
КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ 

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2016 РОКУ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
 

 

 

1. Головна тренерська рада штатної збірної команди України з легкої атлетики 

(далі ГТР) формує персональний склад 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 Федерації легкої атлетики України (надалі – Виконком ФЛАУ), за 

поданням ГТР, на своєму засіданні, розглядає і затверджує  персональний склад 

офіційної делегації національної збірної команди України з легкої атлетики.  

3. Порядок формування 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 кожну дисципліну рекомендується кількість спортсменів, відповідно до 

регламенту офіційних міжнародних змагань; 

- Виконком ФЛАУ, на своєму засіданні, може ухвалити рішення, щодо включення в 

делегацію національної збірної команди атлетів, які відповідають особливим умовам 

відбору до основних офіційних змагань 2016 р. та завчасно, до початку відбіркових 

змагань, погодили з ГТР та Виконкомом ФЛАУ про особливості їх індивідуальної 

підготовки до цих заходів. 

4. Із затвердженого Виконкомом ФЛАУ складу офіційної делегації 

національної збірної команди, ГТР та Виконком ФЛАУ мають право виключити 

спортсмена у разі:  

- отримання спортсменом травми; 

- хвороби спортсмена або наявності в нього медичних протипоказань; 

- порушенням спортсменом режиму або недостойну поведінку на навчально-

тренувальних зборах та змаганнях різного рівня. 

 



Умови та нормативи допуску до офіційних міжнародних змагань 2016 року 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

1 Матчева зустріч 

(юніори). 

27.02.2016 р.  

(Мінськ, Білорусія) 

ЧУ серед юніорів, 

05-06.02.16. 

ЧУ серед юнаків, 

30-31.01.16. 

Кращий результат. 

Рішення ГТР і ФЛАУ 

 

Особливі умови відбору 

1. Кількісний склад команди згідно регламенту змагань 24 атлети: 12 

юніорів та 12 юніорок. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

2 Кубок Європи з 

метань. 

12-13.03.2016 р 

(Арад, Румунія)  

Зимовий чемпіонат 

України з метань     (12-

14.02.16, м. Мукачеве). 

Чемпіонат України з 

легкої атлетики в 

приміщенні (штовхання 

ядра)     25-27.02.16, 

м. Суми). 

1 місце на ЧУ (довгі 

метання, 12-14.02.16, 

м. Мукачеве) дорослі та 

молодь. 

1 місце на чемпіонаті 

України з легкої 

атлетики у приміщенні 

(штовхання ядра) 

дорослі та молодь, 25-

27.02.16, м. Суми). 

Рішення ГТР та ФЛАУ  

 

Особливі умови відбору 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений 1 особою для 

кожної вікової групи — дорослі та молодь. 

2. Якщо атлети (штовхання ядра) включені до офіційної делегації для 

участі у зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні (17-20.03.16, 

Портленд), то за поданням ГТР кандидатами на участь у Кубку Європи можуть бути 

спортсмени, які посіли, відповідно наступні нижчі місця. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

3 Зимовий чемпіонат 

світу з легкої атлетики 

в приміщенні. 

17-20.03.2016 р. 

(Портленд, США)  

Чемпіонат України з 

легкої атлетики в 

приміщенні (дорослі, 

молодь, 25-27.02.16. 

м. Суми)  

1-2 місце на ЧУ, 

виконання  нормативу 

IAAF. 

Рішення ГТР та ФЛАУ  

 

Особливі умови відбору 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 2 осіб. 

2. Збірна команда з естафети 4 х 400 м формується за принципом: 

1-3 місце з бігу на 400 м на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні; 

4-5 місце за рішенням ГТР з урахуванням рейтингу IAAF. 



3. Спортсмени багатоборці за рейтингом ІААФ відповідно до набраних 

очок на відбіркових змаганнях та регламенту участі у ЧС в приміщенні 2016 року (до 

29.02.2016 р.). 

