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КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ
ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
ДЛЯ УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2022 РОКУ
1. Головна тренерська рада штатної збірної команди України з легкої атлетики (далі ГТР)
подає попередній персональний склад кандидатів національної збірної команди України з легкої
атлетики (надалі – збірна команда) з числа спортсменів, які виконали умови та нормативи
допуску до офіційних міжнародних змагань.
2. Виконком ГС «Федерація легкої атлетики України» (надалі – Виконком ФЛАУ), за
поданням ГТР, розглядає пропозицію щодо персонального складу офіційної делегації
національної збірної команди України з легкої атлетики та затверджує його.
3. Порядок формування складу спортсменів офіційних делегацій національних збірних
команд:
- ГТР подає список кандидатів до Виконкому ФЛАУ з числа спортсменів, які брали участь
у відбіркових змаганнях та виконали відповідні нормативи на змаганнях, які включені до
офіційних календарів.
- виступ на відбіркових змаганнях у суміжній дисципліні погоджується з ГТР.
- на кожну дисципліну рекомендується кількість спортсменів, відповідно до регламенту
офіційних міжнародних змагань;
- у виняткових випадках, спортсмени, які завчасно, до початку відбіркових змагань
погодили з ГТР та Виконкомом ФЛАУ свою неучасть у відбіркових змаганнях з поважних
причин;
- спортсмени, які відповідають особливим умовам відбору до основних офіційних змагань,
які встановлені їх організаторами.
4. На відбіркових змаганнях національного рівня за участю спортсменів з іноземних країн
до уваги беруться результати лише українських спортсменів, зайняті місця визначаються без
урахування результатів спортсменів-іноземців.
5. Із затвердженого Виконкомом ФЛАУ складу офіційної делегації національної збірної
команди можливе виключення спортсмена за рішенням Виконкому ФЛАУ з подання ГТР у разі:
- отримання спортсменом травми;
- хвороби спортсмена або наявності у нього медичних протипоказань;
- порушенням спортсменом режиму або за недостойну поведінку на навчальнотренувальних зборах та змаганнях різного рівня;
- порушення спортсменом антидопінгових правил або його тимчасового відсторонення у
зв’язку з розслідуванням щодо потенційного порушення антидопінгових правил.
6. До складу офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої атлетики
можуть бути включені лише діючі члени ФЛАУ.
7. За умови недостатнього обсягу коштів державного бюджету, передбачених на
проведення спортивних заходів з легкої атлетики на поточний рік, ФЛАУ залишає за собою право
скоротити кількісний склад учасників офіційної делегації національної збірної команди України
з легкої атлетики, які фінансуються за кошти державного бюджету. При цьому для спортсменів,
які виконали умови та нормативи допуску до офіційних міжнародних змагань, зберігається право
взяти участь у змаганнях за інші кошти.
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УМОВИ ВІДБОРУ ТА НОРМАТИВИ ДОПУСКУ
ДО ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ 2022 РОКУ
№
1

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з легкої
атлетики серед юніорів
12.02.2022,
м. Белград (Сербія)

Відбіркові змагання
Чемпіонат України серед
юніорів в приміщенні,
22-23.01.2022, м. Суми.

Критерії та умови
Рейтинг за таблицею очок
WA
1-3 місце на ЧУ U20 (і).

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 16 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).
2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань.
3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань.
№
2

Офіційні міжнародні
змагання
Командний чемпіонат
світу зі спортивної
ходьби
04-05.03.2022,
м. Маскат (Оман)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат
України
зі
спортивної ходьби на 35 км
серед дорослих та молоді,
23-24.10.2021,
м. Івано-Франківськ

Спортивна ходьба 35 км:
чоловіки:
1 місце на ЧУ зі с/х на 35 км
2021 року;
3 кращі спортсмени за
таблицею очок WA (35 км
або 50 км) у період з
01 січня 2021 року по
31 грудня 2021 року;
1 учасник за рішенням ГТР.

