
СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ  

Національної збірної команди України зі стрільби з лука до головних 

змагань сезону 2022 року. 

 

Чемпіонат Європи, м. Лашко, Словенія 

(14-19.02.2022). 

Відбір до складу збірної команди України для участі в чемпіонаті 

Європи в приміщенні проводиться в два етапи.  

1-й етап: 

За результатами чемпіонату України в приміщенні (10-13.01.2022,  

м. Суми) відбираються: 

- Чотири спортсмени серед чоловіків та жінок за найменшою сумою 

місць кваліфікаційного та фінального раундів. При рівності суми 

місць перевага надається тому спортсмену, хто мав кращу середню 

стрілу у фінальному раунді змагань.  

- Два спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради збірної 

команди України. При формуванні складу команди за рішенням 

тренерської ради збірної команди України враховується спортивний 

принцип, а саме особисті результати на всеукраїнських змаганнях та 

особисто-командні результати на офіційних міжнародних змаганнях 

2021 року. 

2-й етап: 
На відбіркових змаганнях в програмі НТЗ по підготовці до чемпіонату 

Європи в приміщені (20-24.01.2022,м. Львів) виконується вправа 

кваліфікаційний раунд (21 січня, 18м., 60 стріл), раунд «кожен с кожним» за 

коловою системою по сетах (22 січня, 18 м.), кваліфікаційний раунд (23 

січня, 18м., 60 стріл), раунд «кожен с кожним» за коловою системою по сетах 

(24 січня, 18 м.).  

- Два спортсмени серед чоловіків та жінок відбираються за 

найменшою сумою місць кваліфікаційних та раундів «кожен с 

кожним» (чотири показники). При рівності суми місць перевага 

надається тому спортсмену, хто мав кращий кваліфікаційний 

результат (сума двох кваліфікацій). 

- Третій спортсмен та запасний визначається рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 



рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме особисті результати на всеукраїнських 

змаганнях 2021 року (чемпіонат України серед ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮСШ та УОР; Чемпіонат України; міжнародні змагання «Золота 

осінь»; фінал кубка України) та особисто-командні результати на 

офіційних міжнародних змаганнях 2021року. 

 

Міжнародні змагання «Кахраман Багатір», м. Анталія (Туреччина) 

5-10.04.2022 

До національної збірної команди України зі стрільби з лука, яка 

братиме участь у міжнародних змаганнях «Кахраман Багатір», відбираються 

по шість кращих спортсменів серед чоловіків і жінок: 

- Два спортсмени відбирається за сумою місць кваліфікаційного 

раунду та (кожна вправа 70х2 рахується окремо) та олімпійських 

раундів (чотири показники) за результатами Всеукраїнських змагань 

сильніших спортсменів України (13-19.03.2022, м. Львів). При 

рівності суми місць перевага надається тому спортсмену, хто мав 

кращий кваліфікаційний результат (сума двох кваліфікацій). 

- Один спортсмен кращий за рейтингом ФСЛУ станом на 01.01.2022 

року. Якщо цей спортсмен відібрався за сумою місць, то наступний 

спортсмен за рейтингом ФСЛУ. 

- Два спортсмени віком до 26 років включно визначаються за сумою 

двох кваліфікацій (70м * 4) за результатами Всеукраїнських змагань 

сильніших спортсменів України (13-19.03.2022, м. Львів). 

- Один спортсмени та запасний визначаються рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 

рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме виступи та результати на офіційних 

міжнародних змаганнях 2021 року та зимовому чемпіонаті Європи 

2022 року в особистому заліку. 

 

 

 

 

 

 



І етап Кубка Світу, м. Анталія (Туреччина) 

18-24.04.2022 

До національної збірної команди України зі стрільби з лука, яка 

братиме участь у І етапі кубка світу, відбираються по чотири кращих 

спортсменів серед чоловіків і жінок: 

- Два спортсмени відбирається за сумою місць кваліфікаційного 

раунду та (кожна вправа 70х2 рахується окремо) та олімпійських 

раундів (чотири показники) за результатами Всеукраїнських змагань 

сильніших спортсменів України (13-19.03.2022, м. Львів). При 

рівності суми місць перевага надається тому спортсмену, хто мав 

кращий кваліфікаційний результат (сума двох кваліфікацій). 

- Один спортсмен кращий за рейтингом ФСЛУ станом на 01.01.2022 

року. Якщо цей спортсмен відібрався за сумою місць, то наступний 

спортсмен за рейтингом ФСЛУ. 

