
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

ДО СКЛАДУ ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ 

УЧАСТІ У ВСЕСВІТНІЙ УНІВЕРСІАДІ 2019 РОКУ 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

1 Всесвітня універсіада 

03-14.07.2019 р.,  

(Неаполь, Італія) 

Без відбіркових 

змагань 

 

За кращими результатами за 

таблицями очок IAAF у період з 

01 січня по 28 травня 2019 року, 

за умови виконання відбіркового 

нормативу. 

 

 

Особливі умови відбору. 

 

1. Загальний кількісний склад команди формується за квотою МОН України і 

обмежений до 25 осіб. 

2. Кількісний склад обмежений до 2 осіб у кожному виді програми (у спортивній 

ходьбі та напівмарафоні – до 3 осіб у кожному виді програми). 

3. Приймають участь атлети, які народилися у період з 1994 по 2001 роки 

включно та є студентами вищих навчальних закладів або закінчили освіту рік потому, на 

момент проведення Всесвітньої універсіади. Атлети, які виконали умови відбору для участі в 

змаганнях чемпіонату Європи серед молоді (11-14 липня 2019р, м. Ельве) або чемпіонату 

Європи серед юніорів (18-21 липня 2019 року, м. Борос) для участі у Всесвітній універсіаді 

не розглядаються. 

4. Команда формується за таблицями очок IAAF. 

5. Для участі у командних змаганнях зі спортивної ходьби та напівмарафону до 

складу команди можуть бути включений 3-й спортсмен, який не виконав індивідуальні 

критерії відбору, за умови що 2 спортсмени у даних дисциплінах такі критерії виконали.  

6. При формуванні команд зі спортивної ходьби на 20 км серед чоловіків та жінок 

до уваги беруться результати за таблицею очок ІААF на дистанціях 20 км або 50км. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

10.60  100м  12.00 

21.85  200м  25.10 

49.00  400м  56.00 

1:51.00  800м  2:10.00 

3:50.00  1500м   4:31.00 

14:45.00  5000м  17:30.00 

29:45.00  10000м  34:45.00 

1:08.15  напівмарафон  1:21.00 

9:00.00  3000м з/п  11:00.00 

14.0  110/100м з/б  13.45 

53.00  400м з/б  1:03.00 

2.15  висота  1.70 

5.15  жердина  3.55 

7.30  довжина  5.95 

15.00  потрійний  12.80 

16.50  ядро  13.50 

55.00  диск  48.00 

60.00  молот  59.00 

72.00  спис  48.00 

1:26.30  20км с/х  1:43.00 

 