4. За поданням ГТР може бути рекомендований атлет, який не зайняв 1-2 

місце на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, але виконав норматив 

ІААФ в період з 01 січня до 25 лютого 2016 року. 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ Вид ЖІНКИ 

В приміщенні На повітрі В приміщенні На повітрі 

6.65 10.15 (100 м) 60 м 7.32 11.20 (100 м) 

46.70 45.10 400 м 53.15 51.20 

1:46.50 1:44.00 800 м 2:02.50 1:58.50 

3:39.50 /  

3:55.00 (миля) 

3:33.00 1500 м 4:13.00 /  

4:30.00 (миля) 

4:03.00 

7:50.00 7:40.00 /  

13:10.00 (5000 м) 

3000 м 9:00.00 7:40.00 /  

13:10.00 (5000 м) 

7.72 13.45 (110 м з/п) 60 м з/п 8.14 12.85 (100 м з/п) 

Не має нормативів 4х400м 

естафети 

Не має нормативів 

2.33 Висота 1.97 

5.77 Жердина 4.71 

8.18 Довжина 6.75 

17.00 Потрійний 14.30 

20.50 Ядро 18.10 

 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

4 Чемпіонат Світу з 

напівмарафону, 

26.03.2016, 

м. Кардіфф (Англія) 

Міжнародні змагання з 

напівмарафону, 

визначені ІААF, як 

кваліфікаційні 

напівмарафони для 

участі у чемпіонаті Світу 

 

Рейтинг IAAФ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми – 1 особа. 

2. Основним принципом відбору на участь у ЧС з напівмарафону є краща 

рейтингова позиція ІААФ в період з 01.09.2015 до 03.02.2016 року (дата подання 

ГТР персонального складу до Виконкому ФЛАУ). 



 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

5 Міжнародна матчева 

зустріч зі спортивної 

ходьби. 

09.04.2016, 

м. Подебради (Чехія) 

Зимовий Чемпіонат 

України серед дорослих, 

молоді, юніорів та 

юнаків зі спортивної 

ходьби, 

05-06.03.2016,   

м. Ів.-Франківськ 

1-3 місце на ЗЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 

Особливі умови відбору: 

1. Якщо атлети, які посіли 1-5 місце (дорослі) та 1-3 місце (юніори, юнаки) 

на ЗЧУ не беруть участі в міжнародній матчевій зустрічі зі спортивної ходьби з 

метою спрямованої підготовки до Командного чемпіонату світу зі спортивної 

ходьби(Рим, Італія), то за поданням ГТР кандидатами на участь матчевій зустрічі 

можуть бути спортсмени, які посіли відповідно наступні нижчі місця. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

6 Матчева зустріч 

(юнаки)  

24.04.2016 р. 

(Луцьк, Україна) 

ЧУ серед юнаків, 

30-31.01.16. 

Чемпіонат України з 

метань, 12-14.02.16. 

1 місце. 

Рішення ГТР та ФЛАУ 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми – 2 особи. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

7 Матчева зустріч 

(юніори)  

07.05.2016 р., (Кіпр) 

ЧУ серед юнаків, 

30-31.01.16. 

ЧУ серед юніорів, 

05-06.02.16. 

Всеукраїнські змагання 

(метання), 21-23.04.16. 

Кращий результат. 

Рішення ГТР та ФЛАУ 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

8 Командний чемпіонат 

світу зі спортивної 

ходьби. 

(07-08.05.2016 Рим, 

Італія) 

Чемпіонат України зі 

спортивної ходьби на 50 

км, (18.10.2015, м. Ів.-

Франківськ). 

Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби (05-06.03.2016 

м. Ів.-Франківськ) 

Дистанції: 

20 км - чоловіки та 

50 км, чоловіки:  

1 місце на ЧУ та 1-4 

місце на ЗЧУ (дистанція 

35 км). 

20 км, чоловіки та 

жінки:  

1-5 місце на ЗЧУ. 

10 км, юніори та 

юніорки: 1-3 місце на 

ЗЧУ. 



жінки; 

35 км – чоловіки; 

10 км – юніори та 

юніорки 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 5 осіб, а у 

віковій групах юніори до 3 осіб. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

9 20-й Кубок Європи з 

бігу на 10000 м. 

05.06.2016,  

м. Мерсін (Турція) 

Чемпіонат України з бігу 

на 10000 м (24.04.2016 

м.Черкаси) 

1-3 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 4 осіб. 

