
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                 ПОГОДЖЕНО                                                       

Президент Федерації                                         Перший заступник міністра 

стрільби з лука України                                    молоді та спорту України          

_______________Н. І. Шуфрич                       ________________________ 

 

_________________2020 року                           ________________2020 року 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ЗБІРНОЇ 
КОМАНДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2021 р. 

(ПРОЕКТ) 

(юніори 2001-2003 р.н. та молодші) 

Відбір до складу збірної команди України до підготовки та участі у 

міжнародних змаганнях 2021 року визначається за системою етапного 

відбору. Це надає можливість максимально використати тренерів, науковців, 

фахівців України, які працюють в спортивних товариствах, клубах, школах, у 

збірних командах України з талановитими провідними спортсменами. 

Спортсмени  молодіжної збірної команди України серед юніорів 

розглядаються на участь у міжнародних змаганнях при наявності 

біометричних паспортів або паспортів з шенгенською візою на день початку 

відбіркових змагань. 

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: 

- демонструвати стабільні результати на міжнародних і всеукраїнських 

змаганнях 2021 року; 

- виконувати індивідуальний план підготовки на 2021рік, затверджений 

Міністерством молоді та спорту України; 

- мати високий рівень функціональної підготовки для виконання 

тренувальних і змагальних навантажень та мотивації для досягнення високих 

результатів; 

- мати високий рівень морально-вольових здібностей і психологічної 

підготовки до головних стартів сезону; 

- дотримуватись етичних і моральних норм поведінки; 

- виконувати вимоги запланованих медичних обстежень і 

дотримуватися правил антидопінгового контролю; 



- дотримуватись спортсменами санітарно-гігієнічних та санітарно-

протиепідемічних правил і норм під час НТЗ та змаганнях. 

 

 

Чемпіонат Європи в приміщенні, м. Копер (Словенія) 

(22-27.02.2021) 

І етап 

За результатами чемпіонату України серед юніорів в приміщенні (25-

30.01.2021, м. Суми) відбираються по чотири спортсмени серед юніорок та 

юніорів. 

- Один спортсмен - кращий за молодіжним рейтингом федерації 2020 

року, який на чемпіонаті України серед юніорів є не нижчим ніж 5 

місце в кваліфікації. 

- Два або три (за умови невиконання першого пункту відбору) 

спортсмени відбираються за найменшою сумою місць кваліфікаційного 

та олімпійського раундів. При рівності суми місць перевага надається 

тому хто мав кращу суму у кваліфікації (вправа М3х2). 

- Четвертий спортсмен визначається рішенням тренерської ради збірної 

команди. 

ІІ етап 

 На другому етапі відбираються по три юніори та юніорки в першому 

циклі НТЗ з 08.02.2020 в м. Львів. Виконується вправа М-3х2 та дуельна 

стрільба за коловою системою в перший день (09 лютого) та М-3х2 та 

дуельна стрільба за коловою системою в другий день (10 лютого) - чотири 

показники. 

- Два спортсмени відбираються за найменшою сумою місць двох 

кваліфікацій та дуельних стрільб за коловою системою. Якщо сума 

місць однакова, переможець визначаються за середньою стрілою 

дуельної стрільби за коловою системою. 

- Третій та запасний спортсмени визначаються рішення тренерської 

ради збірної команди. 

 

Перший етап Кубока  Європи серед молоді, м. Чатеж (Словенія) 

(17-22.05.2021) 



До молодіжної збірної команди України, яка братиме участь у першому 

етапі кубка Європи відбираються по шість юніорів та юніорок. 

- Чотири спортсмени відбирається за найменшою сумою місць 

кваліфікаційного та Олімпійського раундів на відкритих 

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

- Два та запасний спортсмени відбираються за рішенням тренерської 

ради збірної команди. 

 

Міжнародний турнір «Меморіал Щидловської», м.Варшава, Польща 

(25-28.06.2021) 

До молодіжної збірної команди України, яка братиме участь у 

міжнародному турнірі відбираються по шість юніорів та юніорок. 

