України.  

Другий  етап відбору відбувається серед цих чотирьох спортсменів на 

«Стрілах Слобожанщини» та на «Золотій осені»: 

- по два спортсмени (серед цієї четвірки) відбираються за найменшою 

сумою місць кваліфікаційних та олімпійських раундів (4 показники). 

Якщо сума місць однакова, перевага надається тому, хто мав більшу суму 

очок у кваліфікаційних колах (4х60м) на вищезгаданих змаганнях. Якщо і 

цей показник однаковий, то переможе той, хто мав кращу «середню» 

стрілу в олімпійських раундах. 

     -  третій та запасний спортсмени визначаються рішенням тренерської ради 

збірної команди України. 

       P.S. В разі виникнення необхідності придбання квитків або інших обставин  

до 12.09.2021, відбір  буде проводитись за той же схемою на «Стрілах 

Слобожанщини», враховуючи суму двох показників: кваліфікаційного  та 

олімпійського раундів. При однаковій сумі – вирішальна кваліфікація, а в разі 

паритету і там - кращий показник «середньої стріли» в олімпійському раунді. 

     Примітки: 

1. При формуванні складу команди за рішенням тренерської ради збірної 

команди України враховується спортивний принцип, а саме виступи і 

результати спортсменів на офіційних міжнародних змаганнях як в особистому, 

так і в командному заліках. 



2. Спортсмен, який не дотримується встановленого спортивного режиму під 

час зборів і змагань,  може бути замінений на запасного спортсмена. 

3. Протести, що поступили у письмовій формі від особистих тренерів 

спортсменів  та керівників спортивних установ, розглядаються на засіданні 

тренерської ради збірної команди України разом із тренерською радою ФСЛУ у 

найкоротший термін. 

 

Старші тренери кадетської збірної: 

                                                                     С.РОДІОНОВ 

                                                                     В. ЯРМІСТИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