2. Четвертий учасник може бути рекомендований за поданням ГТР та 

виконкому ФЛАУ з урахуванням рейтингу EAA. 

 

П/н Офіційні міжнародні змагання Відбіркові змагання Критерії та умови 

10 Чемпіонат Європи  

06-10.07.2016 р. 

(Амстердам, Нідерланди) 

Чемпіонат України 

серед дорослих,  

16-19.06.16, 

(м. Луцьк). 

Чемпіонат України з 

напівмарафону,  

09.05.16, (м. Ковель) 

1-2 місце, 

виконання 

нормативу, 

відповідність 

результату 

рейтингу ЕАА. 

Рішення ГТР та 

ФЛАУ. 

 

Особливі умови відбору 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 3 осіб. 

2. Атлети які посіли 1-2 місце на чемпіонаті України з результатом, що 

відповідає діапазону рейтингу системи відбору ЕАА для кожної дисципліни змагань. 

3. Третій учасник за поданням ГТР за умови відповідності його результату 

рейтинговій позиції системи відбору ЕАА для кожної дисципліни змагань. 

4. Спортсмени які посіли 1-2 місце та виконали олімпійський норматив, з 

метою спрямованої підготовки до ОІ, за поданням ГТР можуть бути звільнені від 

участі у чемпіонаті Європи. У такому разі кандидатами на участь у чемпіонаті Європи 

можуть бути спортсмени, які посіли відповідно, наступні нижчі місця за умови 

відповідності їх результатів рейтинговій позиції системи відбору ЕАА для кожної 

дисципліни змагань. 

5. Збірна команда з естафети 4 х 100 м формується за принципом: 

1-3 місце з бігу на 100 м на чемпіонаті України серед дорослих; 

1-2 місце за з бігу на 200 м на чемпіонаті України серед дорослих; 

інші атлети – за рішенням ТР. 

6. Збірна команда з естафети 4 х 400 м формується за принципом: 

1-4 місце з бігу на 400 м на чемпіонаті України серед дорослих; 

інші атлети – за рішенням ТР з урахуванням рейтингу EAA . 



7. Команда з напівмарафону (4 чоловіка та 4 жінки) формується за принципом: 

1 місце на чемпіонаті України з напівмарафону (09.05.2016 р., м. Ковель); 

другий, третій та четвертий учасники подаються ГТР за кращими рейтинговими 

результатами з напівмарафону, показаними у період з 15 вересня  2015 року до 10 

травня 2016 року. 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

Атлети Раунди Чоловіки Вид Жінки Раунди Атлети 

32 3 10.38 100 м 11.50 3 32 

32 3 20.95 200 м 23.60 3 32 

32 3 46.70 400 м 53.40 3 32 

32 3 1:47.60 800 м 2:02.90 3 32 

24 2 3:40.50 1500 м 4:12.00 2 24 

20 Фінал 13:40.00 5000 м 15:40.00 1 20 

24 Фінал 28:50.00 10000 м 33:20.00 Фінал 24 

н/а Фінал НКН Півмарафон НКН Фінал н/а 

32 2 8:37.50 3000 м з/п 9:55.00 2 32 

32 3 13.90 110 м з/п  

 100 м з/п 13.30 3 32  

32 3 51.00 400 м з/п 57.90 3 32 

 4х100 м  

 4х400 м  

26 2 2.26 Висота 1.90 2 26 

26 2 5.55 Жердина 4.40 2 26 

26 2 7.95 Довжина 6.55 2 26 

26 2 16.55 Потрійний 13.95 2 26 

26 2 19.75 Ядро 16.20 2 26 

26 2 63.00 Диск 56.00 2 26 

26 2 73.50 Молот 68.00 2 26 

26 2 79.00 Спис 57.50 2 26 

24 2 групи 7800 Багатоборство 5900 2 групи 24 

НКН = немає кваліфікаційних нормативів 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

11 Чемпіонат Європи з 

легкої атлетики серед 

юнаків. 

14-17.07.2016 р. 

(Тбілісі, Грузія)  

Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

юнаків (1999 р.н. та 

молодші), 28-30.06.16, 

(за призначенням). 

