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КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ВІДБОРУ 

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДЛЯ 

УЧАСТІ В ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2019 РОКУ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
 

 

 

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 Федерації 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; 

- спортсмени, які завчасно, до початку відбіркових змагань погодили з ГТР та 

Виконкомом ФЛАУ рішення про особливості їх індивідуальної підготовки до відповідних 

заходів; 

- спортсмени, які відповідають особливим умовам відбору до основних офіційних 

змагань. 

4. 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 навчально-

тренувальних зборах та змаганнях різного рівня; 

- порушення спортсменом антидопінгових правил або його тимчасового відсторонення 

у зв’язку з розслідуванням щодо потенційного порушення антидопінгових правил.  

5. До складу офіційних делегацій національної збірної команди України з легкої 

атлетики можуть бути включені лише діючі члени ФЛАУ. 
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УМОВИ ТА НОРМАТИВИ ДОПУСКУ  

ДО ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ 2019 РОКУ 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

1. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юніорів. 

10.02.2019, 

м. Стамбул, Туреччина. 

Чемпіонат України серед 

юніорів в приміщенні, 

04-05.02.2019, м. Суми. 

 

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 IAAF з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

2. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики у приміщенні. 

16.02.2019, 

м. Стамбул, Туреччина. 

Чемпіонат України серед 

дорослих і молоді у 

приміщенні.  

Чемпіонат України з 

легкоатлетичних 

багатоборства у 

приміщенні серед 

дорослих і молоді, 

07-09.02.2019, м. Суми. 

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 IAAF з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

3. Міжнародна матчева 

зустріч збірних команд 

серед юніорів  

Білорусь-Латвія-Естонія-

Франція-Польща-

Туреччина-Україна-

Литва.  

23-24.02.2019,  

м. Мінськ, Білорусь. 

Чемпіонат України серед 

юніорів в приміщенні, 

04-05.02.2019, м. Суми. 

 

1 місце на ЧУ(і). 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

4. Чемпіонат Європи з 

легкої атлетики в 

приміщенні. 

01-03.03.2019, 

м. Глазго, 

Великобританія. 

Чемпіонат України серед 

дорослих і молоді у 

приміщенні.  

Чемпіонат України з 

легкоатлетичних 

багатоборства у 

приміщенні серед 

дорослих і молоді, 

07-09.02.2019, м. Суми. 

1-2 місце на ЧУ(і). 

 

Виконання нормативу EA 

у період з 01.01.18 по 

09.02.19 року. 

 

Умови відбору: 

1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР до складу команди, можуть бути рекомендовані атлети, які не зайняли 

1-2 місце на відбіркових змаганнях, але виконали нормативи ЕА у період з 01 січня 2018 

року до 09 лютого 2019 року (відповідно до поточного ТОП-листа ЕА на момент 

затверждення складу команди). 

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

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

- інші учасники – за поданням ГТР, з урахуванням ТОП-листа ЕА. 

4. Спортсмени-багатоборці запрошуються ЕА за наступним принципом: 

- 6 найкращих спортсменів згідно з ТОП-листом ЕА літнього сезону 2018 року; 

- 6 найкращих спортсменів, згідно з ТОП-листом ЕА зимового сезону 2019 року (до уваги 

береться період з 01.01.2019 р. по 09.02.2019 р.) 

* За підсумками 2018 року естафетні команди України 4х400м не увійшли до переліку команд для участі у 

чемпіонаті Європи у приміщенні 2019 р. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

в приміщенні на повітрі в приміщенні на повітрі 

6.78 10.35 (100м) 60 м 7.42 11.30 (100м) 

47.40 46.40 400 м 53.90 52.75 

1:49.20 1:47.20 800 м 2:05.00 2:02.75 

3:45.00 

4:01.00 (миля) 

3:40.00 

3:57.00 (миля) 

1500 м 4:18.00 

4:36.00 (миля) 

4:13.00 

4:32.00 (миля) 

8:05.00 7:50.00 3000 м 9:05.00 8:55.00 

7.88 13.70 (110м з/б) 60м з/б 8.24 13.15 (100м з/б) 

Топ 6 команд Європи 4х400 м Топ 6 команд Європи 

2.26 Висота 1.90 

5.65 Жердина 4.50 

7.95 Довжина 6.50 

16.50 Потрійний 13.85 

20.15 Ядро 17.10 

Топ 12 атлетів Багатоборство Топ 12 атлетів 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

5. Міжнародна матчева 

зустріч збірних команд 

серед юнаків. 

