
Критерії та умови відбору до складу національної збірної команди України з 

легкої атлетики для участі у чемпіонатах світу та Європи з позастадіонних видів 

легкої атлетики 2018 року. 

 

 

№ 

п/п 

Офіційні 

міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

 

 

1. 

Чемпіонат світу з 

трейлу                      10-

13.05.2018 року,                     

м. Пен’ялоса, Іспанія 

Чемпіонат України з 

трейлу, 31.03-01.04.   

2018 року, м. Вижниця, 

Чернівецька обл. 

1-3 місце на чемпіонаті 

України. 

З 4 місця по максимально 

допустиму кількість 

учасників - 9 відбирають за 

міжнародним рейтингом 

ITRA 

 

2. 

 

Чемпіонат світу з 

добового бігу            

26-27.05.2018 року, 

м. Тімішуари, 

Румунія  

Чемпіонат України з 12 

та 24 – годинного бігу 23-

24.09. 2017 року, м. Київ 

1-3 місце на чемпіонаті 

України. 

З 4 по максимально 

допустиму кількість 

учасників – 6 відбирають за 

міжнародним рейтингом 

асоціації ультрамарафону 

 

3. 

Чемпіонати світу з 

гірського бігу (довга 

дистанція), 23-24.06 

2018 року,                 м. 

Карпач, Польща  

Чемпіонат України з 

гірського бігу(довга 

дистанція), 20.05.        
2018 року,                   с. 

Дземброня, Івано-

Франківська обл. 

1-3 місце на чемпіонаті 

України. 

З 4 по максимально 

допустиму кількість 

учасників – 6 відбирають за 

міжнародним рейтингом 

WMRA 

 

 

4. 

Чемпіонат Європи з 

гірського бігу (вгору-

вниз) 30.06-01.07 

2018року, Скоп’є, 

Македонія  

Чемпіонат України з 

гірського бігу (вгору), 15-

16.06.2018 року,       смт. 

Воловець, Закарпатська 

обл. 

1 місце на чемпіонаті 

України. 

З 2 по максимально 

допустиму кількість 

учасників – 6 відбирають за 

міжнародним рейтингом 

WMRA 

 

5. 

Чемпіонат світу з бігу 

на 100 км, 08.09.  

2018 року,                    м. 

Светі-Мартін, 

Хорватія 

Міжнародні ліцензійні 

старти з ультрамарафону 

1 – по максимально 

допустиму кількість 

учасників – 6 за рейтингом 

асоціації ультрамарофону 

 

6. 

 

Чемпіонат світу з 

гірського бігу (вгору) 

14-15.09 2018 р., 

м.Канілло, Андорра 

Чемпіонат України з 

гірського бігу (вгору), 15-

16.06.2018 року,          смт. 

Воловець, Закарпатська 

обл. 

1-3 місце на чемпіонаті 

України. 

З 4 по максимально 

допустиму кількість 

учасників – 6 відбирають за 

міжнародним рейтингом 

WMRA 

 

          Умови відбору  

 



1. Якщо спортсмен/и з трійки призерів з будь-яких поважних причин не 

зможе/зможуть взяти участь у чемпіонаті світу, то заміну йому/їм 

відбирати по світовому рейтингу. 

2. При відборі по світовому рейтингу, в першу чергу враховувати бали в 

категорії, в рамках якої буде проходити чемпіонат світу, наприклад, Trail 

Ultra M (42 to 69 km).  

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає головна 

тренерська рада. 