1 місце на ЧУ, 

виконання  нормативу 

ЄAA. 

Рішення ГТР та ФЛАУ  

 

Особливі умови відбору 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 2 осіб. 

2. За поданням ГТР може бути рекомендований атлет який не зайняв 1 

місце на чемпіонаті України але виконав норматив ЄAA в період з 01 січня по 30 

червня 2016 року (з урахуванням рейтингу ЄAA для усіх видів на момент 

затвердження команди). 



КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЕАА 
Вид 

ЕАА 

юнаки дівчата 

11.10 100 м 12.25 

22.55 200 м 25.20 

49.60 400 м 57.20 

1.55.00 800 м 2.13.50 

4.01.00 1500 м 4.37.00 

8.40.00 3000 м 9.53.00 

14.55 110/100 м з/б 14.25 

55.90 400м з/б 1.03.00 

6.15.00 2000 м с/п 7.25.00 

 5000м с/х 25.30.0 

48.30.0 10000м с/х  

2.02 Висота 174 

4.60 Жердина 3.70 

7.00 Довжина 5.90 

14.45 Потрійний 12.25 

17.70 Ядро 14.85 

53.10 Диск 41.50 

63.00 Молот 59.30 

64.00 Спис 46.00 

6400 Багатоборство 4800 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

12 Чемпіонат Світу серед 

юніорів. 

(19-24.07.2016 р. 

Бидгощ, Польща) 

Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

юніорів(01-03.07.2016) 

 

1-2 місце на ЧУ, 

виконання  нормативу 

IAAF. 

Рішенням ГТР та 

ФЛАУ 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 2 осіб. 

2. За поданням ГТР може бути рекомендований атлет який не зайняв 1-2 

місце на чемпіонаті України але виконав норматив ІААФ в період з 01 січня по 03 

липня 2016 року (з урахуванням рейтингу ІААФ для усіх видів на момент 

затвердження команди). 

3. Формування естафетних команд на участь у чемпіонаті Світу –  за умови, 

виконання не менше трьома спортсменами нормативів IAAF у відповідних видах. 



КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ІААF Вид ІААF 

юніори дівчата 

10.55 100 м 11.80 

21.35 200 м 24.20 

47.70 400 м 55.25 

1.49.50 800 м 2.09.20 

3.48.00 1500 м 4.28.20 

– 3000 м 9.35.00 

14.15.00 5000м 16.40.00 

31.10.00 10000м  

14.20 100/110 м з/б 14.25 

53.20 400м з/б 1.00.75 

9.10.00 3000 м с/п 10.45.00 

44.20.00 10000м с/х 51.00.00 

2.16 Висота 180 

5.10 Жердина 4.05 

7.55 Довжина 6.20 

15.60 Потрійний 13.00 

18.25 Ядро 14.50 

55.00 Диск 48.00 

68.00 Молот 57.50 

68.70 Спис 49/50 

6950 Багатоборство 5300 

 Естафета  4х100 м  

Естафета 4х400 м 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

13 Матчева зустріч 

(молодь). 

Серпень (Туреччина) 

Чемпіонат України (16-

19.06.2016 м. Луцьк) 

1 місце . 

Рішенням ГТР та 

ФЛАУ. 

 

14. Критерії відбору спортсменів до участі в ХХХІ Олімпійських іграх 2016 року 

 

Головна тренерська рада України з легкої атлетики подає склад кандидатів в 

олімпійську збірну команду з числа спортсменів, що виконали нормативи IAAФ та 

вимоги ФЛАУ для допуску для участі у Іграх ХХХІ Олімпіади у Ріо-де-Жанейро. 

Виконком ФЛАУ затверджує (за необхідності – поетапно) склад делегації на 

участь в Олімпійських іграх. 

Склад делегації передається на затвердження НОК України та у Міністерство 

молоді та спорту України.  

 

Порядок формування складу кандидатів до 

олімпійської збірної команди України 

Команда для участі в Олімпійських іграх формується з числа спортсменів за 

результатами сезонів 2015 та 2016 років враховуючи виконання таких умов: 



- на кожну дисципліну можуть бути рекомендовані не більше 3 спортсменів, які 

виконали олімпійський норматив IAAF. 

