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Система відбору та комплектування екіпажів 

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное 

на 2018 рік для участі у чемпіонатах світу та Європи  

 

 Мета відбору – відбір та комплектування найсильніших екіпажів на участь у 

чемпіонатах світу та Європи серед дорослих, юніорів та молоді до 23 років. 

 До участі у відборі та комплектуванні екіпажів допускаються спортсмени, які 

виконали план підготовки збірної команди України включаючи участь: у змаганнях 

що входять до системи відбору на 2018 рік, контрольних стартах під час участі у 

навчально-тренувальних зборах, проходженні поглибленого медичного обстеження, 

згідно з затвердженим графіком. 

 Всі спірні питання, які виникнуть під час проведення змагань, включених до 

системи відбору, вирішуються головним тренером, старшим тренером штатної 

команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное 

(далі – старший тренер) з відповідного виду програми, спільно з виконкомом  

Федерації каное України (далі – ФКУ).  

 Спортсмени штатної команди національної збірної команди України з 

веслування на байдарках і каное, які без поважних причин не брали участь у 

змаганнях, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2018 рік, будуть виключатися з основного складу 

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.  

 Доцільність включення спортсменів або екіпажів, які не виконали модельно-

часові показники, або брали участь у неповних фінальних заїздах (8-9 човнів не 

менше), до складу офіційної делегації національної збірної команди України для 

участі у міжнародних змаганнях буде вирішено головним тренером спільно із 

старшим тренером відповідального за даний вид програми та виконкомом ФКУ. 

 Спортсмени, які пройшли відбір, увійдуть до складу офіційної делегації 

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное для участі у 

міжнародних змаганнях у разі наявності у них на момент відбору оформлених 

належним чином закордонних проїзних документів. 
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Система відбору серед дорослих складається з III етапів 

 

І етап відбору серед дорослих 

Всеукраїнські змагання "Весняний приз" (м. Дніпро з 03 по 06 квітня) 

 

 Змагання проводяться з метою: 

 визначення рівня спеціальної підготовки спортсменів; 

 формування складу навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки 

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное  

по підготовці до Кубка України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської 

(далі Кубок України). 

 Члени національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное 

зобов'язані взяти участь у змаганнях та виступити на таких дистанціях: 
вид програми дистанція квота місць старт 

С-1 юніори 2000 м 1-27 з роздільного старту 

К-1 юніори 2000 м 1-27 з роздільного старту 

С-1 юніорки 2000 м 1-18 з роздільного старту 

К-1 юніорки 2000 м 1-18  з роздільного старту 

К-1 чол. 2000 м 1-27 з роздільного старту 

С-1 чол. 2000 м 1-27 з роздільного старту 

К-1 ж. 2000  м 1-18 з роздільного старту 

С-1 ж. 2000 м 1-18 з роздільного старту 

Відбір по сумі 2 дистанцій(1000м,500м): 

К-1 чол. 1000 м, 500 м 1-14 місце          Загальний 

С-1 чол. 1000 м, 500 м 1-12 місце         Загальний 

К-1 ж. 1000 м, 500 м 1-12 місце Загальний 

С-1 ж 1000 м, 500 м 1-8 місце Загальний 

С-1 юніори. 1000 м, 500 м  1-12 місце          Загальний 

С-1 юніорки 1000 м, 500 м 1-8 місце          Загальний 

К-1 юніори 1000 м, 500 м 1-12 місце          Загальний 

К-1 юніорки 1000 м, 500 м 1-8 місце          Загальний 

 

ІІ етап відбору серед дорослих  

Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської 

(м. Дніпро з 02 по 06 травня) 

 Під час проведення змагань визначається склад навчально-тренувального збору 

із спеціальної підготовки національної збірної команди України з веслування на 

байдарках і каное по підготовці до чемпіонату Європи із числа спортсменів, які 

посіли відповідні місця та результати яких максимально наближені до 97% модельно-

часового показника 

 Екіпажі переможці Кубка України окрім К-4, С-4 (чоловіки та жінки) та С-2 

жінки, результати яких максимально наближені до 97% модельно-часового 

показника, пропонуються на затвердження як базові для участі у чемпіонаті Європи. 

