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КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ 

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2020 РОКУ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

 

НОВА РЕДАКЦІЯ 

(зі змінами від 30.05.2020 року) 
 

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 ГС «Легка атлетика 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. На відбіркових змаганнях національного рівня за участю спортсменів з іноземних 

країн до уваги беруться результати лише українських спортсменів, зайняті місця визначаються 

без урахування результатів спортсменів-іноземців. 

5. 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.  

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

атлетики можуть бути включені лише діючі члени ФЛАУ. 

7. За умови недостатнього обсягу коштів державного бюджету, передбачених на 

проведення спортивних заходів з легкої атлетики на поточний рік, ФЛАУ залишає за собою 

право скоротити кількісний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди 

України з легкої атлетики, які фінансуються за кошти державного бюджету. При цьому для 

спортсменів, які виконали умови та нормативи допуску до офіційних міжнародних змагань, 

зберігається право взяти участь у змаганнях за інші кошти. 



Умови відбору та нормативи допуску до офіційних міжнародних змагань 2020 року 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

1 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юніорів 

09.02.2020,  

м. Стамбул (Туреччина) 
 

ЧУ серед юніорів у 

приміщенні, 

03-04.02.2020, Суми. 

 

Рейтинг за таблицею очок 

WA  

 

1-3 місце на ЧУ U20 (і). 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 16 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань. 

3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

2 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики  

15.02.2020,  

м Стамбул (Туреччина) 
 

Командний чемпіонат 

України з легкої атлетики у 

приміщенні. 

31.01.-01.02.2020, 

м. Суми 

Рейтинг за таблицею очок 

WA  

 

1-3 місце на КЧУ (і). 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 16 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань. 

3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

3 Міжнародна матчева 

зустріч серед юніорів 

збірних команд Білорусії 

Латвії-Естонії-Іспанії-

Польщі-Туреччини 

України-Литви, 

25-26.02.2020, 

Мінськ (Білорусія) 

ЧУ серед юніорів у 

приміщенні, 

03-04.02.2020, Суми  

1 місце на ЧУ U20 (і). 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений 1 особою на вид. 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

 



№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

4 Міжнародна матчева 

зустріч серед юнаків 

збірних команд 

Туреччини-України-

Білорусії-Франції, 

За призначенням 

(Туреччина). 

ЧУ серед юнаків 

27.01.-29.01.2020, Суми. 

 

1 місце на ЧУ U18 (i) 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений 1 особою на вид. 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

5 Чемпіонат світу в 

приміщенні. 

м. Нанкін (КНР) 

 

Перенесено 

на 19-21.03.2021 

  

 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

6 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій зі спортивної 

ходьби 

14.03.2020 

м. Івано-Франківськ 

Міжнародні змагання, які 

входять до календарів WA 

та ЄA. 

Згідно з ТОП-листом ЄА 

2019 року 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 2 спортсмени у кожному виді програми. 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце у ТОП-листі ЄА, може бути включений до складу 

команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з вищим місцем у ТОП-

листі ЄА 2019 року. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

7 Кубок Європи з метань. 

21-22.03.2020, 

м. Лейрія (Португалія) 

 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  

 



№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

8 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з півмарафону   

22.08.2020  

м. Загреб (Хорватія) 

Міжнародні 

напівмарафони, які 

входять до календарів WA 

та ЄA. 

3 кращих спортсменів 

серед чоловіків та жінок за 

ТОП-листом ЄA у період з 

01.09.2019 по 01.03.2020 

року. 

 

Виконання нормативу 

ФЛАУ: 

1:08:00 – для чоловіків 

1:20:00 – для жінок 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 4 спортсмени (2 чоловіки та 2 жінки). 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце у ТОП-листі ЄА, у разі виконання 

кваліфікаційного нормативу ФЛАУ може бути включений до складу команди у разі 

неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з вищим місцем у ТОП-листі ЄА у період 

з 01.09.2019 по 01.03.2020 року. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

9 Чемпіонат світу з 

напівмарафону 

17.10.2020 р., 

м. Гдиня (Польща) 

ЧУ з напівмарафону 

01.09.2019 р. м. Полтава 

 

Міжнародні 

напівмарафони, які 

входять до календарів WA 

та ЄA. 

 

ЧУ з напівмарафону 

13.09.2020 р.  