Чемпіонат України серед
юніорів в приміщенні,
22-23.01.2022, м. Суми.

жінки:
1 місце на ЧУ с/х на 35 км
2021 року;
3 кращі спортсмени 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 спортсмени за
ТОП-листом WA (20 км) у
період з 01 січня 2021 року
по 31 грудня 2021 року;
1 учасник за рішенням ГТР.
Спортивна ходьба 10 км:
юніори та юніорки:
1-2 місце на ЧУ серед
юніорів у приміщенні 2022
року;
1 учасник за рішенням ГТР.

Умови відбору:
1. Кількісний склад:
- дорослі спортсмени на дистанціях 20 км та 35 км (чоловіки, жінки) – не більше 5 спортсменів
для кожного виду програми (до командного заліку враховуються по 3 кращі результати);
- юніори на дистанції 10 км (юніори, юніорки) – не більше 3 спортсменів для кожного виду
програми (до командного заліку враховуються по 2 кращі результати);
2. Передбачається використання очок WA (IAAF Scoring Tables of Athletics) для визначення
кращих результатів, які показали спортсмени у період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
на дистанціях 35 км та 50 км.
№
3

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з легкої
атлетики в приміщенні
серед дорослих
05.03.2022
м. Стамбул (Туреччина)

Відбіркові змагання
Чемпіонат України серед
дорослих та молоді в
приміщенні.
25-27.02.2022
м. Суми

Критерії та умови
Рейтинг за таблицею очок
WA
1-3 місце на ЧУ (і).

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 16 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).
2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань.
3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань.
4. За пропозицією головної тенерської Ради до складу команди можуть бути включені атлети, які
не потрапили до 22 кращих за табоицею WA, за інші кошти.
№
4

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат світу в
приміщенні.
18-20.03.2022,
м. Белград (Сербія)

Відбіркові змагання
Чемпіонат України серед
дорослих та молоді в
приміщенні.
25-27.02.2022
м. Суми

Критерії та умови
1-2 місце на ЧУ (і)
при виконанні умов
відбору WA (виконання
кваліфікаційного
нормативу WA у
визначений період, або за
Wild Card, або за
прохідним місцем у
світовому рейтингу WA).
Період виконання
кваліфікаційного
нормативу WA:
з 01.01.2021 по 07.03.2022
(окрім багатоборства)

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми (до 6 спортсменів у естафеті),
окрім спеціально запрошених атлетів з Wild Card від WA (переможець World Indoor Tour 2021,
переможець World Indoor Tour 2022).
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2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не посіли 1-2 місце на
відбіркових змаганнях, але виконали умови відбору WA (з урахуванням поточного ТОП-листа
WA 2022 року на момент затвердження складу команди).
3. Збірна команда з естафети 4х400м формується за принципом:
- 1-4 місце з бігу на 400м на відбіркових змаганнях;
- інші учасники – за рішенням ГТР (з урахуванням ТОП-листа WА за поточний рік на момент
затвердження складу команди).
4. Спортсмени-багатоборці для кожного виду програми змагань запрошуються WA за наступним
принципом:
- переможець WA Combined Events Challenge 2021 року.
- 5 найкращих спортсменів згідно з ТОП-листом WA за підсумками літнього сезону 2021 року
(станом на 31 грудня 2021 року) – не більше 1 спортсмена від країни;
- 5 найкращих спортсменів згідно з ТОП-листом WA за підсумками зимового сезону 2022 року у
приміщенні (станом на 01 березня 2022 року);
- 1 атлет за особистим запрошенням від World Athletics.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ
ЖІНКИ
в
приміщенні
7.30
52.90
2:01.50
4:09.00
4:28.50
(миля)

