
П Р О Т О К О Л 

засідання Головної тренерської ради  

штатної збірної команди України з легкої атлетики   

 

15 липня 2021 р.                                                                                           м. Київ 

 

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

Курбаков О.І., Тобіас Д.Ю., Каратєєв А.Є., Ромащук Х.О. 

                                       

Заслухали:  щодо критеріїв та умов відбору до складу національної збірної 

команди України з легкої атлетики з марафону для участі у чемпіонаті Європи. 

Головна тренерська рада рекомендує Виконкому  ФЛАУ ухвалити такі критерії та 

умови відбору до складу національної збірної команди України з легкої атлетики з 

марафону для участі у чемпіонаті Європи: 

№ Офіційні 

міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

22 Чемпіонат 

Європи 

15-21.08.2022 

м. Мюнхен 

(Німеччина) 

ХХХІІ літні Олімпійські ігри 

30.07-08.08.2021 року 

 

Чемпіонат України з 

марафонського бігу серед 

дорослих та молоді, 

03.10.2021,     м. Біла Церква 

 

Міжнародні змагання з 

марафонського бігу, які 

включені до календаря ЕА та 

WA 

1-20 місце на ОІ  

 

 

1-2 місце на ЧУ 2021 

року при умові 

виконання нормативу: 

Чоловіки: 2.16.00 

Жінки:      2.36.00 

інші учасники – за 

ТОП-листом ЕА  

 у період з 03.10.2021 

по 30.04.2022 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 5 спортсменів у чоловіків та жінок; 

2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які виконали 

кваліфікаційні нормативи ФЛАУ (чоловіки – 2.16.00, жінки – 2.36.00) і відповідно 

до ТОП-листа ЄА у період з 03.10.2021 по 30.04.2022 року. 

3. У програмі чемпіонату Європи 2022 року буде проведено Командний чемпіонат 

Європи з марафону. До командного заліку зараховуються кращі 3 (три) результати 

серед чоловіків та жінок. 

 

Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу національної 

збірної команди України для участі у чемпіонаті Європи 2022 року в  м. Мюнхен 

(Німеччина), забороняється брати участь  змаганнях  з марафонського бігу у період 

з 05 травня по 20 жовтня 2022 року. 

 

Голова головної тренерської ради, 

головний тренер                                                      В. Г. Тиртишник 

 

Секретар Головної тренерської ради    О.І. Курбаков 


