
                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший Віце-президент Федерації              Заступник Міністра  

стрільби з лука України                                 молоді та спорту України 

_____________Валерій БУЛКО                    __________Людмила ПАНЧЕНКО 

_____________202_ року                              _____________2022 року 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ ЮНІОРСЬКОЇ ТА КАДЕТСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ЗІ СТРІЛЬБИ З 

ЛУКА ДО ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2022 РОКУ 

 

Загальні вимоги до спортсменів-кандидатів до складу юніорської 

та кадетської національної збірної команди України: 

показувати стабільні результати на міжнародних змаганнях у 2022 році; 

володіти сучасною технікою стрільби з лука; 

виконувати індивідуальний план підготовки на 2022 рік,  

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; 

дотримуватися етичних та моральних норм поведінки; 

виконувати вимоги медичних обстежень, дотримуватися правил 

антидопінгового контролю, не вживати наркотичні засоби, алкоголь та 

тютюнові вироби. 

 

 

 

І етап Кубку Європи серед юніорів та кадетів 

м. Бухарест, Румунія, 25-31.07.202 

Відбір до складу національної збірної команди України для участі у І 

етапі кубку Європи відбувається у два етапи: 

 

1-й етап: 

                За результатами XV міжнародного турніру «Кубок Бескидів»                       

11-12.06.2022 в м. Живець ( Польща)  відбираються: 

   чотири спортсмени в кожній категорії ( юніори та юніорки, кадети та 

кадетки ) за найменшою сумою місць кваліфікаційного та фінального 

раундів. У разі рівності суми місць перевага надається тому спортсмену, який 

мав кращу суму очок у кваліфікаційному раунді змагань. Якщо і цей 



показник буде однаковим, переможцем буде той, хто мав кращу середню 

стрілу у фінальному раунді; 

   два спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради національної 

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

2022 років на всеукраїнських та  міжнародних змаганнях. 

 

2-й етап: 

На відбіркових змаганнях (14.06-16.06.2022, м. Живець) виконується 

вправа кваліфікаційні раунди (14 та 15.06.2022), 2 х 70 м. юніори, 2 х 60 м. 

кадети 144 стріли.  

16.06.2022 виконуються олімпійський раунд «кожен з кожним» по 

сетах.  

    два спортсмени в кожній категорії  відбираються за найменшою сумою 

місць кваліфікаційних та раунду «кожен з кожним» ( три показники ). При 

рівності суми місць перевага надається тому спортсмену, хто мав кращу суму 

очок у кваліфікаційних раундах. Якщо і цей показник буде однаковим, 

переможцем буде той, хто мав кращу «середню стрілу » раунда «кожен з 

кожним»; 

   третій та четвертий спортсмени визначаються рішенням тренерської ради 

національної збірної команди України, на підставі результатів виступів 

спортсмена у 2021- 2022 році на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

 

 

Чемпіонат Європи серед юніорів та кадетів 

м. Лілісхолл, Велика Британія, 15-20.08.2022 

 

        До складу національної збірної команди України для участі у чемпіонаті 

Європи відбираються по три спортсмена в кожній категорії ( з чотирьох 

раніше відібраних ) за рішенням тренерської ради збірної команди України 

на підставі результатів виступу на міжнародному турнірі  « Меморіал Ірени 

Шидловської» 24 – 26. 06. 2022рокув м. Варшава та І етапу Кубку Європи 

серед юніорів та кадетів 

м. Бухарест, Румунія, 25-31.07.202 

 : 

Примітки: 

1. Спортсмени, які відібралися до Кубку та Чемпіонату Європи, зобов’язані 

знаходитися на НТЗ збірної команди до закінчення Чемпіонату Європи. ( з 

16.06 до 20.08.2022 року.). Короткочасний від’їзд  з НТЗ можливий лише 



за згодою тренерської ради збірної та з дотримання норм законодавства 

України та країни проведення НТЗ. 

2. Спортсмен, який не дотримується встановленого спортивного режиму під 

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

3. Протести, які 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 штатної команди                                         

національної збірної команди                                              Сергій РОДІОНОВ 

України зі стрільби з лука      Сергій АНТОНОВ 

 

 

 

 