на повітрі
11.15
(100м)
51.00
1:58.00
4:02.00

кількість
на виді

Вид

56

60м

30
18

400м
800м

18

1500м

8:30.00/
8:49.00
14:50.00
15
(5000 м)
12.85
8.16
48
(100м з/б)
No Standard
n/a
1.97
12
4.75
12
6.80
16
14.30
16
18.30
16
12 атлетів
згідно з умовами відбору WA
№
5

Офіційні міжнародні
змагання
Кубок Європи з
легкоатлетичних метань.
19-20.03.2022,
м. Лейрія (Португалія)

3000м
60м з/б
4х400м
висота
жердина
довжина
потрійний
ядро
багатоборство

ЧОЛОВІКИ
кількість
в
на повітрі
на виді приміщенні
10.10
56
6.63
(100м)
30
46.50
45.00
18
1:46.70
1:44.00
3:39.00/
18
3:55.00
3:33.00
(миля)
7:40.00/
24
7:50.00
13:10.00
(5000м)
13.40
48
7.72
(110м з/б)
n/a
No Standard
12
2.34
12
5.81
16
8.22
16
17.10
16
21.10
12 атлетів
згідно з умовами відбору WA

Відбіркові змагання
Зимовий чемпіонат
України з метань,
18-20.02.2022,
м. Мукачево.
Чемпіонат України серед
дорослих та молоді в
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Критерії та умови
1 місце на ЗЧУ серед
дорослих, молоді, юніорів
та юнаків (довгі метання).
1 місце на ЧУ(і) серед
дорослих
та
молоді
(штовхання ядра).

приміщенні (штовхання
ядра),
25-27.02.2022
м. Суми

1 місце на ЧУ(і) серед
юніорів, штовхання ядра
(жінки).

Чемпіонат України серед
юніорів в приміщенні
(штовхання ядра),
22-23.01.2022, м. Суми.
Умови відбору:
1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми серед молоді, до 2 спортсменів у
кожному виді програми серед дорослих*.
* - доцільність участі другого спортсмена на виді у дорослій віковій категорії – за рішенням ГТР.
2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця відбіркових
змагань.
3. Атлети, у віковій групі, юніори, які показали кращий результат, ніж молодіжний та дорослий
склад на ЗЧУ (в метанні списа (чоловіки і жінки), в метанні диска, молота та штовханні ядра
серед жінок мають перевагу над ними для участі у КЄ з метань.
№
6

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних зі
спортивної ходьби.
Початок квітня 2022
Греція

Відбіркові змагання
Чемпіонат України серед
юнаків,
04-06.02.2022
м. Суми

Критерії та умови
1-2 місце ЧУ і U18

Умови відбору:
1. Збірна команда України планує взяти у часть у даних змаганнях лише у юнацькій віковій
категорії.
2. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми серед юнаків та дівчат.
3. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з вищим місцем.
№
7

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з
напівмарафону
10.04.2022,
м. Тірана (Албанія)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Змагання з напівмарафону,
які входять до календаря
WA або EA у період з
01.01.2021 до 10.03.2022

По
2
(два)
кращих
спортсмени серед чоловіків
та жінок за ТОП-листом EА
Виконання
нормативу
ФЛАУ:
1:08:00 – для чоловіків
1:20:00 – для жінок

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми.
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2. Команда формується за принципом: два кращих спортсмени у чоловіків та у жінок за ТОПлистом EА у період з з 01.01.2021 по 10.03.2022 за умови виконання нормативу ФЛАУ.
№
8

Офіційні міжнародні
змагання
Міжнародна матчева
зустріч збірних команд
Україна-Ізраїль-РумуніяБілорусь-Кіпр серед
юніорів
07.05.2022
м. Лімасол (Кіпр)

Відбіркові змагання
Чемпіонат України серед
юніорів в приміщенні,
22-23.01.2022, м. Суми
Зимовий чемпіонат
України з метань,
18-20.02.2022, м. Мукачево

Критерії та умови
1 місце на ЧУ U20 (і)
1 місце на ЗЧУ з метань
U20 – для видів довгих
метань (диск, спис, молот)