м. Ковель 

 

1 м на ЧУ з напівмарафону 

2019 р. (серед чоловіків та 

жінок);* 

 

2-3 учасники (серед 

чоловіків та жінок) – за 

ТОП-листом WA у період 

з 01.09.2019 по 01.03.2020 

року (але не нижче ніж з 

результатом 1:05:20 – для 

чоловіків, 1:16.00 – для 

жінок);* 

 

1 м на ЧУ з напівмарафону 

2020 р. (серед чоловіків та 

жінок); 

 
Примітки: * - згідно з рішенням Виконкому ФЛАУ від 03.03.2020 року 6 осіб (3 чоловіки та 3 жінки) вже 

включені до складу команди зі підсумками відбору у період з 01.09.2019 до 01.03.2020 року.  

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 8 спортсменів (4 чоловіки та 4 жінки). 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

10 Командний чемпіонат 

світу зі спортивної 

ходьби, 

02-03.05.2020, 

м. Мінськ (Республіка 

Білорусь) 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  



№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

11 Міжнародна матчева 

зустріч серед юнаків 

збірних команд 

Туреччини-України-

Білорусії, 

26.09.2020 р. 

Ів. Франківськ (Україна). 

ЧУ серед юнаків 

26-27.08.2020, м. Луцьк. 

 

1 місце на ЧУ U18  

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений 1 особою на вид. 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

12 Міжнародна матчева 

зустріч серед юніорів  

збірних команд Ізраїлю-

Румунії-Кіпру-України, 
 

Змагання перенесені на 

невизначений термін 

  

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

13 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з гірського 

бігу 

24.10.2020  

м. Паяна Брашов 

(Румунія) 

Міжнародні змагання, які 

входять до календарів 

WMRA 

Згідно з міжнародним 

рейтингом ITRA у період з 

01.01.2019 до 01.10.2020  

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 2 спортсмени (1 чоловік та 1 жінка). 

2. Атлет, який посів наступне нижче місце у рейтингу, може бути включений до складу 

команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена, який посів вище місце 

у рейтингу. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

14 Кубок Європи з бігу на 

10 000 м. 

06.06.2020, 

м. Лондон 

(Великобританія) 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  

 



№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

15 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юніорів 

12-13.09.2020,  

м Стамбул (Туреччина) 

ЧУ серед юніорів, 

05-06.08.2020 р., 

м. Івано-Франківськ 

 

Рейтинг за таблицею очок 

WA  

 

1-3 місце на ЧУ U20. 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 22 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань 

3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

16 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики  

19-20.09.2020 р., 

м. Клуж-Напока (Румунія) 

Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

дорослих та молоді, 

29-30.08.2020 р., 

м. Луцьк 

 

 

Рейтинг за таблицею очок 

WA  

 

1-3 місце на ЧУ. 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 22 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань. 

3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

17 Чемпіонат Європи з 

гірського бігу (вгору-

вниз) 

04.07.2020 

м. Сінфайнш (Португалія) 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

18 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юнаків 

05.09.2020 

м. Кралево (Сербія)  

ЧУ серед юнаків, 

26-27.08.2020 

м. Луцьк 

 

 

Рейтинг за таблицею очок 

WA  

 

1-3 місце на ЧУ U18. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 20 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань. 

3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань. 



 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

19 Чемпіонат світу серед 

юніорів, 

07-12.07.2020, 

м. Найробі (Кенія) 

 

Змагання перенесені на 

невизначений термін. 
 

  

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

20 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з естафетного 

бігу 

м. Ерзурум (Туреччина) 
 

Змагання перенесені на 

невизначений термін. 

 

 

 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

21 Чемпіонат Європи серед 

юнаків. 

м. Рієті (Італія) 

 

Змагання перенесені на 

невизначений термін, 

але не раніше 2021 року. 

  

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

22 ХХХІІ літні 

Олімпійських ігри. 

23.07.-08.08.2021 

м. Токіо (Японія). 

Чемпіонат України серед 

дорослих та молоді 

2021 року. Чемпіонат 

України з багатоборства 

серед дорослих та молоді 

2021 року. 

 

Чемпіонат світу з легкої 

атлетики м. Доха (Катар)                  

28.09-06.10.2019. 

 

Чемпіонат України зі 

спортивної ходьби на       

20км серед дорослих та 

молоді 2021 року. 