Білорусь-Франція-

Туреччина-Україна. 

06.03.2019, Туреччина 

Чемпіонат України серед 

юнаків (2002 р.н. та 

молодші) у приміщенні, 

28-30.01.2019, м. Суми. 

 

1 місце на ЧУ(і). 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

6. Кубок Європи з 

легкоатлетичних 

метань. 

07-11.03.2019, 

м. Шаморин, Словаччина. 

Зимовий чемпіонат 

України з метань,  

15-18.02.2019, 

м. Мукачеве. 

 

Чемпіонат України в 

приміщенні серед 

дорослих та молоді 

(штовхання ядра),  

07-09.02.2019, м. Суми. 

 

Чемпіонат України в 

приміщенні серед юніорів 

(штовхання ядра),  

04-05.02.2019, м. Суми. 

1 місце на ЗЧУ серед 

дорослих, молоді, юніорів 

та юнаків (довгі метання). 

 

1 місце на ЧУ(і) серед 

дорослих та молоді 

(штовхання ядра). 

 

1 місце на ЧУ(і) серед 

юніорів, штовхання ядра 

(жінки). 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми для кожної вікової групи - дорослі 

та молодь. 

2. В метанні списа серед чоловіків та жінок, а також в метанні диска, молота та штовханні 

ядра серед жінок, атлети юніорського та молодіжного віку, які показали на відбіркових 

змаганнях результат, кращий за спортсменів дорослішої вікової групи, мають перевагу над 

спортсменами дорослішої вікової групи при формуванні складу команди. 

3. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

7. Чемпіонат світу з кросу. 

30.03.2018, 

м. Орхус, Данія. 

  

 

Умови відбору та формат складу команди для участі в даних змаганнях будуть визначені 

після доопрацювання системи національних змагань з кросу на 2019 рік. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

8. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з 

напівмарафону. 9-й 

Нова пошта Київ 

напівмарафон. 

07.04.2019, м. Київ. 

Міжнародні 

напівмарафони, які 

входять до календарів 

IAAF та EA. 

3 кращих спортсмена 

серед чоловіків та жінок за 

ТОП-листом EA у період з 

01.09.2018 по 10.03.2019 

року. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 6 спортсменів (3 чоловіки та 3 жінки). 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

9. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних зі 

спортивної ходьби. 

20.04.2019, Греція. 

Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби серед дорослих, 

молоді, юніорів та юнаків, 

23-24.03.2019, 

м. Івано-Франківськ. 

5-6 місце на ЗЧУ (молодь, 

дорослі. 

 

1-2 місце на ЗЧУ (юнаки, 

дівчата, юніори та 

юніорки). 

 

20 км с/х чоловіки і жінки: 

5-6 місце на ЗЧУ, при 

умові виконання 

нормативу: 

чоловіки – 1:28:30; 

жінки – 1:40:00. 

 

10 км с/х, юніори: 

1-2 місце на ЗЧУ, при 

умові виконання 

нормативу:  

юніори – 46:00; 

юніорки – 52:00. 

 

10 км с/х юнаки: 

1-2 місце ЗЧУ, при умові 

виконання нормативу: 

48:00. 

 

5 км с/х дівчата: 

1-2 місце ЗЧУ, при умові 

виконання нормативу: 

який становить 25:30. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 2 спортсменів у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань та при умові виконання нормативу. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

10. Чемпіонат світу з 

естафетного бігу. 

10-11.05.2019,  

м. Йокогама, Японія. 

  

 

Питання на доопрацюванні у зв’язку зі зміною формату проведення змагань з боку ІААF. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

11. Міжнародна матчева 

зустріч збірних команд 

серед юніорів.  

Кіпр-Румунія-Ізраїль-

Україна. 

11-12.05.2019,  

Румунія. 

Зимовий чемпіонат 

України з метань,  

15-18.02.2019, 

м. Мукачеве. 

