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Чемпіонат Європи в приміщенні серед дорослих та юніорів,
м. Вітель, (Франція), (07 - 12. 03. 2017)
Відбір у збірну команду України проводиться у два етапи:
1-й етап
За результатами чемпіонату України в приміщенні (27-30.01.2017)
відбираються по шість спортсменів серед чоловіків, жінок, юніорок та
юніорів:
- п’ять спортсменів відбираються за найменшою сумою місць
кваліфікаційного та фінального раундів, показаною у чемпіонаті України в
приміщенні (27-31.01.2017).
Якщо сума місць однакова, перевага надається спортсмену, який мав
краще місце в особистому фінальному раунді (для юніорів в кваліфікації).
- один спортсмен відбирається за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
ІІ-й етап
На відбіркових змаганнях (16-18.02.2017, м. Львів) виконується вправа
спаринги «кожен з кожним» по 12 стріл, кваліфікаційний раунд 18м х 60
стріл та спаринги «кожен з кожним» по сетовій системі:
- два спортсмени, серед усіх категорій, відбираються за найменшою
сумою місць кваліфікаційного, та двох раундів «кожен з кожним» (3
показники).
- третій спортсмен відбирається за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
Остаточний склад команди для участі у Чемпіонаті Європи
узгоджується тренерською радою збірної команди та тренерської ради
ФСЛУ.

Перший етап Гран Прі Європи, м. Лєгніца (Польща)
(25 - 29.04.2017)
Право на участь в Гран-прі Європи надається колективам обласних
ШВСМ, училищ ФК та клубів. Офіційним представником ФСЛУ на цих
змаганнях буде один із тренерів штатної команди Національної збірної
команди України.
Перший етап Кубка світу, м. Шанхай (Китай)
(16 - 21. 05. 2017)
Національна збірна команда України, братиме участь у першому етапі
Кубка світу в разі наявності фінансування.
Другий етап Гран Прі Європи, м. Бухарест ( Румунія)
(23 - 27.05.2017)
Планується участь дорослої та юніорської команди (4 команди по 4
спортсмени).
До національної збірної команди України, яка братиме участь у
другому етапі Гран-Прі Європи відбираються шість кращих спортсменів
серед чоловіків та жінок.
Відбір у збірну команду України проводиться у два етапи з чемпіонату
України серед спортивних шкіл, ШВСМ та УОР (10-15.04.2017р.):
І-й етап
- сім спортсменів, за найменшою сумою місць кваліфікаційного та
фінального раундів;
- одного спортсмена відбирають за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
ІІ-й етап
На відбіркових змаганнях (13-14.05.2017) виконується вправа
кваліфікаційний раунд 2х70 метрів та спаринги «кожен з кожним» за сетовою
системою для восьми спортсменів:
- п’ять спортсменів відбираються за найменшою сумою місць
кваліфікаційного та раунду «кожен з кожним» (2 показники).
- один спортсмен відбирається за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
Другий етап Кубка світу, м. Анталія (Туреччина)
(06 - 11. 06. 2017)
До національної збірної команди України, яка братиме участь у
другому етапі Кубка світу відбираються по чотири спортсмени:
І-й етап
- шість спортсменів:
два спортсмени з чемпіонату України серед спортивних шкіл, ШВСМ
та УОР (10-15.04.2017р.) з числа незадіяних у попередньому відборі;