 Для комплектування екіпажів К-4, С-4 (Чоловіки та Жінки) та С-2 Жінки 

відбираються : 

Чоловіки  

дистанції 200 500 1000 200 500 1000 

вид 

програми 

К-1 К-2 К-1 К-2 К-1 К-2     С-1 С-1 С-2 С-1 С-2 

місце 1-2 1 1-6 1 1-2 1      1-2 1-6 1 1-2 1 
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                                                                                           Жінки 
дистанції 200 500 200 500 

вид 

програми 

К-1 К-2 К-1 К-2 С-1 С-2 С-1 С-2 

місце 1-2 1 1-8 1 1-4 1 1-4 1 
          

  Екіпажі К-4, С-4 (чоловіки, жінки) та екіпаж С-2 жінки комплектуються з 

числа відібраних спортсменів на Кубку України, старшими тренерами з відповідного 

виду програми. 

 Допускається залучення до підготовки та комплектації екіпажів кращих  

3 спортсменів серед чоловіків та жінок, які брали участь у Кубку України та не посіли 

місця, зазначені у таблиці, за умови, що їх результати під час підготовки до змагань 

були максимально наближені до 97% модельно-часового показника. Рішення про це 

приймає головний тренер за погодженням з виконкомом ФКУ та старшими тренерами 

з відповідного виду програми. 

 Під час формування екіпажів С2 та С4 враховується кількість спортсменів, що 

веслують з різних бортів у співвідношенні 50%.  

 Головний тренер спільно з виконкомом ФКУ та старші тренери, з відповідного 

виду програми, відповідальні за підготовку національної збірної команди України з 

веслування на байдарках і каное для участі у чемпіонаті Європи визначають 

остаточний склад екіпажів та офіційної делегації, з числа відібраних спортсменів. 

 Спортсмени, молодь до 23 років переможці в індивідуальних видах програми 

які виконали всі вимоги системи відбору розглядаються як основні кандидати  для 

участі в міжнародних змаганнях серед молоді до 23 років, та участь у відбіркових 

змаганнях у  м. Дніпро з 17 по 21 травня можуть не приймати.  

 У разі якщо в тих самих видах програми на змаганнях у м. Дніпро з 17 по 

21 травня був показаний кращий час іншим спортсменом, за спільним рішенням 

головного тренера, старшого тренера з відповідного виду програми та виконкомом  

ФКУ, може бути призначений контрольний старт. 
 

 Чоловіки молодь Дівчата молодь Чоловіки молодь Дівчата молодь 

K1 200m  K1 200m  C1 200m C1 200m 

K1 500m K1 500m  C1 1000m C1 500m 

K1 1000m 

 

ІІІ етап відбору серед дорослих 

Особистий чемпіонат України (м. Дніпро з 11 по 15 липня) 
 

Відбираються екіпажі до стартового складу національної збірної команди 

України для участі у чемпіонаті  Світу.  

Екіпажі - переможці Особистого чемпіонату України в олімпійських, та не 

олімпійських номерах програми результат яких максимально наближені до 97% 

модельно-часового показника, пропонуються на затвердження як базові для участі у 

чемпіонаті Світу. 

 У разі невиконання модельно-часового показника вважати що найсильніший 

спортсмен або екіпаж у даному виді програми для участі в міжнародних змаганнях не 

відібраний.  
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 Остаточний склад екіпажу для участі у чемпіонаті світу визначає, у кожному 

номері програми, окремо, старший тренер відповідальний за свій вид програми, та 

погоджує з головним тренером та виконкомом ФКУ. 

 Кількість спортсменів, які претендують на подальшу підготовку для участі в 

міжнародних змаганнях у складі збірної команди України в залежності від обсягів 

фінансування, за рішенням головного тренера та погодженням з тренерською радою і 

ФКУ, може бути зменшено або збільшено з числа учасників змагань. 