 

Чемпіонат України в 

приміщенні серед юніорів. 

04-05.02.2019, м. Суми. 

1 місце на ЗЧУ з метань 

серед дорослих, молоді, 

юніорів та юнаків. 

 

1 місце на ЧУ(і) серед 

юніорів. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

12. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики з гірського 

бігу. 

18.05.2019, Румунія. 

Без відбіркових змагань. Згідно міжнародного 

рейтингу WMRA у період 

з 01.01.2018 до 01.04.2019  

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 2спортсмени (1 чоловік та 1 жінка). 

2. Атлет, який зайняв 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. 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

13. Кубок Європи зі 

спортивної ходьби. 

19.05.2019,  

м. Алітус, Литва. 

Чемпіонат України зі с/х 

на 50 км, 

20-21.10.2018, 

м. Івано-Франківськ. 

 

Спортивна ходьба 50 км, 

чоловіки, жінки: 

1 місце на ЧУ 2018 року зі 

с/х на 50 км. 
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Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби на 35 км, 

23-24.03.2019, 

м. Івано-Франківськ. 

 

 

Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби серед дорослих, 

молоді, юніорів та юнаків, 

23-24.03.2019 року, 

м. Івано-Франківськ. 

1 місце на ЗЧУ 2019 року 

зі спортивної ходьби на 35 

км. 

 

Інші учасники – за ТОП-

листом ЕА у період з 01 

січня 2018 року по 25 

березня 2019 року. 

 

Спортивна ходьба 20 км, 

чоловіки, жінки: 

1-4 місце на ЗЧУ 2019 

року зі спортивної ходьби. 

 

10 км с/х юніори та 

юніорки: 

1-3 місце на ЗЧУ 2019 

року зі спортивної ходьби 

на 10 км. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад дорослої команди: 4 особи, до командного заліку враховуються кращі 3 

результати. 

2. Кількісний склад юніорської команди: 3 особи, до командного заліку враховуються 2 кращі 

результати. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

14. Чемпіонат світу з 

трейлу. 

08.06.2019,  

Португалія. 

Чемпіонат України з 

трейлу,  

06-07.04.2019, 

м. Вижниця. 

1-3 місце на ЧУ. 

 

З 4-го місця по 

максимально допустиму 

кількість учасників – 9, 

відбирають за 

міжнародним рейтингом 

ITRA. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 18 спортсменів (9 чоловіків та 9 жінок). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань, з урахуванням міжнародного рейтингу ITRA. 

3. При відборі спортсменів за міжнародним рейтингом ITRA, в першу чергу враховуються 

бали категорії, в рамках якої буде проходити чемпіонат світу, наприклад, Trail Ultra M (42 to 

69 km).  

4. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає ГТР. 

5. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише переможця відбіркових змагань; решта 

учаників, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за вланий кошт відповідно до умов оргкомітету змагань. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

15. Європейські ігри. 

23-28.06.2019,  

м. Мінськ, Білорусь. 

Без проведення 

відбіркових змагань. 

За ТОП-листом EA у 

період з 01.05.2018 до 

18.05.2019 року. 

(дедлайн кінцевої заяки до 

оргкомітету 20.05.2018 р.) 

 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР, на момент затвердження складу команди, можуть бути рекомендовані 

атлети, які показали найкращий результат у відповідному виді у кваліфікаційний період. 

3. Атлет, який зайняв наступне нижче місце у вказаний період, може бути включений до 

складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена, який займає 

вищу позицію за ТОП-листом ЕА у кваліфікаційний період. 

4. Збірна команда з естафети Mixed 4х400м та змішана естафета «гонка переслідування» 

формується за принципом: 

- 1-3 місце на 400м серед чоловіків та 1-2 місце на 400м жінок за ТОП-листом ЕА у 

кваліфікаційний період; 

- інші учасники – за кращими результатами у кваліфікаційний період у відповідних видах 

змішаної естафети «гонка переслідування»; 

- на дистанції 600м (жінки) у змішаній естафеті «гонка переслідування» відбір відбувається 

за ТОП-листом ЕА на дистанції 800 м у кваліфікаційний період; 

5. Запасний склад команди (6 спортсменів) за поданням ГТР. 

