
П Р О Т О К О Л 

засідання Головної тренерської ради  

штатної збірної команди України з легкої атлетики   

 

 

19 липня 2021 р.                                                                                           м. Київ 

 

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

І.В., Курбаков О.І., Тобіас Д.Ю. Романюк О. В., Сердюченко О.О., 

Каратєєв А.Є., 

                                       

Заслухали:  щодо критеріїв та умов відбору до складу національної збірної 

команди України з легкої атлетики для участі чемпіонаті світу з напівмарафону      

27 березня 2022 року в м. Янчжоу (Китай). 

 

Рішенням Головної тренерської ради запропоновано Раді ФЛАУ ухвалити такі 

критерії та умови відбору до складу національної збірної команди України з 

легкої атлетики для участі у чемпіонаті світу з напівмарафону 27 березня         

2022 року в м. Янчжоу (Китай). 

 
№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

1 Чемпіонат світу з 

напівмарафону         

27 березня 2022 року 

в м. Янчжоу (Китай). 

Чемпіонат України з 

напівмарафону 19 вересня 

2021 року, м. Київ  

 

 

 

 

 

Міжнародні змагання з 

напівмарафону, які 

входять до календарів WA 

та EA. 

 

1 місце на чемпіонаті України 

серед чоловіків та серед жінок 

при умові виконання нормативу 

Чоловіки: 1.04.00 

Жінки:      1.13.30  

 

Інші учасники (серед чоловііків 

та жінок) – за ТОП-листом WA у 

період з 01.09.2021 по 

27.02.2022 року (але не нижче 

ніж з результатом 1:04:00 – для 

чоловіків, 1:13.30 – для жінок) 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 6 спортсменів (до 3 чоловіків та до 3 жінок). 

2. Інші учасники (серед чоловіків та жінок) – за ТОП-листом WA у період з 

01.09.2021 по 27.02.2022 року (але не нижче ніж з результатом 1:04:00 – для 

чоловіків, 1:13.30 – для жінок). 

3. Якщо на чемпіонаті України чемпіон не виконує норматив, а на наступних  

міжнародних змаганнях з напівмарафону, які входять до календаря WA та EA у 

зазначений період виконує його, то він збезпечує собі місце в команді.  

 
 

 

 

Голова головної тренерської ради                                            В. Г. Тиртишник 

 

 

Секретар головної тренерської ради              О.І. Курбаков 


