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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
ЮНІОРСЬКОЇ та КАДЕТСЬКОЇ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ
ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2015 РОКУ
Чемпіонат Європи в приміщенні,
м. Копер (Словенія), 24 - 28.02.2015 р.
1-й етап відбору
Відбір кандидатів у юніорську збірну команду України (6+6) проводиться на чемпіонаті
України в приміщенні серед юніорів (26-30.01.2015, м. Суми).
Відбираються по шість спортсменів серед юніорок та юніорів:
- по чотири спортсмени - за найменшою сумою місць кваліфікаційного та олімпійського
раундів. Якщо сума місць однакова, перевага надається спортсмену, який мав краще місце в
кваліфікаційному раунді. Якщо і цей показник виявиться однаковим, то надається перевага
спортсмену який мав кращу середню стрілу у фінальному раунді.
- по два спортсмени за рішенням тренерської ради збірної команди України;
Примітка:
- юнаки (до 17 років), які претендують на участь у чемпіонаті світу в приміщенні серед
юніорів (до 20 років), повинні прийняти участь у чемпіонаті України в приміщенні в категорії
юніорів.
2-й етап відбору
Відбір до остаточного складу юніорської збірної команди України проводиться на НТЗ
(04 – 07.02.2015) у м. Львів, на якому за результатами змагань М-3 (60 стріл) та ОР (спаринги
«кожен з кожним», по 18 та 12 пострілів (за наростаючим результатом) відбираються:
- по два спортсмени за найменшою сумою місць кваліфікаційного та олімпійського
раундів (3 показники). Якщо сума місць однакова, перевага надається спортсмену, який набрав
найбільшу суму очок (залікових стріл змагань 60 + 90 + 60 стріл).
- по одному спортсмену за рішенням тренерської ради збірної команди України).

Кубок Європи (1-й етап) серед юніорів та кадетів,
м. Клагенфурт (Австрія), 19 - 24.05. 2014
Участь в Кубку Європи відбудеться в разі наявності фінансування
Мінсім’ямолодьспорту України або Федерації стрільби з лука України (ФСЛУ).
Спортсмени, кандидати на участь у Кубку Європи, розглядаються на участь у
збірній команді, в разі наявності закордонних паспортів на день початку відбіркового
старту.
Юніори (1995 – 1997 р.н.)
До складу юніорської збірної команди України (4+4) входять:
- по два спортсмени за найменшою сумою місць кваліфікаційного та Олімпійського
раундів Відбіркових змагань серед юніорів (15 - 19.04.2015, м. Чернівці);
- по одному спортсмену – згідно юніорського рейтингу України за результатами
вищезазначених змагань;

- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України,
Юнаки (1998 р.н. та молодші)
До складу юнацької збірної команди України (4+4) входять:
- по два спортсмени – за найменшою сумою місць кваліфікаційного та Олімпійського
раундів Чемпіонату України серед кадетів (15 - 19.04.2015, м. Чернівці);
- по одному спортсмену – згідно кадетського рейтингу України за результатами
вищезазначених змагань;
- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України,

Чемпіонат світу серед юніорів та кадетів,
м. Янгтон (США), 08 - 14.06. 2015
Спортсмени, кандидати на участь у Чемпіонаті світу, розглядаються на участь у
збірній команді, в разі наявності закордонних паспортів на 09.05.2015 – день закінчення
«Олімпійських надій».
Юніори (1994 – 1996 р.н.)
До складу юніорської збірної команди України (3+3) входять:
- по два спортсмени – згідно юніорського рейтингу України за результатами Відбіркових
змагань серед юніорів (15 - 19.04.2015, м. Чернівці), Командного чемпіонату України серед
спортшкіл (26 - 30.04.2015, м. Нова Каховка), «Олімпійські надії» (05 – 09.05.2015, м. Львів), та
Кубку Європи серед молоді (м. Клагенфурт, Австрія, 19 – 24.05.2015);
- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України,
Юнаки (1998 р.н. та молодші)
До складу юнацької збірної команди України (3+3) входять:
- по два спортсмени – згідно юнацького рейтингу України за результатами Чемпіонату
України серед юнаків (15 - 19.04.2015, м. Чернівці), «Олімпійські надії» (05 – 09.05.2015, м.
Львів), Кубку Європи серед молоді (м. Клагенфурт, Австрія, 19 – 24.05.2015);
- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України.

