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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

32. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з марафону  

03.11.2019 року  Белград 

(Сербія) 

 

Міжнародні марафони, 

які входять до календаря 

IAAF та EA у термін з 

01.01.2019 року до 

04.08.2019 року. 

 По два кращих марафонці у 

чоловіків та у жінок за 

рейтингом ЕА, при умові 

виконання нормативу – для 

чоловіків 2.35.00, для жінок 

2.55.00.  

 

         Умови відбору  

  

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

кращим результатам). 

2. Команда формується за принципом: 

- Два кращих марафонці у чоловіків та у жінок за рейтингом ЕА, при умові 

виконання нормативу – для чоловіків 2.35.00, для жінок 2.55.00.  

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

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

33. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з кросу. 

09.11.2019, 

м. Беране, Чорногорія. 

Чемпіонат України серед 

дорослих, молоді, юніорів 

та юнаків з кросу, 

30-31.10.2019, м. Ужгород. 

1-3 місце на ЧУ серед 

дорослих, молоді та 

юніорів. 

 

         Умови відбору  

  

1. Кількісний склад до 4 спортсменів у кожному виді програми (залік по 

трьом кращим результатам). 

2. Команда формується за принципом: 

- 1-3 місце на чемпіонаті України з кросу серед дорослих, молоді та юніорів; 

- атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може 

бути включений до складу команди, у разі неможливості взяти участь у 

змаганнях спортсмена – переможця відбіркових змагань. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

35. Чемпіонат Європи з 

кросу, 

08.12.2019, 

м. Лісабон, Португалія. 

Чемпіонат України з 

кросу, 30-31.10.2019, м. 

Ужгород 

1 місце на чемпіонаті 

України серед дорослих, 

молоді та юніорів; 

2-3 місце на чемпіонаті 

України при умові 

потрапляння до топ-50 

листа Європи 

Естафетна команда   1-2 

місце на відбірковій 

дистанції чемпіонату 

України 

 

         Умови відбору  

  

1. Кількісний склад до 6 спортсменів у кожному виді програми (залік по 

трьом кращим результатам). 

2. Команда формується за принципом: 

- 1 місце на чемпіонаті України з кросу серед дорослих, молоді та юніорів; 

- призери чемпіонату України з кросу у своїх вікових категоріях будуть 

розглядатися ГТР при умові їх потрапляння до ТОР-50 листа Європи у 

дисциплінах витривалості по закінченню літнього сезону (01.09.              

2019 року); 

- в змішаній естафетній команді кількісний склад 4 спортсмени (2 чоловіка 

та 2 жінки); 

- атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях (при 

умові попадання в ТОР-50листа Європи), може бути включений до складу 

команди, у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена – 

переможця відбіркових змагань. 
 

 


