
Критерії та умови відбору до складу національної збірної команди України з 

легкої атлетики для участі у змаганнях Асоціації балканських легкоатлетичних 

федерацій 

№ Офіційні міжнародні 
змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

1. Чемпіонат Асоціації 
балканських 
легкоатлетичних федерацій 
з легкої атлетики серед 
юнаків (09.06.2018 р., 
м. Стамбул): 
 

Командний чемпіонат 
України серед ДЮСШ і 
СДЮШОР та клубів (2001 р.н. 
та молодші) 
27-28.05.2018, 
Кропивницький 

Найкращий результат за 
таблицею очок ІААF серед 
призерів змагань у своїй 
групі видів. Розглядають 
спортсмени, які посіли 1-3 
місце. 

 
 
Умови відбору: 

1. Кількісний склад команди: 10 спортсменів (5 юнаків, 5 дівчат). 
2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце за кількістю очок ІААФ у своїй групі видів на 

відбіркових змаганнях, може бути включений до складу команди у разі неможливості 
взяти участь у змаганнях спортсмена(ів), який набрав більшу кількість очок ІААФ. 

 
 

№ Офіційні міжнародні 
змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

2. Чемпіонат Асоціації 
балканських 
легкоатлетичних федерацій 
з легкої атлетики серед 
юніорів (21-22.06.2018 р., 
м. Стамбул): 
 

 Не брати участь у 
зазначених змаганнях – 
збігаються терміни 
проведення із змаганнями 
ЧУ серед юніорів. 

 
1. Враховуючи, що календар ФЛАУ був сформований без урахування термінів 

проведення змагань Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з легкої 
атлетики, а внесення змін до термінів проведення національного чемпіонату серед 
юніорів у календарі ФЛАУ (21-23.06.2018 р., м. Кропивницький) не є можливим, 
прийнято рішення не брати участь збірній команді України у даних змаганнях. 

  
 

№ Офіційні міжнародні 
змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

3. Чемпіонат Асоціації 
балканських 
легкоатлетичних федерацій 
з легкої атлетики серед 
дорослих (20-21.07.2018 р., 
м. Стара Загора, Болгарія): 
(участь молодіжним 
складом) 

Чемпіонат України серед 
молоді 
07-08.07.2018 р.,  
м. Бахмут 

Найкращий результат за 
таблицею очок ІААF серед 
призерів змагань у своїй 
групі видів. Розглядають 
спортсмени, які посіли 1-3 
місце. 

Умови відбору: 
1. Кількісний склад команди: 10 спортсменів (5 чоловіків, 5 жінок). 
2. Атлет, який посів наступне нижче місце за кількістю очок ІААФ у своїй групі видів на 

відбіркових змаганнях, може бути включений до складу команди у разі неможливості 
взяти участь у змаганнях спортсмена(ів), який набрав більшу кількість очок ІААФ. 

 



 

№ 
п/п 

Офіційні міжнародні змагання Відбіркові змагання Критерії та умови 

 
 
1. 

Чемпіонат Асоціації балканських 
легкоатлетичних федерацій з 
напівмарафону       16.09.2018 
року, Сараєво, Боснія і 
Герцеговина  

Чемпіонат України з 
напівмарафону 06.05. 2018 
року,   м. Ковель 

1 – 2 місце на 
чемпіонаті України з 
напівмарафону 06.05. 
2018 року,   м. Ковель  

 
          Умови відбору  

1. Кількісний склад команд - згідно командних заліків чемпіонатів Асоціації балканських 

легкоатлетичних федерацій з півмарафону: 

-   2 чоловіки та 2 жінки. 

Примітка: у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсменів, які посіли вищі місця у 
відбіркових змаганнях, атлети, які зайняли наступні нижчі місця на відбіркових змаганнях можуть 
бути включені до складу команди за рішенням головної тренерської ради (у дорослих перевага 
надається спортсменам молодіжного віку). 
 


