
П Р О Т О К О Л 

засідання Головної тренерської ради  

штатної збірної команди України з легкої атлетики   

 

 

03 вересня 2021 р.                                                                                       м. Київ 

 

 

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

Тобіас Д. Ю., Романюк О. В., Каратєєв А. О., Сердюченко О.О.  

                                       

Заслухали:  щодо критеріїв та умов відбору до складу національної збірної 

команди України з легкої атлетики для участі у командному чемпіонаті світу зі 

спортивної ходьби 2022 року в м. Маскат (Оман) 

 

Рішенням Головної тренерської ради запропоновано Виконкому ФЛАУ 

ухвалити такі критерії та умови відбору до складу національної збірної команди 

України з легкої атлетики для участі у командному чемпіонаті світу зі 

спортивної ходьби 2022 року в м. Маскат (Оман): 

 

№ 

п/п 

Офіційні 

міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

 

 

1 

Командний 

чемпіонат світу зі 

спортивної 

ходьби              м. 

Маскат (Оман) 

березень         

2022 року 

Чемпіонат України зі 

с/х на 35 км серед 

дорослих та молоді  23-

24 жовтня 2021 року,       

м. Івано-Франківськ 

 

 

Чемпіонат України з 

легкої атлетики у 

приміщенні серед 

юніорів  (22-23 січня 

2022 року). 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна ходьба 35 км, 

чоловіки 

1 місце на чемпіонаті 

України 

зі с/х на 35 км 2021 року,  

3 кращі учасники – за 

таблицею очок  WA (35 км 

чи 50 км) у період з 01 

січня 2021 року по  31 

грудня  2021 року. 

1 учасник за рішенням ГТР. 

жінки 

1 місце на чемпіонаті 

України 

зі с/х на 35 км 2021 року,  

3 кращі учасники – за ТОП 

листом  WA (35 км) у 

період з 01 січня 2021 року 

по  31 грудня  2021 року. 

1 учасник за рішенням ГТР. 

 

Спортивна ходьба 20 км, 

чоловіки, жінки 

4 кращі учасники за ТОП 

листом  WA (20 км) у 



період з 01 січня 2021 року 

по       31 грудня      2021 

року. 

1 учасник за рішенням ГТР. 

 

10 км с/х юніори та 

юніорки 

1-2 місце на чемпіонаті 

України серед юніорів  у 

приміщенні 2022 року 

1 учасник за рішенням ГТР. 

          

 

 Умови відбору  

 

1. Кількісний склад дорослої команди на 20 км та 35 км (чоловіки, жінки)  

для участі у командному чемпіонаті світу 2022 року за умовами прийому – 

5 осіб, до командного заліку враховуються кращі 3 результати. 

2. Кількісний склад юніорської команди на 10 км (юніори, юніорки)  для 

участі у командному чемпіонаті світу 2022 року за умовами прийому – 3 

особи, до командного заліку враховуються кращі 2 результати. 

3. Таблиця очок WA (IAAF Scoring Tables of Athletics) передбачає 

використання таблиці за кращими результатами, які показали спортсмени 

у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, окремо на дистанції 

35 км та дистанції 50 км. 

 

 

 

Голова головної тренерської ради, 

головний тренер       В. Г. Тиртишник 

 

Секретар головної тренерської ради     О. І. Курбаков 


