ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
І. Кваліфікаційні критерії, затверджені Міжнародною федерацією каное
Вид програми (12):
Чоловіки (6)
К1-200 м; К1-1000 м; К2-1000 м;
К4-500 м; С1-1000 м; С2-1000 м

Жінки (6)
К1-200 м; К1-500 м; К2-500м;
К4-500 м С1-200 м; С2-500 м

Максимальна кількість спортсменів для НОК
Кількість Особливості розподілу місць
Кількість
місць
місць
2021 р.
6
1 човен на вид програми
Чоловіки
6
(байдарка)
3
1
1 човен на вид програми
Чоловіки (каное)
6
1
1 човен на вид програми
Жінки (байдарка)
1
1 човен на вид програми
3
Жінки (каное)
Всього
18
9
За результатами виступу у чемпіонаті світу 2019 національна збірна
команда України виборола ліцензії у таких видах програми:
чоловіки: С-2 1000 м, 2 спортсмени – 1 екіпаж;
жінки-каное: С-2 500 м, 2 спортсменки – 1 екіпаж;
жінки-байдарка К-2 500 м, К-4 500 м, 5 спортсменок – 2 екіпажі;
Всього: 9 спортсменів – 4 екіпажі.
Кваліфікаційні змагання 2021:
Європейська олімпійська кваліфікація – 2021 CANOE SPRINT
EUROPEAN OLYMPIC QUALIFIER.
Всесвітня олімпійська кваліфікація – 2021 ICF CANOE SPRINT GLOBAL
OLYMPIC QUALIFIER.
Ліцензії, завойовані спортсменами не є іменними.
Вік учасників не обмежується.
Розподіл кваліфікаційних місць та місце проведення ліцензійних змагань:
Європейська
Всесвітня
олімпійська
олімпійська
Вид
Кількість Кількість
кваліфікація
кваліфікація
програми
спортсменів човнів
м. Сегед (Угорщина) м. Барнаул (Росія)
12-13.05.21
20-21.05.21
Чоловіки
К1-200
2
1
3
3
К1-1000
2
1
3
3
К2-1000
2
2
1
С1-1000
1
1
2
2
С2-1000
4
4
2

2

Жінки
К1-200
К1-500
К2-500
С1-200
С2-500

2
2
2
1
4

1
1
1
-

3
3
2
2
4

3
3
1
2
2

ІІ. Система відбору спортсменів до складу олімпійської
команди України
Система відбору у номерах програми, де є ліцензія
Комплектування складу жіночих екіпажів К4-500 м та К2-500 м
національної збірної команди України для участі в Іграх відбувається у три
етапи.
І етап:
Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської,
08 – 12 квітня 2021 року, м. Дніпро (далі – Кубок України).
Жіночі екіпажі К4-500 м та К2-500 м комплектуються із п'яти спортсменок,
які за кращою сумою часу посіли у К1-500 м та К1-200 м – 1-5 місце.
Спортсменка, яка за кращою сумою часу посіла у К1-500 м та К1-200 м –
6 місце, розглядається як запасна на час підготовки до Ігор.
ІІ етап:
І етап Кубку світу, 14 – 16 травня 2021 року, м. Сегед (Угорщина).
За результатами Кубку України для участі у І етапі Кубку світу з числа
спортсменок, зазначених у І етапі відбору, старший тренер комплектує екіпажі
К4-500 та К2-500. Запасна спортсменка участі у комплектуванні К4-500 та
К2-500 не бере до моменту фізичної недієздатності однієї з 5 спортсменок.
ІІІ етап:
Особистий чемпіонат України пам'яті заслуженого тренера Вячеслава
Сорокіна, 25 – 29 травня 2021 року м. Дніпро (далі – Особистий чемпіонат).
Екіпажі формуються з урахуванням результатів І етапу Кубку світу та
Особистого чемпіонату.
К4-500 м, К2-500 м жінки:
базові екіпажі К4-500 м та К2-500 м для участі в Іграх формуються з
урахуванням виступів на І етапі Кубку світу та Особистому чемпіонаті. Ці
екіпажі формуються із спортсменок, відібраних на І етапі відбору, які показали
кращий час проходження з урахуванням сили, напрямку вітру або з меншим
відставанням від переможців на І етапі Кубку світу. У разі, якщо при
комплектуванні
та
відборі
жіночих
екіпажів
К4-500
м
та
К2-500 м залишилися вільні квоти, або спортсменка, яка виборола
додаткову ліцензію, включена до складу екіпажів К4-500 м та К2-500 м,
додаткова ліцензія буде надана спортсменці, яка розглядалася як запасна на
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І етапі відбору. У такому разі спортсменка, яка за кращою сумою часу посіла у
К1-500 м та К1-200 м – 7 місце, розглядається як запасна на час підготовки до
Ігор.
С2-1000 м чоловіки:
Екіпаж-переможець Особистого чемпіонату на дистанції С2-1000 м чоловіки
бере участь в Іграх.
С2-500 м жінки:
Екіпаж-переможець Особистого чемпіонату на дистанції С2-500 м жінки
бере участь в Іграх.
Система відбору в номерах програми, де ліцензії немає.
У 2021 році додаткові ліцензії для України планується вибороти в таких
номерах програми:
чоловіки: К1-200 м, К1-1000 м, К2-1000 м, С1-1000 м;
жінки К1-200 м, К1-500 м, С1-200 м.
У кваліфікаційних змаганнях 2021 року беруть участь спортсмени, які
показали кращий результат на Кубку України в номерах програми, в яких
ліцензії немає.
У чоловічих номерах програми:
К1-200 м чоловіки:
Спортсмен, який показав кращий результат на Кубку України, бере
участь в Європейській олімпійській кваліфікації, другий за ним спортсмен їде
на Європейську олімпійську кваліфікацію як запасний. Якщо додаткової
ліцензії в Європейській олімпійській кваліфікації виборено не буде, то на
Всесвітню олімпійську кваліфікацію їде один з двох спортсменів-учасників
Європейської олімпійської кваліфікації, який показав кращий результат на
І етапі Кубку світу в фінальному заїзді К1-200 м, або за кращим часом у
відбіркових заїздах, з урахуванням сили та напрямку вітру.
С1-1000 м чоловіки:
У разі наявності в цьому номері програми ліцензії, за підсумками
кваліфікаційних змагань, участь в Іграх бере переможець Кубку України.
У разі якщо спортсмен, який виборов додаткову ліцензію не є
переможцем Кубка України, то до складу олімпійської збірної включається
спортсмен, який посів краще місце на особистому чемпіонаті у цьому номері
програми.
У разі, якщо спортсмен, який виборов додаткову ліцензію, буде
включений до складу екіпажу, де вже є ліцензія з 2019 року, то до складу
олімпійської збірної включається спортсмен, який посів краще місце на
Особистому чемпіонаті у цьому номері програми.
У разі захворювання, травмування спортсмена, який включений до
олімпійської збірної, або виникненні інших форс-мажорних обставин, до складу
олімпійської збірної, включається спортсмен, який посів краще місце на
Особистому чемпіонаті в цьому номері програми.