 

Види програми 

чоловіки (3) жінки (4) змішані види (3) 

100м, 

110м з/б, 

стрибки у висоту. 

100м, 

100м з/б, 

стрибки у довжину, 

метання списа. 

змішана естафета 4х400м, 

змішана естафета «гонка переслідування»: 

800м (чоловіки) + 600м (жінки) + 400м 

(чоловіки) + 200м (жінки). 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

16. Міжнародна матчева 

зустріч збірних команд 

серед юнаків. 

Україна-Туреччина-

Білорусь-Польща-

Румунія. 

29.06.2019, м. Київ. 

Чемпіонат України серед 

юнаків (2002 р.н. та 

молодші), 

17-19.06.2019, м. Дніпро. 

1 місце на ЧУ. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

17. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юніорів. 

05-07.07.2019, Румунія. 

Чемпіонат України серед 

юніорів, 

28-30.06.2019, м. Луцьк. 

 

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 IAAF з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

18. Кубок Європи з бігу на 

10000 м. 

06-07.07.2019 

м. Лондон, 

Великобританія. 

 Чемпіонат України з бігу 

на 10000 м, 

25.05.2019, 

м. Вінниця. 

1-4 м на ЧУ. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 8 спортсменів (4 чоловіки та 4 жінки). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

19. Командний чемпіонат 

Європи з багатоборства 

(Суперліга). 

06-07.07.2019, м. Луцьк. 

Командний чемпіонат 

України з багатоборства 

серед дорослих, юніорів та 

юнаків. 

 

Чемпіонат України з 

багатоборства серед 

молоді. 

07-09.06.2019, м. Луцьк. 

1 місце на КЧУ. 

 

Інші спортсмени за ТОП-

листом ЕА у період з 

01.04.2019 року по 

встановлений дедлайн. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 8 спортсменів (4 чоловіки та 4 жінки). 

2. За поданням ГТР, на момент затвердження складу команди, можуть бути рекомендовані 

атлети, які показали найкращий результат у період з 01.04.2019 року по встановлений 

дедлайн. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

20. Чемпіонат Європи з 

гірського бігу. 

07.07.2019, 

м. Цермат, Швейцарія. 

Чемпіонат України з 

гірського бігу (вгору-

вниз),  

09.06.2019 року,  

м. Мукачево. 

1 місце на ЧУ. 

 

Інші учасники 

відбираються за 

міжнародним рейтингом 

WMRA. 
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Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 12 спортсменів (6 чоловіків та 6 жінок). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань з урахуванням міжнародного рейтингу WMRA. 

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає ГТР. 

4. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише переможця відбіркових змагань; решта 

учаників, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за вланий кошт відповідно до умов оргкомітету змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

21. Чемпіонат Європи з 

легкої атлетики серед 

молоді. 

11-14.07.2019, 

м. Ельве, Швеція. 

Чемпіонат України серед 

молоді, 

22-23.06.2019,  

м. Кропивницький. 

 

Чемпіонат України зі 

спортивної ходьби на 

20 км серед дорослих та 

молоді, 

16.06.2019, м. Суми. 

1-2 на ЧУ. 

 

Виконання нормативу EA 

у період з 01.01.2019 по 

23.06.2019 року. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 3 спортсмени у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР до складу команди може бути рекомендований атлет, який не зайняв 1-2 

місце на чемпіонаті України, але виконав норматив ЕА (згідно з ТОП-листом EA). 

3. Атлет, який зайняв 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 – за умови, виконання не менше трьома спортсменами 

нормативів ЕA у відповідних особистих видах програми. Інші учасники – за поданням ГТР, 

з урахуванням ТОП-листа EA 2019 року на момент затвердження складу команди. 

5. У багатоборствах відбір здійснюється виключно згідно з ТОП-листом ЕА. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

10.50 100м 11.90 

21.50 200м 24.45 

47.85 400м 55.00 

1:49.00 800м 2:09.00 

3:46.00 1500м 4:27.00 

14:15.00 5000м 16:40.00 

30:15.00 10000м 36:15.00 

14.55 110м/100м з/б 14.10 

52.50 400м з/б 60.75 

9:10.00 3000м з/п 10:35.00 

1:28.00 20км с/х 1:47.00 

NES 4х100м NES 

NES 4х400м NES 
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2.15 висота 1.79 

5.20 жердина 4.05 

7.60 довжина 6.20 

15.50 потрійний 12.80 

17.50 ядро 14.30 

54.00 диск 48.50 

65.00 молот 62.00 

72.00 спис 51.00 

7300 багатоборство 5400 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

22. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед юнаків. 

