
П Р О Т О К О Л 

засідання Головної тренерської ради  

штатної збірної команди України з легкої атлетики   

 

 

12 жовтня 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., Бондар С.О. 

                                       

Заслухали:  щодо критеріїв та умов відбору для спортивної ходьби до складу 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

Європи з легкої атлетики 2022 року в м. Мюнхен (Німеччина), у чемпіонаті світу 

з легкої атлетики 2022 року в м. Орегон (США),  

 

Рішенням Головної тренерської ради запропоновано Виконкому ФЛАУ 

ухвалити критерії та умови відбору для спортивної ходьби до складу 

національної збірної команди України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті 

Європи з легкої атлетики 2022 року в м. Мюнхен (Німеччина) та у чемпіонаті 

світу з легкої атлетики 2022 року в м. Орегон (США): 

 

№ 

п/п 

Офіційні 

міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

 

 

1. 

Чемпіонат 

Європи з легкої 

атлетики         м. 

Мюнхен 

(Німеччина)  

15-21.08.    2022 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командний чемпіонат 

світу зі с/х 04-

05.03.2022 р., м. 

Маскат (Оман) 

 

 

 

Чемпіонат України зі 

с/х серед дорослих, 

молоді, юніорів та 

юнаків 14-15.05.2022 р.  

м. Івано-Франківськ 

Спортивна ходьба 20 та 35 км, 

чоловіки, жінки 

Виконання нормативів ЄА у 

період з 27.01.2021 по 

15.05.2022, а саме 

Чоловіки 20 км - 1.22.10 

35 км – 2.35.30 (3.54.00) 

Жінки 20 км – 1.32.15 

35 км – 2.55.00 (4.25.00) 

 

Один кращий атлет зі складу 

збірної команди України на 20 

км та 35 км серед чоловіків і 

жінок, який посів з 1-12 місце 

на командному чемпіонаті 

світу зі с/х  

 

1-2 місце на чемпіонаті 

України зі с/х серед дорослих, 

молоді, юніорів та юнаків ЄА 

 

 

 



          Умови відбору  

 

1. Кількісний склад команди 3 чоловіка і 3 жінки на дистанціях 20 км і   35 км 

та один спортсмен з Wild Card (особисте запрошення для діючих чемпіонів 

Європи). 

2. Якщо на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби 2022 року 

спортсмени не займають місця з 1 по 12, то на чемпіонаті України зі с/х 

серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків 14-15.05.2022 р.  м. Івано-

Франківськ відбираються в команду спортсмени, які посядуть 1-3 місця. 

3. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може 

бути включений до складу команди у разі неможливості взяти участь у 

змаганнях спортсменів з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ 

п/п 

Офіційні 

міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

2. Чемпіонат 

світу з легкої 

атлетики м. 

Орегон (США) 

15-24.07.2022 

Всі змагання, які 

входять до календарів 

ФЛАУ, ЄА та WA 

Спортивна ходьба 20 та 35 км, 

чоловіки, жінки 

 

 

Виконання нормативу WA у 

період 01.01.2021 року по 

15.05.2022 року, а саме: 

Чоловіки 20 км 1.21.00 

35 км – 2.33.00 (3.50.00) 

Жінки 20 км – 1.31.00 

35 км – 2.54.00 (4.25.00) 

 

 

          Умови відбору  

 

1. Кількісний склад команди до 3 чоловік та 3 жінок на дистанціях 20 км та 35 

км 

2. ГТР вирішила пріоритетним стартом літнього сезону вважати чемпіонат 

Європи 2022 року в м. Мюнхен, Німеччина. Для участі у чемпіонаті світу 

можуть бути пропоновані спортсмени, які мають нормативи WA та не 

потрапили за критеріями відбору на чемпіонат Європи. 

3. Для участі у чемпіонаті світу пропонуються спортсмени за рішенням ГТР з 

урахуванням ТОП листа WA. 

 

Голова головної тренерської ради, 

головний тренер                 В. Г. Тиртишник 

 

Секретар головної тренерської ради     О. І. Курбаков 