 

Система відбору 

серед юніорів та молоді до 23 років: 

Чемпіонат України серед юніорів 2000-2001 рр. н. та молоді до 23 років 

(м. Дніпро з 17 по 21 травня) 

 

Екіпажі - переможці чемпіонату України серед юніорів та молоді до 23 років 

окрім К-4, С-4 (юніори та молодь Чоловіки, Дівчата), результати яких максимально 

наближені до 97% модельно-часового показника, пропонуються на затвердження як 

базові для участі у чемпіонаті Європи та світу серед юніорів та молоді до 23 років. 

Під час проведення змагань визначається склад навчально-тренувального збору 

із спеціальної підготовки національної збірної команди України з веслування на 

байдарках і каное до чемпіонату Європи та світу серед юніорів та молоді до 23 років. 

Для комплектування екіпажів К-4 (юніори та молодь,чоловіки і дівчата), С-4 юніори 

відбираються : 

Юніори:  

 

Молодь до 23 років: 

 

 Екіпажі К-4, С-4 (юніори та молодь чоловіки, дівчата) комплектуються з числа 

відібраних спортсменів на Чемпіонаті України серед юніорів 2000-2001рр.н. та молоді 

до 23 років старшими тренерами з відповідного виду програми. 

 Допускається залучення до підготовки та комплектації екіпажів кращих  

3 спортсменів серед чоловіків та жінок, які брали участь у Кубку України та не посіли 

місця, зазначені у таблиці, за умови, що їх результати під час підготовки до змагань 

були максимально наближені до 97% модельно-часового показника. Рішення про це 

приймає головний тренер за погодженням з виконкомом ФКУ та старшими тренерами 

з відповідного виду програми. 

Дистанція 

Байдарка юніори Каное юніори Байдарка та каное юніорки 

К-1 К-2 С-1 С-2 К-1 К-2 С-1 

 

С-2 

     1000 м 1-2 1 1-2 1 - - - - 

     500 м 1-4 1-2 1-4 1-2 1-6 1-2 - - 

     200 м 1-2 - 1-2 - 1-2 - - - 

Дистанція 

Байдарка молодь до 

23 років чоловіки 

Каное молодь до 23 

років чоловіки 

Байдарка та каное молодь до 23 років 

жінки 

К-1 К-2 С-1 С-2 К-1 К-2 С-1 

 

С-2 

     1000 м 1 1 - - - - -  

     500 м 1-6 1 - - 1-6 1 - - 

     200 м 1 - - - 1-2 - - - 
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 Під час формування екіпажів С2 та С4 враховується кількість спортсменів, що 

веслують з різних бортів у співвідношенні 50%.  

 Головний тренер спільно з виконком ФКУ та старші тренери з відповідного 

виду програми відповідальні за підготовку національної збірної команди України з 

веслування на байдарках і каное для участі у чемпіонаті Європи та Світу визначають 

остаточний склад команди та екіпажів, з числа  відібраних спортсменів на Чемпіонаті 

України серед юніорів 2000-2001 рр. н. та молоді до 23 років.  

 Для екіпажів, які посядуть у Чемпіонаті Європи в олімпійських дисциплінах  

нижче 7 місця та в неолімпійських нижче 5 місця, буде визначено доцільність їх 

участі у чемпіонаті Світу. 

 Рішенням головного тренера за погодженням із старшим тренером 

відповідального за даний вид програми та виконкомом ФКУ, в залежності від обсягів 

фінансування, кількість спортсменів, які претендують на подальшу підготовку для 

участі в міжнародних змаганнях у складі збірної команди України, може бути 

зменшено або збільшено. 

 Система відбору спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України для участі у III юнацьких літніх Олімпійських іграх 2018 року у  

м. Буенос-Айрес (Бразилія) затверджується окремо. 

 

Директор департаменту олімпійського спорту            Р. Я. Вірастюк 

 

Заступник директора департаменту  

олімпійського спорту – начальник відділу  

циклічних та швидкісно-силових літніх  

олімпійських видів спорту                       Л. М. Мирський 

 

Головний тренер  штатної команди  

національної збірної команди України  

з веслування на байдарках і каное              Ю. В. Чебан 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

Президент Федерації каное України  

 

__________________   С. О. Чернишов 

_____  ____________ 2018 року 

 


