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СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ  

Національної збірної команди України зі стрільби з лука до головних 

змагань сезону 2022 року. 

 

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 за сумою шести показників матчевої зустрічі Україна 

– Німеччина (5-7.05.2022, м. Мюнхен) та міжнародних змагань «Sun Marco 

Tournament 2022 (21-22.05.2022, острів Лідо м. Венеція, Італія) : 

два спортсмени відбираються за найменшою сумою місць трьох 

кваліфікацій (раунд 720 х 3) в три дні та раунду «кожен з кожним» за 

коловою системою по сетах відбіркових змагань 5-9.05.2022 в м. Мюнхен 

(чотири показники) та двох кваліфікаційних раундів (раунд 720 х 2) 21-

22.05.2022, м. Венеція. 

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 

2021 р. та 2022 р., як в особистому так і в командному заліках. 

 

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 Кубку 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). 



два спортсмени 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 2021 р. та 2022 р. в особистому заліку. Перевага 

надається спортсменам до 26 років. 

 

 

 

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 рівності показаних результатів рішенням тренерської ради 

національної збірної команди України перевага надається спортсменам віком 

до 26 років. 

 

 

Головний тренер штатної команди 

національної збірної команди України 

зі стрільби з лука       Олег ОСИПЕНКО  