Умови відбору.
1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми серед чоловіків та жінок.
2. Види програми: 100м, 400м, 800м, 3000м, 100м/110м з/б, 400м з/б, висота, жердина, довжина,
потрійний, ядро, диск, молот, спис, естафета 4х400м мікс.
3. Склад естафетної команди 4х400м мікс (2 чоловіки та 2 жінки) формується з числа учасників
змагань у особистих видах програми.
4. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця відбіркових
змагань.
№
9

Офіційні міжнародні
Відбіркові змагання
Критерії та умови
змагання
Чемпіонат Асоціації
Міжнародні змагання, які Згідно з міжнародним
балканських
входять до календарю рейтингом WMRA у період
легкоатлетичних
WMRA
з 01.01.2021 до 17.04.2022
федерацій з гірського бігу
14.05.2022,
м. Кипулунг-Молдовенеск,
(Румунія)

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 4 спортсменів у кожному виді програми.
2. Атлет, який посів наступне нижче місце у рейтингу, може бути включений до складу команди
у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена, який посів вище місце у рейтингу.
3. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише 1 кращого спортсмена за рейтингом WMRA
серед чоловіків та жінок; решта учаників, які виконали критерії відбору до складу команди
можуть приймати участь у змаганнях за власні або інші кошти відповідно до умов
організацйного комітету змагань.
№
10

Офіційні міжнародні
змагання
Кубок Європи з бігу на
10000 м.
28.05.2022,
м. Пасе
(Франція)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з бігу на 1-4 м на ЧУ 10000м
10000 м,
30.04.2022,
м. Біла Церква.
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Умови відбору:
1. Кількісний склад: 8 спортсменів (4 чоловіки та 4 жінки).
2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця
відбіркових змагань.
№
11

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з бігу на 10 км.
10.06.2022,
м Карловаць (Хорватія)

Відбіркові змагання

Критерії та умови
Остаточне рішення про
участь буде запропоновано
після остаточного рішення
про термін проведення
змагань та оголошення їх
регламенту

або
25.09.2022,
Словенске-Конице
(Словенія)

№
12

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з легкої
атлетики серед дорослих
18-19.06.2022
м. Крайова (Румунія)

Відбіркові змагання
Командний чемпіонат
України з легкої атлетики
серед дорослих,
04-05.06.2022,
м. Львів

Критерії та умови
Рейтинг за таблицею очок
WA
1-3 місце на ЧУ

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 22 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).
2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань.
3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань.
4. За пропозицією головної тенерської Ради до складу команди можуть бути включені атлети,
які не потрапили до 22 кращих за табоицею WA, за інші кошти.
№
13

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Європи з бігу
по бездоріжжю
01-03.07.2022,
м. Уль-Пасо (Іспанія)

Відбіркові змагання

Критерії та умови
Не приймаємо участь
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№
14

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з легкої
атлетики серед юнаків
липень 2022
(дати уточнюються)
Сербія

Відбіркові змагання
ЧУ серед юнаків,
20-22.06.2022 року,
м. Львів

Критерії та умови
1-3 місце на ЧУ U18.
Рейтинг за таблицею очок
WA

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 20 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).
2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань.
3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань.
№
15

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Європи серед
юнаків.
04-07.07.2022,
м. Єрусалим (Ізраїль)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з легкої
атлетики серед юнаків та
дівчат 2005 р. н. та
молодше,
20-22.06.2022,
м. Львів

1-2 місце на ЧУ U18.
Виконання нормативу ЕА
у період з 01.01.2022 по
22.06.2022

Умови відбору.
1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми
2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не посіли 1-2 місце на
відбіркових змаганнях, але виконали норматив ЕА у період з 01.01.2022 по 22.06.2022 (з
урахуванням поточного ТОП-листа ЕА 2022 року на момент затвердження складу команди).
3. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена який посів вище місце
на відбіркових змаганнях.
4. Формування естафетних команд для участі у чемпіонаті Європи – за поданням ГТР, за умови
виконання не менше трьома спортсменами нормативів ЕА у відповідних видах*. Інші учасники
– за рішенням ГТР.
* - до відповідних видів для формування естафетних команд можуть бути зараховані: 100м, 200м, 400м, 100/110м з/б,
400м з/б, 800м, у виключних випадках – довжина, потрійний.

