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ВИТЯГ 

КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ 

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2019 РОКУ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
 

 

 

1. Головна тренерська рада штатної збірної команди України з легкої атлетики (далі 

ГТР) подає попередній персональний склад кандидатів національної збірної команди України 

з легкої атлетики (надалі – збірна команда) з числа спортсменів, які виконали умови та 

нормативи допуску до офіційних міжнародних змагань. 

2. Виконком Федерації легкої атлетики України (надалі – Виконком ФЛАУ), за 

поданням ГТР, розглядає пропозицію щодо персонального складу офіційної делегації 

національної збірної команди України з легкої атлетики та затверджує його.  

3. Порядок формування складу спортсменів офіційних делегацій національних збірних 

команд: 

- ГТР подає список кандидатів до Виконкому ФЛАУ з числа спортсменів, які брали 

участь у відбіркових змаганнях та виконали відповідні нормативи на змаганнях, які включені 

до офіційних календарів. 

- виступ на відбіркових змаганнях у суміжній дисципліні погоджується з ГТР. 

- на кожну дисципліну рекомендується кількість спортсменів, відповідно до регламенту 

офіційних міжнародних змагань; 

- спортсмени, які завчасно, до початку відбіркових змагань погодили з ГТР та 

Виконкомом ФЛАУ рішення про особливості їх індивідуальної підготовки до відповідних 

заходів; 

- спортсмени, які відповідають особливим умовам відбору до основних офіційних 

змагань. 

4. Із затвердженого Виконкомом ФЛАУ складу офіційної делегації національної збірної 

команди можливе виключення спортсмена за рішенням Виконкому ФЛАУ з подання ГТР у 

разі:  

- отримання спортсменом травми; 

- хвороби спортсмена або наявності у нього медичних протипоказань; 

- порушенням спортсменом режиму або за недостойну поведінку на навчально-

тренувальних зборах та змаганнях різного рівня; 

- порушення спортсменом антидопінгових правил або його тимчасового відсторонення 

у зв’язку з розслідуванням щодо потенційного порушення антидопінгових правил.  

5. До складу офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої 

атлетики можуть бути включені лише діючі члени ФЛАУ. 
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УМОВИ ТА НОРМАТИВИ ДОПУСКУ  

ДО ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ 2019 РОКУ 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

30. Чемпіонат світу. 

28.09-06.10.2019 

м. Доха, Катар. 

Чемпіонат України серед 

дорослих,  

21-24.08.2019, 

м. Кропивницький. 

 

 

Чемпіонат Європи з легкої 

атлетики, 

06-12.08.2018, м. Берлін 

 

Чемпіонат України зі с/х 

на 20 км серед дорослих та 

молоді,  

16.06. 2019, м. Суми. 

 

Чемпіонат України з 

марафону, 

16.09.2018, м. Дніпро.  

1-2 місце на ЧУ. 

 

Виконання нормативу 

IAAF в період з  

07.09.2018 до 06.09.2019. 

 

Виконання нормативу 

IAAF для 10000м, 

марафону, с/х, естафет та 

багатоборства у період з  

07.03.2018 до 06.09.2019. 

 

Спортивна ходьба 50 км, 

чоловіки, жінки: 

1-8 місце на ЧЄ з легкої 

атлетики 2018 року у 

м. Берлін (Німеччина). 

 

Інші учасники 

відбираються за ТОП-

листом IAAF у період з 

07.03.2018 по 20.05.2019. 

 

Спортивна ходьба 20 км, 

чоловіки, жінки: 

1-3 місце на ЧЄ з легкої 

атлетики 2018 року у 

м. Берлін (Німеччина). 

 

1 місце на ЧУ зі с/х, при 

умові виконання критеріїв 

IAAF. 

 

Інші учасники  

відбираються за ТОП-

листом IAAF у період з 

07.03.2018 по 17.06.2019. 

 

Марафон: 

1-8 місце на ЧЄ 2018 року 

(один кращий атлет). 

 

1 місце на ЧУ при умові 

виконання критеріїв ІААF. 

 

Інші учасники за 

поданням ГТР. 
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Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути рекомендовані атлети, які не зайняли 1-2 

місце на відбіркових змаганнях та виконали норматив IAAF у кваліфікаційний період 

(відповідно до поточного ТОП-листа ІААF 2019 року на момент затверждення складу 

команди). 

3. Збірна команда з естафети 4х100 м формується за принципом:  

-  1-3 місце на 100 м, 1 місце на 200 м на відбіркових змаганнях; 

 - інші учасники – за поданням ГТР, з урахуванням ТОП-листа IAAF 2019 року з бігу на 

100м на момент затвердження складу команди.  

4. Збірна команда з естафети 4х400 м формується за принципом:  

    - 1-3 місце на 400м на відбіркових змаганнях; 

    - інші учасники за поданням ГТР, з урахуванням ТОП-листа IAAF 2019 року з бігу на 400м 

на момент затвердження складу команди. 

5. Збірна команда з естафети 4х400м MIX формується за принципом:  

    - 1-3 місце на 400м серед чоловіків на відбіркових змаганнях – у разі не потрапляння збірної 

команди з естафети 4х400м серед чоловіків на чемпіонат світу; 

    - 1-3 місце на 400м серед жінок на відбіркових змаганнях – у разі не потрапляння збірної 

команди з естафети 4х400м серед жінок на чемпіонат світу; 

    - у випадку відбору відповідної збірної команди з класичної естафети 4х400м на чемпіонат 

світу, склад учасників естафети 4х400м МІХ формується зі складу учасників відповідної 

класичної естафети 4х400м. 

6. У марафонському бігу інші учасники можуть бути рекомендовані ГТР до складу команди 

за результатами їх участі у марафонах, які входять до серії змагань AIMS у період з 07.03.2018 

по 01.06.2019 року згідно з ТОП-листом ІААF та при умові виконання нормативу ІААF. 

7. Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу національної збірної 

команди України для участі у ЧС у марафонському бігу, забороняється брати участь змаганнях 

з марафонського бігу у період з 02.06. по 25.11.2019 року. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

10.10 48 100м 48 11.24 

20.40 56 200м 56 23.02 

45.30 48 400м 48 51.80 

1:45.80 48 800м 48 2:00.60 

3:36.00 (3:53.10) 45 1500м (миля) 45 4:06.50 (4:25.20) 

13:22.50 42 5000м 42 15:22.00 

27:40.00 27 10000м 27 31:50.00 

2:16.00 100 марафон 100 2:37.00 

8:29.00 45 3000м з/п 45 9:40.00 

13.46 40 110/100м з/б 40 12.98 

49.30 40 400м з/б 40 56.00 

2.30 32 висота 32 1.94 

5.71 32 жердина 32 4.56 

8.17 32 довжина 32 6.72 

16.95 32 потрійний 32 14.20 

20.70 32 ядро 32 18.00 

65.00 32 диск 32 61.20 

76.00 32 молот 32 71.00 

83.00 32 спис 32 61.50 

  семиборство 24 6300 

8200 24 десятиборство   
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1:22.30 60 20км с/х 60 1:33.30 

3:59.00 50 50км с/х 30 4:30.00 

Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 16 4х100м 16 Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 

Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 16 4х400м 16 Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 

Топ 12 в IWR + 4 із Топлиста 16 4х400м змішана 16 Топ 12 в IWR + 4 із Топлиста 

 

 