12.07.2019, Сербія. 

Чемпіонат України серед 

юнаків (2002 р.н. та 

молодші), 

17-19.06.2019, м. Дніпро. 

 

1-3 місце на ЧУ. 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 20 спортсменів (не більше 2 спортсменів у кожному виді програми).  

2. Склад команди формується за таблицею очок IAAF з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

23. Чемпіонат Європи з 

легкої атлетики серед 

юніорів. 

18-21.07.2019, 

м. Борос, Швеція. 

Чемпіонат України серед 

юніорів, 

28-30.06.2019, м. Луцьк. 

1-2 на ЧУ. 

 

Виконання нормативу EA 

в період з 01.01.19 по 

30.06.19 року. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 3 спортсмени у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР до складу команди може бути рекомендований атлет, який не зайняв 1-2 

місце на чемпіонаті України, але виконав норматив ЕА (з урахуванням ТОП-листа EA). 

3. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

4. Формування естафетних команд — за умови, виконання не менше трьома спортсменами 

нормативів ЕA у відповідних особистих видах програми. Інші учасники – за поданням ГТР, 

з урахуванням ТОП-листа EA 2019 року на момент затвердження складу команди. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

10.70 100м 11.90 

21.70 200м 24.30 

48.15 400м 55.90 

1:50.50 800м 2:10.00 

3:50.00 1500м 4:28.00 

8:25.00 3000м 9:52.50 

14:45.00 5000м 17:15.00 
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14.25 (0,991м) 110м/100м з/б 14.15 

53.80 400м з/б 61.40 

9:15.00 3000м з/п 10:45.00 

46:00.00 10000м с/х 51:00.00 

NES 4х100м NES 

NES 4х400м NES 

2.12 висота 1.79 

5.10 жердина 4.00 

7.40 довжина 6.10 

15.05 потрійний 12.65 

17.75 (6кг) ядро 14.00 

54.00 (1.75кг) диск 47.50 

66.00 (6кг) молот 57.00 

67.50 спис 48.00 

7100 багатоборство 5250 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

24. Європейський 

юнацький Олімпійський 

фестиваль  

20-28.07.2019, 

м. Баку, Азербайджан. 

Чемпіонат України серед 

юнаків (2002 р.н. та 

молодші), 

17-19.06.2019, м. Дніпро. 

 

Кращий результат в 

своєму виді програми 

серед атлетів 2002-2003 

р.н. 

 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад у кожному виді програми обмежений до 1 особи.  

2. Загальний склад команди формується за квотою НОК України. 

3. Склад команди формується за таблицею очок IAAF з числа учасників відбіркових змагань. 

4. Участь приймають атлети 2002-2003 р.н. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

25. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з естафетного 

бігу. 

27-28.07.2019, 

м. Ерзрум, Туреччина. 

Командний чемпіонат 

України серед дорослих та 

молоді, 

25-26.07.2019, 

м. Кропивницький. 

1 місце КЧУ. 

 

Умови відбору.  

Рішення про формат складу команди для участі у даних змаганнях буде прийнято після 

ЧС з естафетного бігу (м. Йокогама). 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

26. Командний чемпіонат 

Європи (Суперліга). 

09-11.08.2019 

м. Бидгощ, Польща. 

Командний чемпіонат 

України серед дорослих та 

молоді, 

25-26.07.2019, 

м. Кропивницький. 

1 місце КЧУ. 
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Умови відбору. 

1. Кількісний склад: 1 спортсмен у кожному виді програми. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань. 

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, з урахуванням ТОП-листа EA 2019 року з бігу на 

100м на момент затвердження складу команди.  

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

- 1-3 місце з бігу на 400 м на відбіркових змаганнях; 

- інші учасники – за поданням ГТР, з урахуванням ТОП-листа EA 2019 року на момент 

затвердження складу команди. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

27. Чемпіонат світу з 

гірського бігу (вгору-

вниз). 