ЮНАКИ
11.00
22.45
50.00
1:56.00
4:01.00
8:34.00
6:10.00
14.55 (0.914)
56.20
48:30.00

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ
ВИД
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
2000 м з/п
100 м з/б
110 м з/б
400 м з/б
с/х 10 000 м
с/х 5 000 м
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ДІВЧАТА
12.25
25.20
57.40
2:14.00
4:40.00
9:50.00
7:15.00
14.30 (0,762)
63.50 (0,762)
26:00.00

No standard
2.01
4.55
7.00
14.20
17.00 (5 кг)
53.00 (1.5 кг)
62.50 (5 кг)
63.00 (700 г)
6300
№
16

Офіційні міжнародні
змагання
XVI Європейський
Юнацький Олімпійський
Фестиваль
24-30.07.2022,
м. Банська Бистриця
(Словакія)

Естафета
(100м-200м-300м-400м)
Висота
Жердина
Довжина
Потрійний
Ядро
Диск
Молот
Спис
Багатоборство
Відбіркові змагання

No standard
1.74
3.65
5.85
12.20
14.30 (3 кг)
40.50 (1 кг)
57.50 (3 кг)
46.50 (500 г)
4900
Критерії та умови
Згідно
з
регламентом
змагань,
квотою
представництва для НОК,
умовами відбору від НОК
України

Згідно з регламентом змагань, квотою представництва для НОК та умовами відбору від НОК
України.
№
17

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з легкої
атлетики серед юніорів
16-17.07.2022,
м. Денізлі (Туреччина)

Відбіркові змагання
ЧУ серед юніорів,
01-02.07.2022 року,
м. Луцьк

Критерії та умови
1-3 місце на ЧУ U20.
Рейтинг за таблицею очок
WA

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 22 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).
2. Склад команди формується за таблицею очок WA з числа призерів відбіркових змагань.
3. До уваги беруться результати показані лише у фінальному раунді відбіркових змагань.
№
18

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат світу.
15-24.07.2022
м. Юджин, (Орегон,
США).

Відбіркові змагання
Чемпіонат України з легкої
атлетики серед дорослих,
24-26.06.2022,
м. Луцьк