Кубок Європи серед юніорів та юнаків,
м. Рим (Італія), 12 - 19.07. 2015
Участь в Кубку Європи відбудеться в разі наявності фінансування
Мінсім’ямолодьспорту України або Федерації стрільби з лука України (ФСЛУ).
Спортсмени, кандидати на участь у Кубку Європи, розглядаються на участь у
збірній команді, в разі наявності закордонних паспортів на 22.06.2015 – день початку
Чемпіонату України серед юніорів та відбіркових змагань серед кадетів.
Юніори (1995 – 1997 р.н.)
До складу юніорської збірної команди України (4+4) входять:
- по два спортсмени за найменшою сумою місць Олімпійського та Кваліфікаційного
раундів на Чемпіонаті України серед юніорів (м. Львів, 22 – 26.06.2015) – місця в Олімпійському
раунді визначаються відповідно Національному рейтингу;
- по одному спортсмену – згідно юніорського рейтингу України за результатами
Відбіркових змагань серед юніорів (15 - 19.04.2015, м. Чернівці), Командного чемпіонату
України серед спортшкіл (26 - 30.04.2015, м. Нова Каховка), «Олімпійські надії» (05 – 09.05.2015,
м. Львів) та Чемпіонату України серед юніорів (м. Львів, 22 – 26.06.2015) - (якщо цей спортсмен
виконав вимоги першого пункту системи відбору, береться наступний за рейтингом);
- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України,
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Юнаки (1998 р.н. та молодші)
До складу юнацької збірної команди України (4+4) входять:
- по два спортсмени - за найменшою сумою місць у Відбіркових змаганнях серед
кадетів (22 – 26.06.2015, м. Львів);
- по одному спортсмену – згідно юнацького рейтингу України за результатами
Чемпіонату України серед юнаків (15 - 19.04.2015, м. Чернівці), «Олімпійські надії» (05 –
09.05.2015, м. Львів) та відбіркових змагань серед кадетів (22 – 26.06.2015, м. Львів) - (якщо цей
спортсмен виконав вимоги першого пункту системи відбору, береться наступний за рейтингом);
- по одному спортсмену - за рішенням тренерської ради збірної команди України.
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Примітки:
Спортсмен, який виконав вищезазначені вимоги, а на завершальному НТЗ різко знизив свої
спортивно-технічні результати, може бути замінений іншим спортсменом за рішенням
тренерської ради збірної команди України.
Кандидати до юніорської та юнацької збірних команд України, включені до молодіжного
рейтингу, які вживають алкогольні напої та курять, до основного складу збірної команди
України не розглядаються!
Протести, що поступили у письмовій формі від спортсменів, особистих тренерів та
керівників спортивних установ, розглядаються на засіданні тренерської ради збірної
команди України разом із тренерською радою ФСЛУ (у найкоротший термін).
Спортсмени молодшої вікової категорії які бажають прийняти участь у відборі серед
спортсменів старшої вікової категорії, на протязі 2015 року, мають подати спільну, зі
своїми особистими тренерами, заяву на ім’я Державного та Головного тренерів, для
отримання дозволу.
Підставою для обрання спортсмена за рішенням тренерської ради збірної команди, перед
усім є рівень результату (технічного) який він показує на відбірковому чемпіонаті
України, стабільність виконання пострілу, адекватне реагування на психологічне
навантаження міжнародних змагань, стабільність виступу на міжнародних змаганнях
попередніх сезонів, перспективність спортсмена для юніорської та юнацької збірних
команд на наступні роки.

Схвалено тренерською радою федерації (ФСЛУ) « __ »______ 2015 року,
Старші тренери збірної команди
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