1-2 місце на ЧУ 2021 року при 

виконанні умов відбору WA 

(виконання кваліфікаційного 

нормативу WA або за 

прохідним місцем у рейтингу 

WA). 

Інші учасники – згдіно з ТОП-

листом WA 2021 року при 

виконанні умов відбору WA. 

 

 

Період виконання кваліфіка-

ційних нормативів WA: 

з 01.05.2019 по 05.04.2020, 

з 01.12.2020 по 29.06.2021; 



  

Чемпіонат України з 

марафону серед дорослих та 

молоді  

06.10.2019, 

м. Біла Церква. 

 

для багатоборств, 10000м: 

з 01.01.2019 по 05.04.2020, 

з 01.12.2020 по 29.06.2021. 

 

Спортивна ходьба 50 км: 

1-8 місце на ЧС з легкої 

атлетики 2019 року у м. Доха 

(Катар), один кращий атлет. 

 

Інші учасники – згдіно з ТОП-

листом WA у період з 

01.01.2019 по 31.05.2021 (період 

може бути змінено), при 

виконанні умов відбору WA. 

 

Період виконання кваліфіка-

ційних нормативів WA: 

з 01.01.2019 по 05.04.2020, 

з 01.12.2020 по 16.05.2021. 

 

 

Дистанція 20 км, чоловіки і 

жінки:  

1-6 місце на ЧС з легкої 

атлетики 2019 року у м. Доха 

(Катар), один кращий атлет. 

 

1 місце на ЧУ зі с/х 2021 року, 

при виконанні умов відбору 

WA. 

 

Інші учасники – згдіно з ТОП-

листом WA у період з 

01.01.2019 по дату проведення 

ЧУ зі с/х 2021 року, при 

виконанні умов відбору WA. 

 

Період виконання кваліфіка-

ційних нормативів WA: 

з 01.01.2019 по 05.04.2020, 

з 01.12.2020 по 29.06.2021. 

 

 

Марафон: 

1-15 місце на ЧС 2019 року у 

м. Доха (Катар), один кращий 

атлет. 

 

1 місце на ЧУ 2019 року, при 

умові виконання умов відбору 

WA. 

 

Інші учасники за поданням ГТР 

згідно з п.6-7. 



 

Період виконання кваліфіка-

ційних нормативів WA: 

з 01.01.2019 по 05.04.2020, 

з 01.12.2020 по 25.04.2021. 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми (до 6 спортсменів – для 

естафет). 

2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не посіли 1-2 місце 

на відбіркових змаганнях, але виконали умови відбору WA для участі в Олімпійських іграх, 

відповідно до ТОП-листа WA у період з 01.01.2021 до 29.06.2021 року (окрім спортивної 

ходьби на 20 км, спортивної ходьби на 50 км та марафону). 

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.  

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

- 1-4 місце на чемпіонаті України з легкої атлетики. 

- інші учасники – за поданням ГТР. 

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

- 1-2 місце на 400м серед чоловіків на відбіркових змаганнях – у разі не потрапляння збірної 

команди з естафети 4х400м серед чоловіків на Олімпійські ігри; 

- інший учасник – за рішенням ГТР. 

- у разі відбору команди з естафети 4х400м серед чоловіків на Олімпійські ігри, склад 

учасників естафети 4х400м МІХ формується зі складу учасників естафети 4х400м. 

6. Інші учасники з марафону пропонуються ГТР за результатами їх участі у марафонах, які 

входять до серії змагань AIMS у період з 07.03.2019 року по 26.04.2021 року та згідно з ТОП-

листом ІААF при виконанні умов відбору ІААF. 

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

команди України для участі у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, забороняється брати участь у 

змаганнях з марафонського бігу протягом наступних 3-х місяців з дня їх участі у ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх без окремого дозволу від ФЛАУ. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