09.2019, 

За призначенням. 

ЧУ з гірського бігу  

(вгору-вниз),  

09.06.2019 року,  

м. Мукачево. 

 

1-3 місце на ЧУ. 

 

Інші учасники 

відбираються за 

міжнародним рейтингом 

WMRA. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 12 спортсменів (6 чоловіків та 6 жінок). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з числа 

призерва відбіркових змагань, з урахуванням міжнародного рейтингу WMRA. 

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає Виконком ФЛАУ за 

поданням ГТР. 

4. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише переможця відбіркових змагань; решта 

учаників, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за вланий кошт відповідно до умов оргкомітету змагань. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

28 Чемпіонат світу з бігу на 

50 км.  
01.09.2019, 

м. Брашев, Румунія. 

Відкритий чемпіонат 

України серед любителів з 

бігу по шосе на 100 та 50 

км, 

30.06.2019, м. Київ. 

 

Міжнародні ліцензійні 

старти з ультрамарафону. 

1-3 місце на ЧУ. 

 

Інші учасники 

відбираються за ТОП-

листом IAU. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 12 спортсменів (6 чоловіків та 6 жінок). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з числа 

призерів відбіркових змагань, з урахуванням ТОП-листа Асоціації ультрамарофону (ІAU). 

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає ГТР. 
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4. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише переможця відбіркових змагань; решта 

учаників, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за вланий кошт відповідно до умов оргкомітету змагань. 

 
 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

29. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з легкої 

атлетики серед дорослих. 

02-03.09.2019, 

м. Правець, Болгарія. 

Чемпіонат України серед 

дорослих,  

21-24.08.2019, 

м. Кропивницький. 

 

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 IAAF  з числа призерів відбіркових змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

30. Чемпіонат світу. 

28.09-06.10.2019 

м. Доха, Катар. 

Чемпіонат України серед 

дорослих,  

21-24.08.2019, 

м. Кропивницький. 

 

 

Чемпіонат Європи з легкої 

атлетики, 

06-12.08.2018, м. Берлін 

 

Чемпіонат України зі с/х 

на 20 км серед дорослих та 

молоді,  

16.06. 2019, м. Суми. 

 

Чемпіонат України з 

марафону, 

16.09.2018, м. Дніпро.  

1-2 місце на ЧУ. 

 

Виконання нормативу 

IAAF в період з  

07.09.2018 до 06.09.2019. 

 

Виконання нормативу 

IAAF для 10000м, 

марафону, с/х, естафет та 

багатоборства у період з  

07.03.2018 до 06.09.2019. 

 

Спортивна ходьба 50 км, 

чоловіки, жінки: 

1-8 місце на ЧЄ з легкої 

атлетики 2018 року у 

м. Берлін (Німеччина). 

 

Інші учасники 

відбираються за ТОП-

листом IAAF у період з 

07.03.2018 по 20.05.2019. 

 

Спортивна ходьба 20 км, 

чоловіки, жінки: 

1-3 місце на ЧЄ з легкої 

атлетики 2018 року у 

м. Берлін (Німеччина). 

 

1 місце на ЧУ зі с/х, при 

умові виконання критеріїв 

IAAF. 
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Інші учасники  

відбираються за ТОП-

листом IAAF у період з 

07.03.2018 по 17.06.2019. 

 

Марафон: 

1-8 місце на ЧЄ 2018 року 

(один кращий атлет). 

 

1 місце на ЧУ при умові 

виконання критеріїв ІААF. 

 

Інші учасники за 

поданням ГТР. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 3 спортсменів у кожному виді програми. 

2. За поданням ГТР до складу команди можуть бути рекомендовані атлети, які не зайняли 1-2 

місце на відбіркових змаганнях та виконали норматив IAAF у кваліфікаційний період 

(відповідно до поточного ТОП-листа ІААF 2019 року на момент затверждення складу 

команди). 

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, з урахуванням ТОП-листа EA 2019 року з бігу на 

100м на момент затвердження складу команди.  