- Один спортсмени та запасний визначаються рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 

рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме виступи та результати на офіційних 

міжнародних змаганнях 2021року та зимовому чемпіонаті Європи 

2022 року в особистому заліку. 

 

Гран-Прі Європи, м. Пловдів (Болгарія) 

(03-08.05.2022) 

До національної збірної команди України зі стрільби з лука, яка 

братиме участь у Гран-Прі Європи відбирають по шість кращих спортсмени 

серед чоловіків і жінок.  

- Три спортсмени відбираються за найменшою сумою місць 

кваліфікаційного раунду, місцем в Олімпійському раунді серед 

учасників І етапу кубка Світу та середньою стрілою Олімпійського 

раунду за результатами першого етапу кубка світу (18–24.04.2022, м. 

Анталія, Туреччина). Три показники. При рівності суми місць 

перевага надається спортсмену, який показав кращий результат в 

кваліфікаційному раунді. 

- Два спортсмени відбираються за найменшою сумою місць першого 

кваліфікаційного (70м.*2), другого кваліфікаційного (70м.*2)та 



олімпійського раунду чемпіонату України серед ШВСМ, СДЮШОР, 

ДЮСШ, та УОР (18-22.04.2022 року, м. Нова Каховка). Три 

показники. При рівності суми місць перевага надається спортсмену, 

який показав кращий результат за сумою двох кваліфікацій. 

- Один спортсмен та запасний визначається рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 

рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме особисті результати на всеукраїнських 

змаганнях 2022 року (зимовий чемпіонат України; Всеукраїнські 

змагання сильніших; чемпіонату України серед ШВСМ, СДЮШОР, 

ДЮСШ, та УОР) та особисто-командні результати на офіційних 

міжнародних змаганнях 2022 року (зимовий чемпіонат Європи; 

міжнародні змагання «Кахраман Багатір»; І етап кубка світу). 

 

Чемпіонат Європи, м. Мюнхен (Німеччина) 

(05-12.06.2022) 

До національної збірної команди України зі стрільби з лука, яка 

братиме участь у чемпіонаті Європи відбирають по три кращих спортсмени 

серед чоловіків і жінок.  

- Два спортсмени відбираються за найменшою сумою місць 

кваліфікаційного раунду та місцем в Олімпійському раунді, 

середньою стрілою Олімпійського раунду за результатами Гран-Прі 

Європи (03–08.05.2022, м. Пловдів, Болгарія). Три показники. При 

рівності суми місць перевага надається спортсмену, який показав 

кращий результат в кваліфікаційному раунді. 

- Один спортсмен та запасний визначається рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 

рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме виступи та результати на офіційних 

міжнародних змаганнях 2022 року, як в особистому так і в 

командному заліках (зимовий чемпіонат Європи; міжнародні 

змагання «Кахраман Багатір»; І етап кубка світу; Гран-Прі Європи) 

 

 

 

 

 



ІІІ етап кубка світу, м. Париж (Франція) 

20-26.06.2022 

До національної збірної команди України зі стрільби з лука, яка 

братиме участь у ІІІ етапі кубка світу, відбираються по чотири кращих 

спортсменів серед чоловіків і жінок: 

- Два спортсмени відбирається за результатами виступу на чемпіонаті 

Європи (05-12.06.2022, м. Мюнхен, Німеччина) за найменшою 

сумою місць кваліфікаційного раунду та місцем в Олімпійському 

раунді (два показники). 

- Один спортсмен віком до 26 років включно визначається рішенням 

тренерської ради збірної команди України за результатами кращого 

кваліфікаційного раунду (70м.*2) першого етапу кубка світу (18–

24.04.2022, м. Анталія, Туреччина), чемпіонату України серед 

ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, та УОР (18-22.04.2022 року, м. Нова 

Каховка), Гран-Прі Європи (03–08.05.2022, м. Пловдів, Болгарія). 

- Один спортсмен та запасний визначається рішенням тренерської 

ради збірної команди України. При формуванні складу команди за 

рішенням тренерської ради збірної команди України враховується 

спортивний принцип, а саме виступи та результати на офіційних 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2022 року в особистому 

заліку. 

 

Примітки 

1) Остаточний склад збірної команди визначається тренерською радою 

збірної команди України за поданням головного тренера і з урахуванням 

виступів спортсменів на міжнародних змаганнях згідно системи 

комплектування національної збірної команди України до головних змагань 

сезону 2022 року, яка узгоджуються Президією ФСЛУ та затверджується 

Мінмолодьспортом. 

2) 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. 

3) При рівності показаних результатів рішенням тренерської ради 

національної збірної команди України та тренради ФСЛУ перевага надається 

спортсменам віком до 26 років. 