Критерії та умови

1-2 місце на ЧУ 2022 року
при виконанні умов
відбору WA (виконання
кваліфікаційного
нормативу WA, або Wild
Для спортивної ходьби та Card, або за прохідним
марафону – всі змагання з
місцем у рейтингу WA).
календаря ЕА та WA
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протягом кваліфікаційного Інші учасники – згдіно з
періоду.
ТОП-листом WA 2022 року
при
виконанні
умов
відбору WA.
Період виконання умов
відбору WA:
з 27.06.2021 по 26.06.2022;
для багатоборств, 10000м,
спортивної ходьби 20 км:
з 27.12.2020 по 26.06.2022.
для марафону, спортивної
ходьби 35 км:
з 30.11.2020 по 29.05.2022.
Спортивна ходьба 20 км,
Спортивна ходьба 35 км,
марафон (чоловіки, жінки):
Спортсмени, які виконали
норматив WA у визначений
ФЛАУ період та не
включені
до
складу
команди для участі в ЧЄ
(15-21.08.2022 р.,
м. Мюнхен).
Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми.
2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не зайняли 1-2 місце на
відбіркових змаганнях, але виконали умови відбору WA для участі в чемпіонаті світу, відповідно
до ТОП-листа у період з 01.01.2022 по 26.06.2022 (окрім спортивної ходьби та марафону).
3. Збірна команда з естафети 4х100 м формується за принципом:
- 1-3 місце на 100 м, 1 місце на 200 м на відбіркових змаганнях;
- інші учасники – за поданням ГТР.
4. Збірна команда з естафети 4х400 м формується за принципом:
- 1-4 місце з біг на 400м на відбіркових змаганнях.
- інші учасники – за поданням ГТР.
5. Збірна команда з естафети 4х400м MIX формується за принципом:
- 1-2 місце з бігу на 400м на відбіркових змаганнях – у разі не потрапляння збірної команди з
естафети 4х400м серед чоловіків та/або жінок на чемпіонат світу;
- інші учасники – за рішенням ГТР.
- у разі відбору естафетної команди 4х400м серед чоловіків та/або жінок на чемпіонат світу, склад
учасників естафети 4х400м МІХ формується зі складу учасників відповідної естафети 4х400м.
6. У спортивній ходьбі до складу команди у кожному виді програми розглядаються по 3 кращих
спортсмени за результатами у період з 01.01.2021 р. по 15.05.2022 р., які виконали норматив WA
та не потрапили до складу команди для участі в чемпіонаті Європи 2022 року (15-21 серпня,
м. Мюнхен).
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7. У марафоні до складу команди розглядаються по 3 кращих спортсмени (серед чоловіків та
жінок) за результатами у період з 01.01.2021 р. по 01.05.2022 р., які виконали норматив WA та не
потрапили до складу команди для участі в чемпіонаті Європи 2022 року (15-21 серпня,
м. Мюнхен).
8. Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу національної збірної
команди України для участі у ЧС у марафонському бігу, забороняється брати участь у змаганнях
з марафонського бігу у період з 02.05. по 25.09.2022 року.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ
ЧОЛОВІКИ
ВИД
ЖІНКИ
10.05
48
100м
48
11.15
20.24
56
200м
56
22.80
44.90
48
400м
48
51.35
1:45.20
48
800м
48
1:59.50
3:35.00
45
1500м
45
4:04.20
13:13.50
42
5000м
42
15:10.00
27:28.00
27
10000м
27
31:25.00
2:11:30
100
марафон
100
2:29:30
8:22.00
45
3000м з/п
45
9:30.00
13.32
40
110/100м з/б
40
12.84
48.90
40
400м з/б
40
55.40
2.33
32
висота
32
1.96
5.80
32
жердина
32
4.70
8.22
32
довжина
32
6.82
17.14
32
потрійний
32
14.32
21.10
32
ядро
32
18.50
66.00
32
диск
32
63.50
77.50
32
молот
32
72.50
85.00
32
спис
32
64.00
семиборство
24
6420
8350
24
десятиборство
1:21:00
60
с/х 20км
60
1:31:30
2:33:00 (3:50:00)
60
с/х 35км (50км)
60
2:54:00 (4:25:00)
Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 16
4х100м
16 Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста
Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста 16
4х400м
16 Топ 10 в IWR + 6 із Топлиста
Топ 12 в IWR + 4 із Топлиста 16
4х400м змішана
16 Топ 12 в IWR + 4 із Топлиста
№
19

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат світу серед
юніорів,
02-07.08.2022,
м. Калі (Колумбія)

Відбіркові змагання
ЧУ серед юніорів,
01-02.07.2022 року,
м. Луцьк

Критерії та умови
1-2 місце на ЧУ U20.

Виконання
кваліфікаційного
нормативу
WA
у
кваліфікаційний період
Станом на 29.11.2021 не опубліковані умови відбору для даних змагань від World Athletics
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№
20

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Європи
15-21.08.2022
м. Мюнхен (Німеччина).