- Чотири спортсмени відбираються згідно юніорського рейтингу ФСЛУ 

за результатами відкритих всеукраїнських змагань «Олімпійські надії» 

(20-24.04.2021, м. Львів), чемпіонату України серед ДЮСШ, ШВСМ, 

СДЮШОР та УОР (01-06.05.2021,м. Нова Каховка) та Чемпіонату 

України серед юніорів  (20-24.06.2021 м. Львів). 

- Два спортсмени відбираються рішенням тренерської ради збірної 

команди. 

 

Другий етап Кубока Європи серед молоді, м. Бухарест (Румунія) 

(02-07.08.2021) 

До молодіжної збірної команди України, яка братиме участь у другому 

етапі кубка Європи серед молоді відбираються по шість юніорів та юніорок. 

- Два спортсмени відбираються за найменшою сумою місць 

кваліфікаційного та Олімпійського раунду на Чемпіонаті України 

серед юніорів (20-24.06.2021, м. Львів). 

- Два спортсмени відбираються згідно юніорського рейтингу ФСЛУ за 

результатами відкритих всеукраїнських змагань «Олімпійські надії» 

(20-24.04.2021, м. Львів), Чемпіонату України серед ДЮСШ, ШВСМ, 

СДЮШОР та УОР (01-06.05.2021,м. Нова Каховка) та чемпіонату 

України серед юніорів (20-24.06.2021 м. Львів). 

- Два спортсмени та запасний відбираються за рішенням тренерської 

ради збірної команди України. 



Чемпіонат Світу серед юніорів, м. Перт (Австралія) 

(04-10.10.2021) 

До молодіжної збірної команди України, яка братиме участь у 

чемпіонаті світу відбираються по три юніори та юніорки. 

- Один спортсмен відбирається за юніорським рейтингом ФСЛУ за 

результатами відкритих всеукраїнських змагань «Олімпійські надії» 

(20-24.04.2021, м. Львів), Чемпіонату України серед ДЮСШ, ШВСМ, 

СДЮШОР та УОР (01-06.05.2021 м. Нова Каховка), чемпіонату 

України серед юніорів (20-24.06.2021 м. Львів), першого етапу кубка 

Європи серед молоді (17-22.05.2021, м. Чатеж,Словенія) та другому 

етапі кубка Європи серед молоді (02-07.08.2021, м. Бухарест, Румунія). 

- Другий спортсмен - призер в особистій першості на 2-му етапі кубку 

Європи серед юніорів. За відсутності особистого призера в особистому 

заліку на 2-му етапі кубка Європи серед юніорів другий спортсмен 

визначається за найменшою сумою місць кваліфікаційного та 

Олімпійського раундів 2-го кубка Європи (02-07.08.2021, м.Бухарест, 

Румунія) при умові, що цей спортсмен посідає в юніорському рейтингу 

ФСЛУ не нижче п’ятого місця на 01.07.2021, окрім спортсмена, який 

виконав перший пункт відбору. Якщо і ця умова не виконується то 

відбирається другий спортсмен за молодіжним рейтингом ФСЛУ. 

- Третій та запасний спортсмен визначається рішенням тренерської 

ради збірної  команди України. 

 

Кінцеві положення системи комплектування: 

1. Спортсмен, який виконав вищезазначені вимоги, а на початку 

завершального НТЗ різко знизив свої спортивно-технічні результати, 

може бути замінений іншим спортсменом за рішенням тренерської 

ради збірної команди України. 

2. 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. 

3. При формуванні команди для участі у НТЗ та виїзду на змагання треба 

брати до уваги, що спортсмен який виконав принципи відбору повинен, 

бути у складі збірної команди України на поточний рік. 

4. Протести, що поступили у письмовій формі від спортсменів, 

особистих тренерів та керівників спортивних установ, розглядаються 

на засіданні тренерської ради збірної команди України (у найкоротший 

термін). 
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