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ПРОЕКТ
Чемпіонат Світу серед юніорів в приміщенні м. Янгтон, США
(14.02 – 19.02. 2018).
Відбір
до
складу
збірної
юніорок проводиться у два етапи.

команди

серед юніорів

та

1-й етап:
За результатами Кубку України в приміщенні (м. Львів, ??-??.12.2017)
відбираються по шість спортсменів серед юніорів та юніорок:
- чотири за найменшою сумою місць кваліфікаційного раунду та
місцем за середньою стрілою фінального раунду показаною на Кубку
України м. Львів, ??-??.12.2017 (три показники). Перший показник – перша
кваліфікаційна вправа М3х2, другий показник – друга кваліфікаційна вправа
М3х2, третій показник – місце за середньою стрілою фінального раунду.
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав кращу суму у
кваліфікації (вправа М3х2х2).
- два спортсмена відбираються за рішенням тренерської ради збірної
команди та тренради ФСЛУ.
2-й етап:
На відбіркових змаганнях під час НТЗ в м.????? до ЧС в приміщенні
(09-12.01.2018) виконується вправа М3х2 два рази та спаринги «кожен з
кожним» за сетовою системою.
- два спортсмени серед юніорів та юніорок відбираються за найменшою
сумою місць вправи М3х2, другою М3х2 та раунду «кожен з кожним» за
сетовою системою на НТЗ в м. ????? (три показники).
При рівності суми місць перевага надається тому хто мав кращу суму
двох вправ кваліфікації (М3х2х2)
- третій спортсмен відбирається за рішенням тренерської ради збірної
команди та тренради ФСЛУ.

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 (2018).
3) 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.