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з легкої
атлетики серед дорослих,
24-26.06.2022,
м. Луцьк

1-2 місце на ЧУ 2022 року
при виконанні умов
відбору ЕA (виконання
кваліфікаційного
нормативу ЕA, або Wild
Card, або за прохідним
місцем у рейтингу WA).

Командний чемпіонат
світу зі спортивної ходьби
04-05.03.2022 р.,
м. Маскат (Оман)
Чемпіонат України зі
спортивної ходьби
14-15.05.2022 р.,
м. Івано-Франківськ
Чемпіонат
України
марафонського бігу,
03.10.2021 р.,
м. Біла Церква

Інші учасники – згдіно з
ТОП-листом ЕA 2022 року
за умови виконання умов
відбору ЕA.
Спортивна ходьба 20км та
з 35 км (чоловіки, жінки):
По одному кращому атлету
у кожному виді програми
за результатами виступу на
командному
чемпіонаті
світу зі с/х 2022 р. (за умови
потрапляння у ТОП-12 на
КЧС зі с/х).
1-2 місце на ЧУ зі с/х
2022 року (1-3 місце – за
умови невиконання умов
відбору у даному виді
програми на командному
чемпіонаті світу зі с/х
2022 р) за умови виконання
умов відбору ЕА до
15.06.2022.
Марафон:
1-2 місце на ЧУ з марафону
2022 року за умови
виконання кваліфкацйного
нормативу ЕА.
Інші учасники – згідно з
ТОП-листом ЕА у перод з
03.10.2021 по 01.05.2022
року за умови виконання
умов вібору ЕА.
Період виконання умов
відбору ЕA:
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з 27.07.2021 по 26.07.2022;
для багатоборств, 10000м,
спортивної ходьби 20 км,
спортивної ходьби 35 км,
марафону:
з 27.01.2021 по 26.07.2022.
Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми, окрім марафону.
2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не зайняли 1-2 місце на
відбіркових змаганнях, але виконали умови відбору ЕA для участі в чемпіонаті Європи,
відповідно до ТОП-листа у період з 01.01.2022 по 26.07.2022 (окрім спортивної ходьби та
марафону).
3. Збірна команда з естафети 4х100 м формується за принципом:
- 1-3 місце на 100 м, 1 місце на 200 м на відбіркових змаганнях;
- інші учасники – за поданням ГТР.
4. Збірна команда з естафети 4х400 м формується за принципом:
- 1-4 місце з біг на 400м на відбіркових змаганнях.
- інші учасники – за поданням ГТР.
5. У марафонському бігу в рамках чемпіонату Європи 2022 року буде проведено командний
чемпіонат Європи з марафону. До складу команди можуть бути включені до 5 спортсменів серед
чоловіків та жінок (до командного заліку зараховуються по 3 кращих результати), які виконали
умови відбору ЕА. Спортсменам, які затверджені до складу команди для участі у чемпіонаті
Європи 2022 року, забороняється брати участь у змаганнях з марафонського бігу у період з
02 травня по 20 жовтня 2022 року.
ЧОЛОВІКИ
10.16
20.43
45.70
1:45.90
3:36.00
13:24.00
28:15.00
8:30.00
13.50
49.50
2.30
5.75
8.10
16.95
20.85
65.20
77.00
84.00
8100
1:22:10
2:35:40 (3:54:00)
2:14:30

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ
ВИД
36
100м
36
36
200м
36
36
400м
36
32
800м
32
30
1500м
30
30
5000м
30
27
10000м
27
34
3000м з/п
34
36
110/100м з/б
36
36
400м з/б
36
26
висота
26
26
жердина
26
26
довжина
26
26
потрійний
26
26
ядро
26
26
диск
26
26
молот
26
26
спис
26
семиборство
24
24
десятиборство
35
с/х 20км
35
35
с/х 35км (50км)
35
60
марафон
60
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ЖІНКИ
11.24
23.05
51.70
2:00.40
4:06.00
15:25.00
32:20.00
9:39.00
12.93
55.85
1.95
4.60
6.79
14.25
18.20
60.50
71.80
62.50
6250
1:32:15
2:55:00 (4:25:00)
2:32:00

Топ 16 ЕА
Топ 16 ЕА
№
21

16
16

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з
марафонського бігу.
18.09.2022
м. Кюстендил (Болгарія)

4х100м
4х400м

16
16

Відбіркові змагання
Змагання з марафону, які
входять до календаря WA
або EA у період з
01.01.2021 до 15.07.2022.