4

К1-200 м, К1-1000 м, К2-1000 м чоловіки.
У разі наявності в цих номерах програми ліцензій, за підсумками
кваліфікаційних змагань, участь в Іграх бере переможець Кубку України.
У жіночих номерах програми:
К1-500 м, К1-200 м жінки:
У разі наявності в цих номерах програми ліцензій, спортсменки, відібрані
на І етапі відбору, беруть участь в Іграх з урахуванням модельно-часових
показників Особистого чемпіонату.
У разі, якщо спортсменки, які здобули додаткову ліцензію в К1-500 м або
К1-200 м та не потрапили до основного складу К4-500 м та К2-500 м, братимуть
участь у комплектуванні другого екіпажу К2-500 м за часом, показаним на
І етапі Кубку світу для участі в Іграх.
З метою оптимального формування складів екіпажів К4-500 м та К2-500 м
доцільність участі жіночих екіпажів К1-500 м та К1-200 м в Іграх вирішується
тренерською радою та виконкомом ФКУ з урахуванням модельно-часових
показників Особистого чемпіонату.
С1-200 м жінки:
У разі наявності в цьому номері програми ліцензії, за підсумками
кваліфікаційних змагань, участь в Іграх бере переможець Кубку України.
У разі, якщо спортсменка, яка виборола додаткову ліцензію, буде включена
до складу екіпажу, де вже є ліцензія з 2019 року, то до складу олімпійської
збірної включається спортсменка, яка посіла краще місце на Особистому
чемпіонаті в цьому номері програми.
У разі захворювання, травмування спортсменки, яка включена до
олімпійської збірної, або виникненні інших форс-мажорних обставин, до складу
олімпійської збірної включається спортсменка, яка посіла краще місце на
Особистому чемпіонаті в цьому номері програми.
З метою формування складу олімпійської збірної команди, спроможної
показати високі спортивні результати, доцільність участі екіпажів, що
відбираються для участі в Іграх за результатами Особистого чемпіонату,
вирішується тренерською радою та виконкому ФКУ з урахуванням
модельно-часових показників Особистого чемпіонату.
Модельно-часові показники
Види програми

Особистий чемпіонат України
Межі часового показника

Чоловіки:
К1 – 200
К1 – 1000
К2 – 1000
С1 – 1000

0.33,95
3.27,6
3.08,0
3.48,5

0.35,0
3.35,2
3.13,0
3.55,6

К1 – 200
К1 – 500
С1 – 200

0.39,7
1.48,9
0.48,9

0.40,8
1.52,2
0.50,5

Жінки:

