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ПРОЕКТ

СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ЗБІРНОЇ
КОМАНДИ УКРАЇНИ ДО ОСНОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2018
(юніори)
Кубок світу в приміщенні серед дорослих та юніорів
м. Нім, (Франція), (18 - 22. 01. 2018)
Відбір до складу збірної для участі в Кубку Світу в приміщенні
команди серед юніорів та юніорок проводиться у три етапи.
1-й етап:
За результатами Кубку України в приміщенні (м. Львів, 4-8.12.2017)
відбираються по 12 спортсменів серед юніорів та юніорок за схемою 8+4:
- вісім відбираються за найменшою сумою місць кваліфікаційного
раунду та місцем спортсмена за середньою стрілою олімпійського раунду
показаною на Кубку України м. Львів, 4-8.12.2017 (два показники).
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав кращу суму у
кваліфікації (вправа М3х2).
- чотири спортсмена відбираються за рішенням тренерської ради
збірної команди.
2-й етап:
На відбіркових змаганнях в програмі НТЗ (17-21.12.2017, м. Львів)
виконується вправа кваліфікаційний раунд (18м х 60 стріл + ОР з 1/8 фіналу)
– 2 рази:
- шість спортсменів, серед чоловіків та жінок, відбираються за
найменшою сумою місць кваліфікаційного та олімпійського раунду (4
показники).
- два спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
- 21.12.2017 вісім спортсменів в спарингах «кожен з кожним» за
сетовою системою відбирають шість найсильніших: з них чотири за
найбільшою кількістю перемог та два за рішенням тренерської ради збірної
команди. В разі рівної кількості перемог перевага надається спортсмену у
якого було краща сума місць кваліфікаційного та олімпійського раунду (за
перші два дні, 4 показники).
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3-й етап:
На відбіркових змаганнях (09-12.01.2018, м. Львів) виконується вправа
кваліфікаційний раунд М3х2 два рази та спаринги «кожен з кожним» за
сетовою системою:
- два спортсмени серед юніорів та юніорок відбираються за
найменшою сумою місць першої М3х2, другої М3х2 та спарингів «кожен з
кожним» за сетовою системою (три показники).
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав кращу суму
двох вправ кваліфікації (М3х2х2).
- третій та запасний спортсмен відбирається за рішенням тренерської
ради збірної команди та тренради ФСЛУ.
Чемпіонат Світу серед юніорів в приміщенні м. Янгтон, США
(14.02 – 19.02. 2018).
Відбір до молодіжної збірної команди України проводиться на Кубку
світу в приміщенні м. Нім, Франція (18 – 22.01.2018) з чотирьох українських
спортсменів з попереднього відбору:
- два спортсмени, серед юніорів та юніорок, відбираються за
найменшою сумою місць кваліфікаційного, Олімпійського раундів змагань та
місця серед українських спортсменів яке визначається значенням середньої
стріли в особистому Олімпійському раунді (3 показники). В разі рівності
суми місць перевага надається спортсмену який має вище значення середньої
стріли цих змагань.
- третій спортсмен, серед юніорів та юніорок, відбирається за
рішенням тренерської ради збірної команди України.
Чемпіонат України в приміщенні є підготовчими змаганнями до
Чемпіонату світу у зв’язку з раннім терміном проведення чемпіонату світу.
Склад команди на виїзд визначається рішенням тренерської ради
збірної команди України та узгоджується з Президією ФСЛУ.
Міжнародний турнір Кахраман Багатір м. Анталья (Туреччина)
(28.03 – 02.04. 2018)
До молодіжної збірної команди України, яка братиме участь у турнірі
відбираються чотири кращих спортсмени серед юніорів та юніорок з
Всеукраїнських змагань серед сильніших спортсменів (16 – 19.03.2018).
- два спортсмени, за найменшою сумою місць кваліфікаційних та
Олімпійських раундів (4 показника). В разі рівності суми місць перевага
надається спортсмену який має вище значення середньої стріли цих змагань.
- два спортсмени відбираються за рішенням тренерської ради збірної
команди України.
Кількісний склад команди визначається запрошенням країни
організатора.
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Кубок Європи серед юніорів та кадетів, м. Роверето, Італія
(15.05 – 19.05. 2018).