Топ 16 ЕА
Топ 16 ЕА
Критерії та умови
По
2
(два)
кращих
спортсмени серед чоловіків
та жінок згідно з ТОПлистом EА, за умови
виконання
нормативу
ФЛАУ:
2:30:00 – для чоловіків;
2:50:00 – для жінок.

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми.
2. Команда формується за принципом: два кращих спортсмени у чоловіків та у жінок за ТОПлистом EА у період з з 01.01.2021 по 15.07.2022.
3. Атлет, який посів наступне нижче місце у ТОП-листі, може бути включений до складу
команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з вищим місцем у ТОП-листі.
№
22

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з кросу
06.11.2022
м. Ужгород (Україна)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з кросу 1-4 місце на ЧУ з кросу
серед дорослих, молоді, серед дорослих, молоді та
юніорів та юнаків.
юніорів.
29-30.10.2022
м. Ужгород

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 4 спортсменів у кожному виді програми.
2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди, у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена, який посів вище місце
на відбіркових змаганнях.
№
23

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат світу з
гірського та трейлового
бігу
11.11.2022
м. Чіангмай (Таїланд)

Відбіркові змагання

Критерії та умови
За рейтингом ITRA

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 6 спортсменів у кожному виді програми.
2. Участь у даних змаганнях можлива лише за власні або інші кошти відповідно до умов
організацйного комітету змагань.
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№
24

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат світу з
напівмарафону.
13.11.2022,
м. Янчжоу (Китай)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з
напівмарафону,
19.09.2021 року,
м. Київ

1
місце
на
ЧУ
з
напівмарафону 2021 року,
при
умові
виконання
нормативу ФЛАУ у період
з 01.09.2021 по 03.10.2022:
Міжнародні змагання з
чоловіки: 1:04:00
напівмарафону, які входять жінки:
1:13:30
до календарів WA та ЕA.
Інші
учасники
(серед
чоловіків та жінок) – за
кращим результатом у
період з 01.09.2021 по
03.10.2022 року (за умови
виконання
нормативу
ФЛАУ)

Умови відбору:
1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми (серед чоловіків та жінок).
№
25

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Європи з
кросу,
11.12.2021,
м. Турин (Італія)

Відбіркові змагання

Критерії та умови

Чемпіонат України з кросу
серед дорослих, молоді,
юніорів та юнаків.
29-30.10.2022
м. Ужгород

1 місце на чемпіонаті
України серед дорослих,
молоді та юніорів;
Естафетна команда: 1-2
місце на відбірковій
дистанції ЧУ з кросу.

Умови відбору:
1. Кількісний склад: по 1* спортсмену у кожному особистому виді програми; 4 спортсмени (2
чоловіка та 2 жінки) для змішаної естафети;
* у разі доцільності формування команди для участі у командній першості на виді, до складу
учасників у даному виді програми може бути включено до 4 спортсменів (за результатами
відбіркових змагань);
2. Атлет, який посів наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений до
складу команди, у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця
відбіркових змагань.
№
26

Офіційні міжнародні
змагання
Чемпіонат Асоціації
балканських
легкоатлетичних
федерацій з естафетного
бігу.
За призначенням
м. Ерзурум (Туреччина)

Головний тренер

Відбіркові змагання

Критерії та умови
Будуть запропоновані після
визначення остаточної дати
проведення даних змагань.

_________________
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В. Г. Тиртишник

