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ПРОЄКТ 

 

 СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ КАДЕТСЬКОЇ ЗБІРНОЇ 

КОМАНДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2022 
 

         Склад збірної команди України для  підготовки та участі в міжнародних 

змаганнях 2022 року визначається за системою  етапного відбору.   

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 2022р.; 

- володіти сучасною технікою стрільби з лука; 

         - виконувати індивідуальний план підготовки на 2022 р., затверджений 

Міністерством молоді та спорту України; 

- мати високий рівень функціональної підготовки та мотивації для 

виконання тренувальних та змагальних навантажень  з метою 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. 

 



Чемпіонат Європи в приміщенні ,  

м. Лашко, Словенія (14-19.02.2022). 

Відбір до складу збірної команди України для участі в чемпіонаті Європи 

в приміщенні  відбувається , якщо кадети беруть участь  у Чемпіонаті України в 

приміщенні в  категорії «юніори» та  згідно їх  системи відбору.   

 

Міжнародні змагання «Veronica’s Cup», 

м. Камнік, Словенія ( 05-08.05.2022р.) 

         Кадети, які беруть участь у Чемпіонаті України серед спортшкіл, клубів у 

м. Нова Каховка  можуть відбиратися до змагань згідно системи відбору 

юніорів та входять до їх квоти. 

            

Міжнародний турнір « Меморіал І. Шидловської », 

м. Варшава, Польща  ( 24-26.06.2022р.) 

 

       Участь у турнірі визначається рішенням тренерської ради збірної 

команди України. Перевага надається тим, чиї прізвище будуть подані  для 

отримання візової підтримки Великої  Британії, після Чемпіонату  України 

серед кадетів, а саме: 

- Чемпіон України в особистому заліку; 

- Два  спортсмени , хто має меншу суму місць в стартових та фінальному  

колах ( три показника). Якщо сума місць рівна, перемагає той, хто має 

кращу суму очок кваліфікаційних раундів , а  якщо і цей показник буде 

однаковим, перевага надається тому, хто має кращу «середню стрілу» 

фінального кола; 

- Один, хто має кращий рейтинг змагань:  «Олімпійських  надій» та   

Чемпіонату України серед кадетів . 

- Два  спортсмени -за рішенням тренерської ради збірної команди України, 

на підставі результатів виступів спортсмена у 2021-2022 на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

 

 



 

Етап Кубку Європи,  

м. Бухарест , Румунія. (25-31.07. 2022р.) 

 

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

Європи  викликаються по шість спортсменів кожної категорії, які є у списках 

збірної команди України  на 2022 рік та мають всі необхідні документи для 

виїзду за кордон, а також подані для одержання візової підтримки Великої 

Британії, а саме: 

- Чемпіон України в особистому заліку; 

- Два  спортсмени , хто має меншу суму місць в стартових та фінальному  

колах Чемпіонату України серед кадетів  ( три показника). Якщо сума 

місць рівна, перемагає той, хто має кращу суму очок кваліфікаційних 

раундів , а  якщо і цей показник буде однаковим, перевага надається тому, 

хто має кращу «середню стрілу» фінального кола; 

-  Один, хто має кращий рейтинг змагань:  «Олімпійських надій» та  

Чемпіонату України . 

-Два  спортсмени -за рішенням тренерської ради збірної команди України, на 

підставі результатів виступів спортсмена у 2021-2022 на Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. 

                                                   Чемпіонат Європи, 

Лілісхолл. Велика Британія  (15-20. 08.2022р.) 

                    

          Відбір на Чемпіонат Європи  відбувається серед спортсменів, чиї 

прізвища були подані для отримання віз Великої Британії . Три спортсмена у 

кожній категорії будуть оформлятися за рахунок Міністерства молоді та 

спорту, один - за рахунок ФСЛУ, інші бажаючі - за власний рахунок. 

         Відбір буде проведений за таким принципом: 

        - Два  спортсмени в кожній категорії відбираються за найменшою сумою 

місць Чемпіонату України серед кадетів  та Всеукраїнських змагань серед 

юніорів та кадетів  в м. Харків (06-09.07.2022р.) по п’яти показникам: три 



кваліфікаційних + два фінальних раунди. Якщо сума місць виявиться 

однаковою, то переможе той, хто має кращу суму «середніх стріл» з чемпіонату 

України  серед кадетів та Всеукраїнських змагань. 

         Третій та запасний спортсмен –за рішенням тренерської ради збірної 

команди України, на підставі результатів виступів спортсмена у 2021-2022 на 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

                                 

                                 Міжнародний турнір «BERLIN OPEN», 

                      м. Берлін, Німеччина. (16-18.12.2022р.) 

       Відбір до складу збірної команди України для участі в турнірі   відбудеться 

за рішенням тренерської ради збірної команди України, на підставі виступу на 

Чемпіонаті Європи в закритому приміщенні (спортсмени, які посіли 1-4 місце), 

на Чемпіонаті Європи у Великій Британії (спортсмени, які посіли 1-4 місце) та 

Кубку України в приміщенні ( за найменшою сумою місць кваліфікаційного та 

фінального кіл ). Участь у турнірі та  кількість учасників т буде залежити   від 

наявності фінансування. 

Примітки: 

1. Спортсмен, який не дотримується встановленого спортивного режиму під 

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

2. 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  молодіжної збірної команди :  Сергій РОДІОНОВ 

                                                                               Сергій АНТОНОВ 

                                                                               Наталія БУРДЕЙНА  