Спортсмени національної збірної команди України зі стрільби з лука
серед юніорів та кадетів розглядаються на участь у кубку Європи при
наявності біометричних паспортів (або паспортів з шенгенською візою) на
початок відбіркових змагань.
Юніори (1998-2000 р. н.)
До складу юніорської команди серед юніорок та юніорів (4+4) входять:
- два спортсмена відбираються згідно юніорського рейтингу ФСЛУ за
результатами Чемпіонату України серед ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ та УОР
(19–23.04.2018 року м. Нова Каховка), та відкритих всеукраїнських змагань
«Олімпійські надії» (26–29.04.2018, м. Львів, «Електрон»).
- третій спортсмен відбирається за найменшою сумою місць
кваліфікаційного та фінального раунду за результатами «Олімпійських
надій» за виключенням тих спортсменів, що відібралися.
- четвертий та запасний відбираються за рішенням тренерської ради
національної збірної команди України зі стрільби з лука.
Чемпіонат Європи серед юнаків та юніорів, м. Патрас, Греція
(26.06 – 01.07. 2018)
Спортсмени національної збірної команди України зі стрільби з лука
серед юніорів та кадетів розглядаються на участь у чемпіонаті Європи при
наявності біометричних паспортів (або паспортів з шенгенською візою) на
день початку відбіркових змагань.
Юніори (1998-2000 р. н.)
До складу юніорської команди (3+3) входять:
- один спортсмен серед юніорів та юніорок відбирається за юніорським
рейтингом ФСЛУ за результатами Чемпіонату України серед ШВСМ,
СДЮШОР, ДЮСШ та УОР (19.04–23.04.2018 року, м. Нова Каховка),
відкритих всеукраїнських змагань «Олімпійські надії» (26–29.04.2018 р.н.,
м.Львів, «Електрон») та чемпіонату України серед юніорів 1999-2000 р.
(30.05 – 03.06. 2018 м. Львів).
- другий спортсмен відбирається за найменшою сумою місць
кваліфікаційного та Олімпійського раунду на чемпіонаті України серед
юніорів 1998-2000 р.н. (30.05 – 03.06. 2018 м. Львів) окрім спортсмена, який
виконав перший пункт відбору (відібрався за рейтингом трьох змагань).
- третій та запасний відбираються за рішенням тренерської ради
національної збірної команди України зі стрільби з лука та тренерської ради
ФСЛУ.
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Перший етап Гран Прі Європи, м. Софія ( Болгарія)
(30.07 - 04. 08. 2018)
До складу юніорської збірної команди України, яка братиме участь у ГранПрі Європи відбираються по чотири спортсменів серед юніорів та юніорок:
- три спортсмени – учасники чемпіонату Європи серед юніорів
(Патрас, Греція, 26.06 – 01.07. 2018).
- один спортсмен, який був запасним до складу юніорської команди на
участь в чемпіонаті Європи серед юніорів.
Якщо хтось зі спортсменів виступив невдало на чемпіонаті Європи, він
буде замінений на спортсмена кращого за рейтингом (серед юніорів),
наступного після трійки учасників чемпіонату Європи серед юніорів (Патрас,
Греція, 26.06 – 01.07. 2018).
Якщо національна збірна (доросла) буде брати участь в Першому етапі
Гран-прі Європи, то юніорська збірна буде виступати як клубні спортсмени.
Склад команди на виїзд визначається рішенням тренерської ради
збірної команди України.
Примітки:
1. 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.
2. Під дану систему формування складу молодіжних команд для участі у
основних змаганнях 2018 року підпадають спортсмени, у яких
оформлені паспорти, візи та інші необхідні документи для виїзду в
країну проведення змагань.
3. Спортсмен, який виконав вищезазначені вимоги, а на початку
завершального НТЗ різко знизив свої спортивно-технічні результати,
може бути замінений іншим спортсменом за рішенням тренерської
ради збірної команди України.
4. Кандидати у молодіжну збірну команду України, які вживають
алкогольні напої та палять, до основного складу збірної команди
України не розглядаються.
5. 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.
6. Спортсмени, які порушують встановлений спортивний режим, а
також не дотримуються спортивної етики (під час зборів і змагань)
на рішення трен. ради не розглядаються.
7. 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).
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