
П Р О Т О К О Л 

засідання Головної тренерської ради  

штатної збірної команди України з легкої атлетики   

30 липня 2018 р.                                                                                                     м. Київ 

 

Присутні:  Тиртишник В. Г., Романчук С. І., Островський М. В., Курбаков О.І.,      

Романюк О. В., Каратєєв А. О., Сердюченко О.О. 

                                       

Заслухали:  щодо критеріїв та умов відбору до складу національної збірної команди 

України з легкої атлетики (марафонський біг) для участі у чемпіонаті світу з легкої 

атлетики 2019 року в м. Доха (Катар). 

 

Рішенням Головної тренерської ради запропоновано Раді ФЛАУ ухвалити такі 

критерії та умови відбору до складу національної збірної команди України з легкої 

атлетики (марафонський біг) для участі у чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 року 

в м. Доха (Катар): 

 

           Головна тренерська рада штатної збірної команди України з легкої атлетики 

пропонує встановити нормативи ФЛАУ у чоловіків 2:16.00, у жінок 2:38.00 та 

затвердити до складу марафонської команди 3-х осіб у чоловіків та у жінок за умови 

виконання нормативів ФЛАУ і ІААF та рейтингу ІААF. 

 

Збірна команда з марафонського бігу формується за принципом: 

 

1. 1 місце на чемпіонаті України 16 вересня 2018 року у м. Дніпро 

(Дніпропетровська обл.) на сертифікованій трасі (AIMS) за умови виконання 

нормативу ФЛАУ. 

2. Інші учасники пропонуються  ГТР за результатами участі у марафонах, 

які входять до серії змагань AIMS  у період з 01 січня 2018 року по 01 червня        

2019 року та згідно з рейтингом ІААF при умові виконання нормативу ІААF. 

 

Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу 

національної збірної команди України для участі у чемпіонаті світу з легкої атлетики 

2019 року, забороняється брати участь  змаганнях  з марафонського бігу у період з 02 

червня 2019 року по 06 січня 2020 року. 

 

P.S. Учасники, які посідатимуть з 1 по 8 місця на чемпіонаті Європи, автоматично 

включаються до складу збірної команди для участі у послідуючому чемпіонаті світу. 

 

 

 

Голова головної тренерської ради, 

державний тренер        В. Г. Тиртишник 

 

 

Секретар головної тренерської ради     У.А. Шух  