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

Питання на доопрацюванні 

6. У марафонському бігу інші учасники можуть бути рекомендовані ГТР до складу команди 

за результатами їх участі у марафонах, які входять до серії змагань AIMS у період з 07.03.2018 

по 01.06.2019 року згідно з ТОП- ІААF та при умові виконання нормативу ІААF. 

7. Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу національної збірної 

команди України для участі у ЧС у марафонському бігу, забороняється брати участь змаганнях 

з марафонського бігу у період з 02.06. по 25.11.2019 року. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ НОРМАТИВИ 

ЧОЛОВІКИ ВИД ЖІНКИ 

10.10 48 100м 48 11.24 

20.40 56 200м 56 23.02 

45.30 48 400м 48 51.80 

1:45.80 48 800м 48 2:00.60 

3:36.00 (3:53.10) 45 1500м (миля) 45 4:06.50 (4:25.20) 

13:22.50 42 5000м 42 15:22.00 

27:40.00 27 10000м 27 31:50.00 

2:16.00 100 марафон 100 2:37.00 

8:29.00 45 3000м з/п 45 9:40.00 

13.46 40 110/100м з/б 40 12.98 

49.30 40 400м з/б 40 56.00 

2.30 32 висота 32 1.94 

5.71 32 жердина 32 4.56 

8.17 32 довжина 32 6.72 

16.95 32 потрійний 32 14.20 
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20.70 32 ядро 32 18.00 

65.00 32 диск 32 61.20 

76.00 32 молот 32 71.00 

83.00 32 спис 32 61.50 

  семиборство 24 6300 

8200 24 десятиборство   

1:22.30 60 20км с/х 60 1:33.30 

3:59.00 50 50км с/х 30 4:30.00 

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 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

31. Чемпіонат світу з 24 

годинного бігу. 

26-27.10.2019, 

м. Альбі, Франція. 

ЧУ з 12 та 24-

годинного бігу, 

21-22.09.2019, м. Київ. 

1-3 місце на ЧУ. 

Інші учасники відбираються 

за міжнародним рейтингом 

Асоціації ультрамарафону. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 12 спортсменів (6 чоловіків та 6 жінок). 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена з числа 

призерів відбіркових змагань, з урахуванням міжнародного рейтингу Асоціації 

ультрамарофону (IAU). 

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає ГТР. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

32. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з марафону. 

03.11.2019 

м. Белград, Сербія. 

  

(ЧУ з марафону 

проводиться 06.10.2019 р.). 

 

Питання на доопрацюванні. 

 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

33. Чемпіонат Асоціації 

балканських 

легкоатлетичних 

федерацій з кросу. 

09.11.2019, 

м. Беране, Чорногорія. 

Чемпіонат України серед 

дорослих, молоді, юніорів 

та юнаків з кросу, 

02-03.11.2019, м. Ужгород. 

1-4 місце на ЧУ (юніори). 

 

Питання на доопрацюванні. 
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№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

34. Чемпіонат світу з 

гірського бігу. 

16.11.2019 

м. Неукен, Аргентина. 

Чемпіонат України з 

гірського бігу (довга 

дистанція),  

16.06.2019,  

с. Сколе. 

1-3 місце на ЧУ. 

Інші учасники відбирають 

за міжнародним 

рейтингом WMRA. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад: до 6 спортсменів серед чоловіків та жінок. 

2. Атлет, який зайняв наступне нижче місце на відбіркових змаганнях, може бути включений 

до складу команди у разі неможливості взяти участь у змаганнях спортсмена переможця 

відбіркових змагань, з урахуванням міжнародного рейтингу WMRA. 

3. В особливих випадках рішення про участь у змаганнях приймає ГТР. 

4. ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях лише переможця відбіркових змагань; решта 

учаників, які виконали критерії відбору до складу команди можуть приймати участь у 

змаганнях за вланий кошт відповідно до умов оргкомітету змагань. 

 

№ Офіційні міжнародні 

змагання 

Відбіркові змагання Критерії та умови 

35. Чемпіонат Європи з 

кросу, 

08.12.2019, 

м. Лісабон, Португалія. 

  

 

Умови відбору та формат складу команди для участі в даних змаганнях будуть визначені 

після доопрацювання системи національних змагань з кросу на 2019 рік. 