два спортсмени з відбору (13-14.05), які не попали до складу команди
на Гран Прі Європи (Бухарест) та два спортсмени з Гран Прі Європи , які не
відібрались на Кубок світу в Солт-Лейк-Сіті (США);
ІІ-й етап
На відбірковому змаганні (30-31.05.2017, НТЗ м. Київ) виконується
вправа кваліфікаційний раунд 2х70 метрів та спаринги «кожен з кожним» за
сетовою системою для шести спортсменів:
- три спортсмени відбираються за найменшою сумою місць
кваліфікаційного та раунду «кожен з кожним» (2 показники).
- один спортсмен відбирається за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
Склад команди на виїзд узгоджується рішенням тренерської ради
збірної команди України та тренерської ради ФСЛУ.
Третій етап Кубка світу, м. Солт Лейк Сіті (США)
(20 - 25. 06. 2017)
До національної збірної команди України, яка братиме участь у
третьому етапі Кубка світу відбираються по чотири спортсмени, які були
найкращими в Гран Прі Європи у Бухаресті.
Три спортсмени за найменшою сумою місць кваліфікації та
олімпійського раунду другого етапу Гран прі Європи (м. Бухарест),
Один спортсмен за рішенням тренерської роди збірної команди
України
Четвертий етап Кубка світу, м. Берлін (Німеччина)
(08 - 13. 08. 2017)
До національної збірної команди України, яка братиме участь у
четвертому етапі Кубка світу відбираються по чотири кращих спортсмени:
Відбір у збірну команду України проводиться на Чемпіонаті України
(19-24.07.2017р.):
1-й етап
- два спортсмени – 1-2 місце фінального раунду чемпіонату України;
- один спортсмен за найменшою сумою місць кваліфікації та
фінального раунду.
- один спортсмен за рішенням тренерської роди збірної команди
України.
Чемпіонат світу, м. Мехіко (Мексика)
(15 - 22.10. 2017)
Учасники особистого фіналу 4-го етапу Кубку світу включаються до
складу національної збірної команди на участь у чемпіонаті світу.
До національної збірної команди України, яка братиме участь у
Чемпіонаті світу відбираються по три кращих спортсмени.
Відбір у збірну команду України буде проводитись під час
міжнародних змагань «Золота Осінь 2017» (11-16.09.2017).

1-й етап: Відбираємо п’ять спортсменів за найменшою сумою місць у
вправах: М-1 (144 стріли), 2х70 (72 стріли) та Олімпійський раунд.
- один спортсмен за рішенням тренерської роди збірної команди
України.
2-й етап: на відбіркових змаганнях 14.09.2017 року в програмі «Золотої
Осені 2017» виконується вправа спаринги «кожен з кожним» на дистанції 70
метрів за сетовою системою для шести спортсменів:
два спортсмени відбираються за підсумками другого етапу відбору за
сумою перемог у сетах.
Якщо сума балів однакова, перевага надається спортсмену, у якого вищий показник «середня стріла» в раунді кожен с кожним.
третій та запасний спортсмен відбираються за рішенням тренерської
ради збірної команди України.
Склад команди на виїзд узгоджується рішенням тренерської ради
збірної команди України та тренерської ради ФСЛУ, та затверджується
рішенням Президії ФСЛУ.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
– демонструвати стабільні результати на міжнародних і всеукраїнських
змаганнях 2016 р.;
– виконувати індивідуальний план підготовки на 2016 рік, затверджений
Мінмолодьспортом України;
– мати високий рівень функціональної підготовки для виконання тренувальних і
змагальних навантажень та мотивації для досягнення високих результатів;
– мати високий рівень морально-вольових здібностей і психологічної підготовки
до головних стартів сезону;
– дотримуватись етичних і моральних норм поведінки;
– виконувати вимоги запланованих медичних обстежень і дотримуватися правил
антидопінгового контролю;
– впроваджувати в тренувальний процес рекомендації комплексної наукової
групи.
Примітки:
1) при формуванні складу команди за рішенням тренерської ради збірної
команди України враховується спортивний принцип, а саме: виступи і результати
спортсменів на офіційних міжнародних змаганнях як в особистому, так і в
командному заліках, які узгоджуються та затверджуються президією ФСЛУ та
Мінмолодьспортом.
2) при формуванні команди для участі у НТЗ та виїзду на змагання треба
брати до уваги, що спортсмен який виконав принципи відбору повинен, бути у
складі збірної команди України на поточний рік.
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