- ГТР формує попередній склад команди по завершенню відбіркового чемпіонату 

України (16-19.06.2016), а остаточний – за підсумками чемпіонату Європи (06-

10.07.2016) та інших кваліфікаційних змагань 2016 року; 

- до складу команди можуть бути рекомендовані окремі елітні атлети, які 

готуються до Олімпійських ігор по узгодженому індивідуальному плану за 

умови підтвердження олімпійського нормативу IAAF в 2016 році. 

 

Кваліфікаційний період 

Спортсмени повинні виконати встановлений IAAФ норматив протягом наступних 

періодів: 

- 10000м, марафон, спортивна ходьба та багатоборство: 1 січня 2015 року – 11 

липня 2016 року; 

- інші індивідуальні дисципліни: 01 травня 2015 року – 11 липня 2016 року; 

- естафети: 01 січня 2015 року – 11 липня 2016 року. 

Останній термін для національної команди в естафеті показати норматив для 

участі в Олімпійських іграх до 11 липня 2016 року. З 12 липня 2016 року на веб-сайті 

ІААФ буде опублікований кінцевий рейтинг (топ 16 команд) у кожній естафеті. ІААФ 

проінформує НОК про можливість їх команд брати участь у естафеті Олімпійських 

ігор. 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

Жінки Дисципліна Чоловіки 

11.32 100м 10.16 

23.20 200м 20.50 

52.20 400м 45.40 

2:01.50 800м 1:46.00 

4:07.00 1500м 3:36.20 

15:24.00 5000м 13:25.00 

32:15.00 10,000м 28:00.0 

2:45.00 Марафон 2:19.00 

9:45.00 3000м з перешкодами 8:30.00 

13.00 100м з/б – 110м з/б 13.47 

56.20 400м з/б 49.40 

1.93 Стрибки у висоту 2.29 

4.50 Стрибки з жердиною 5.70 

6.70 Стрибки у довжину 8.15 

14.15 Потрійний стрибок 16.85 

17.75 Штовхання ядра 20.50 

61.00 Метання диска 65.00 

71.00 Метання молота 77.00 

62.00 Метання списа 83.00 

6200 Семиборство/Десятиборство 8100 

1:36.00 20км спортивна ходьба 1:24.00 

 50км спортивна ходьба 4:06.00 

8+8 Етафета 4х100м 8+8 

8+8 Етафета 4х400м 8+8 



 

Основні офіційні відбіркові змагання до Олімпійських ігор 

П/н Дисципліни Відбіркові змагання Критерії та умови 

1. Основний склад Чемпіонат України  

(16-19.06.2016 м.Луцьк),  

Чемпіонат Європи  

(06-10.07.2016 

м.Амстердам) 

1-2 місце за умови 

наявності олімпійського 

нормативу.  

Рішення ГТР та 

Виконкому ФЛАУ 

2. Спортивна ходьба Чемпіонат світу 2015 року 

(Пекін), 

Командний чемпіонат 

світу(07-08.05.2016 м.Рим) 

 

1-3 місце на КЧС 2016 р 

1-8 місце на ЧС 2015р  

Рішення ГТР та 

Виконкому ФЛАУ 

3. Марафонський біг Чемпіонат України 2015 

року, 

Офіційні міжнародні 

змагання 2016 року 

1-2 місце на ЧУ 2016 

року, 

Рішення ГТР та 

Виконкому ФЛАУ 

 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 3 осіб.  

2. 1-2 місце на чемпіонаті України 2016 року і виконання олімпійського 

кваліфікаційного нормативу на чемпіонаті України 2016 року. 

3. 1-2 місце на чемпіонаті України 2016 року і виконання олімпійського 

кваліфікаційного нормативу у 2016 році. 

4. Третій учасник у виді програми – за поданням ГТР за умови виконання 

олімпійського кваліфікаційного нормативу. 

5. Збірна команда з естафети 4х100 м формується за принципом: 

- 1-3 місце з бігу на 100 м на чемпіонаті України 2016 року; 

- 1-2 місце з бігу на 200 м на чемпіонаті України 2016 року; 

- інші атлети за поданням ГТР. 