 

36. Командний 

чемпіонат світу 

зі спортивної 

ходьби.  
02-03.05.2020, 

м. Мінськ, 

Білорусь. 

Чемпіонат України зі 

спортивної ходьби на 50 км 

серед дорослих та молоді. 

Командний чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби серед ДЮСШ та 

СДЮШОР, 

19-20.10.2019,  

м. Івано-Франківськ.  

 

Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби на 35 км, 

березень 2020 року. 

 

Зимовий чемпіонат 

України зі спортивної 

ходьби,  

березень 2020 року. 

Дистанція 50 км, чоловіки, жінки:  

-1 місце на ЧУ зі спортивної 

ходьби на 50 км 2019 року, 

м. Івано-Франківськ. 

 

-1 місце на ЗЧУ зі спортивної 

ходьби на 35 км 2020 року. 

 

- інші учасники у команду 

відбираються за рейтингом IAAF у 

період з 01.01.2019 року по строки 

зимового чемпіонату України зі 

спортивної ходьби 2020 року. 

  

Дистанція 20 км, чоловіки і жінки:  

-1-5 місце на ЗЧУ зі спортивної 

ходьби 2020 року.  

 

Дистанція 10 км, юніори і юніорки:  

-1-3 місце на ЗЧУ зі спортивної 

ходьби 2020 року. 

 

Умови відбору. 
1. Кількісний склад команди на командний чемпіонат світу 2020 року за умовами прийому – 

5 осіб, до командного заліку враховуються кращі 3 результати. 
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2. Кількісний склад юніорської команди на командний чемпіонат світу 2020 року за умовами 

прийому – 3 особи, до командного заліку враховуються 2 кращі результати. 

 

37. ХХХІІ літні 

Олімпійських 

ігри. 

24.07.-09.08.2020, 

м. Токіо (Японія). 

Чемпіонат світу з легкої 

атлетики м. Доха (Катар)                  

28.09-06.10.2019. 

 

Літній чемпіонат України 

зі с/х 2020 року. 

 

Чемпіонат України з 

марафону серед дорослих 

та молоді, 

06.10.2019, 

м. Біла Церква. 

Спортивна ходьба 50 км, чоловіки і 

жінки*: 

1-8 місце на ЧС з легкої атлетики 

2019 року у м. Доха (Катар), один 

кращий атлет. 

 

Інші учасники у команду 

відбираються за ТОП-листом IAAF 

та згідно критеріїв відбору IAAF у 

період з 01.01.2019 року по 

03.05.2020 року. 

 

Дистанція 20 км, чоловіки і жінки:  

1-6 місце на ЧС з легкої атлетики 

2019 року у м. Доха (Катар), один 

кращий атлет. 

 

1 місце на ЧУ зі с/х 2020 року, при 

умові виконання критеріїв IAAF. 

 

Інші учасники у команду 

відбираються за ТОП-листом IAAF 

та згідно критеріїв відбору IAAF у 

період з 01.01.2019 року по строки 

літнього чемпіонату України зі с/х 

2020 року. 

 

Марафон: 

1-15 місце на ЧС 2019 року (один 

кращий атлет). 

 

1 місце на ЧУ 2019 року, при умові 

виконання критеріїв ІААF. 

 

Інші учасники за поданням ГТР. 

 

Умови відбору. 

1. Кількісний склад команди на літні Олімпійські ігри 2020 року зі спортивної ходьби: 3 

чоловіка та 3 жінки на дистанції 20 км і на дистанції 50 км – 3 чоловіка. 

2. Кількісний склад команди на літні Олімпійські ігри 2020 року з марафону: 3 чоловіка та 3 

жінки. 

3. Інші учасники пропонуються ГТР за результатами участі у марафонах, які входять до серії 

змагань AIMS у період з 07.03.2018 року по 01.06.2019 року та згідно ТОП-листа ІААF, при 

умові виконання нормативу ІААF. 

4. Спортсменам, які виконали умови відбору та затверджені до складу національної збірної 

команди України для участі у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 2020 року, забороняється 

брати участь змаганнях  з марафонського бігу у період з 23.03. по 22.09.2020 року. 

*У разі введення дистанції 50 км у жінок до програми Олімпійських ігор 2020 року. 