Жінки Дисципліна Чоловіки 

11.15 56 100м 56 10.05 

22.80 56 200м 56 20.24 

51.35 48 400м 48 44.90 

1:59.50 48 800м 48 1:45.20 

4:04.20 45 1500м 45 3:35.00 

15:10.00 42 5000м 42 13:13.50 

31:25.00 27 10,000м 27 27:28.00 

12.84 40 100м з/б – 110м з/б 40 13.32 

55.40 40 400м з/б 40 48.90 

9:30.00 45 3000м з перешкодами 45 8:22.00 

1.96 32 Стрибки у висоту 32 2.33 

4.70 32 Стрибки з жердиною 32 5.80 

6.82 32 Стрибки у довжину 32 8.22 

14.32 32 Потрійний стрибок 32 17.14 

18.50 32 Штовхання ядра 32 21.10 



63.50 32 Метання диска 32 66.00 

72.50 32 Метання молота 32 77.50 

64.00 32 Метання списа 32 85.00 

6420 24 Семиборство/Десятиборство 24 8350 

1:31:00 60 20км спортивна ходьба 60 1:21.00 

  50км спортивна ходьба  3:50.00 

2:29:30 80 Марафон 80 2:11.30 

8+8 16 Етафета 4х100м 16 8+8 

8+8 16 Етафета 4х400м 16 8+8 

Змішана естафета 4х400м (чоловіки та жінки) – 16 команд (8+8) 

 

 
№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

23 Чемпіонат Європи. 

26-30.08.2020 

м. Париж (Франція) 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

24 Чемпіонат Європи з 24 

годинного бігу. 

19-20.09.2020 

м. Сан –Джованні (Італія) 

 

ЗМАГАННЯ 

СКАСОВАНІ 

  

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

25 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з 

марафонського бігу 

13.09.2020 

м. Кюстендил (Болгарія) 

 

Міжнародні марафони, 

які входять до 

календаря WA та ЄA у 

період з 01.09.2019 до 

01.06.2020 

 

За рейтингом ЄА, при умові 

виконання нормативів 

ФЛАУ: 

2:35.00 – для чоловіків 

2:55.00 – для жінок. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми (залік по двом кращим 

результатам).  

2. Команда формується за принципом: два кращих спортсмени у чоловіків та у жінок за 

рейтингом ЄА, при умові виконання нормативу – для чоловіків 2:35.00, для жінок 2:55.00.  

3. ФЛАУ покриває витрати на переліт тільки 1 чоловіка та 1 жінки. 

 



№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

26 Всесвітня Гімназіада 

17-24.10.2020 

м. Цзиньцзян (КНР) 

 

Інформація відсутня 

За призначенням Участь приймають 

спортсмени 2003 р. н. та 

молодше. 

 

За таблицею очок WA 

 

 

Умови відбору:  

1. Кількісний склад визначається відповідно до квоти Спорткомітету МОН України. 

2. Склад команди формується відповідно до рейтингу за таблицею очок WA на відбіркових 

змаганнях 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

27 Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з кросу 

14.11.2020 

м. Врнячка Баня (Сербія) 

Чемпіонат України з кросу 

серед дорослих, молоді, 

юніорів та юнаків. 

31.10-01.11.2020 

м. Суми 

1-3 місце на ЧУ з кросу 

серед дорослих, молоді та 

юніорів. 

 

Умови відбору. 

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

2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди, у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з числа призерів 

відбіркових змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

28 Чемпіонат Європи з 

кросу, 

13.12.2020 

м.Дублін (Ірландія) 

Чемпіонат України з кросу 

серед дорослих, молоді, 

юніорів та юнаків. 

31.10-01.11.2020 

м. Суми 

1 місце відбіркових 

змаганнях;  

 

Естафетна команда: 1-2 

місце на відбірковій 

дистанції у відбіркових 

змаганнях 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 10 спортсменів (по 1 спортсмену у кожному особистому виді програми 

та 4 спортсмени для естафети)  

2. В змішаній естафетній команді кількісний склад 4 спортсмени (2 чоловіка та 2 жінки). 

3. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до 

складу команди, у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

  



 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

29 Чемпіонат світу з 

гірського бігу (класична 

та довга дистанції) 

13-14.11.2020 

м. Лансарот (Іспанія) 

 
 

За призначенням Всі учасники – за 

рейтингом ITRA (але не 

менше 600 балів для 

чоловіків та 500 балів для 

жінок) на момент 

затвердження складу 

команди. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 12 спортсменів (6 чоловіків та 6 жінок). 

2. ФЛАУ не фінансує участь спортсменів у даних змаганнях за рахунок коштів даержавного 

бюджету. 

3. Учасники, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за рахунок інших коштів відповідно до умов оргкомітету змагань. 

 

 

 

Головний тренер                                  _________________           В.Г. Тиртишник 