6. Збірна команда з естафети 4х400 м формується за принципом: 

- 1-3 місце з бігу на 400 м на чемпіонаті України 2016 року; 

- інші атлети за поданням ГТР. 

7. Збірна команда з марафону формується за принципом: 

- 1-2 місце на чемпіонаті України (м. Біла Церква, 04.10.2015) за умови 

виконання олімпійського нормативу; 

- третій учасник на участь в ОІ може бути рекомендований ГТР за кращим 

результатом показаним на міжнародних змаганнях з марафонського бігу на 

сертифікованих трасах в період з 01.10.2015 року по 04.04.2016 року за умови 

виконання олімпійського нормативу; 

- спортсменам, які виконали критерії відбору та включені до складу олімпійської 

збірної команди України забороняється брати участь в інших марафонах в період з 04 

квітня по 20 серпня 2016 року та протягом 60 днів після марафону на ОІ. У випадку 

не виконання спортсменами цієї умови до них будуть застосовані дисциплінарні 

санкції та вони будуть виведені зі складу штатної збірної команди України. 

8. Збірна команда зі спортивної ходьби формується за принципом: 

- на дистанції 20 км атлети, які посіли 1-8 місця на ЧС 2015 року (Пекін); 

- на дистанції 20 км два атлети за кращими результатами в індивідуальному 

заліку на командному чемпіонаті світу 2016 року; 



- на дистанції 50 км три атлети за кращими результатами в індивідуальному 

заліку на командному чемпіонаті світу 2016 року. 

9. Спортсмени збірної України з марафонського бігу (чоловіки та жінки) та 

спортивної ходьби на 50 км. (чоловіки), які посядуть 1-12 місце на Олімпійських 

Іграх 2016 року будуть рекомендовані ГТР до складу збірної команди України на 

участь у чемпіонаті світу 2017 року.   

 

П/н Офіційні міжнародні змагання Відбіркові змагання Критерії та умови 

15 DecaNation 

(Міжнародні змагання)  

12-14.09.2016 р. 

(Марсель, Франція) 

Чемпіонат України 

серед дорослих,  

16-19.06.16, 

(м. Луцьк). 

 

1 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та 

ФЛАУ 

 

Особливі умови відбору: 

1. Кількісний склад у кожному виді програми – 1 особа. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

16 Чемпіонат Європи з 

кросу. 

11.12.2016, 

м. Чіа (Італія) 

Чемпіонат України серед 

дорослих, молоді, юніорів 

та юнаків з кросу (21-

22.10.2016 

м.Біла Церква) 

1-4 місце на ЧУ. 

Рішення ТР та ФЛАУ. 

 

Особливі умови відбору: 

2. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 6 осіб. 

3. Команда формується за принципом: 

- 1-4 місце Чемпіонат України серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків з 

кросу 21-22.10.16, м. Біла Церква. 

- за поданням ГТР можуть бути рекомендовані ще 2 учасники, за умови 

спроможності збірної команди увійти до трійки призерів в одному із видів програми. 

 

Позастадіонні види 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

17 Чемпіонат Європи з 

гірського бігу. 

02.07.2016,  

м. Арко (Італія) 

Чемпіонат України 

(гірський біг) 

29.05.2016,  

смт. Славське 

1 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 

№ 
Офіційні міжнародні 

змагання 
Відбіркові змагання Критерії та умови 

18 Чемпіонат світу з 

гірського бігу. 

04.09.2016, 

Сапарева Баня (Болгарія) 

Особисто-командний 

Чемпіонат України 

(гірський біг в гору) 

10.04.2016,  

м. Ів.-Франківськ 

1 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 



 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

19 Чемпіонат Європи з 

легкої атлетики (24-

годинний біг) 

22-23.10.2016,  

м. Альбі (Франція) 

Чемпіонат України  

(24, 12 годинний біг),  

17-18.09.2016, м. Київ 

1 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

20 Чемпіонат світу  

(біг на 100 км)  

За призначенням 

Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

дорослих, молоді 

(біг на 100 км та 50 км), 

28.05.2016, м. Вишгород 

1 місце на ЧУ. 

Рішення ГТР та ФЛАУ. 

 


