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За підсумками змагань в збірну команди 
України відбираються спортсмени для 
централізованої підготовки до Кубка України 
дорослі – К-1, С-1 жінки 

К-1, С-1 чоловіки 
U -23 – К-1, С-1 жінки 

К-1, С-1 чоловіки 
U -18 – К-1, С-1 жінки 

К-1, С-1 чоловіки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорослі К-1, С-1 жінки 

К-1, С-1 жінки U -23 
К-1, С-1 жінки U -18 

Оцінюється рівень підготовки в одиночних 
класах суден для подальших комплектацій 
екіпажів до Кубку України. 
К-1 чол, К-1 U -23, К-1 U -18 
Дистанція 200 м гандикапом (з роздільного 
старту), та 2 000 м гандикапом 
Відбираються 18 сильніших по сумі двох 
дистанцій (при наявності однакової суми 
перевагу отримує спортсмен з кращим часом 
на 2000 м), з яких формується три півфінали по 
6 човнів на дистанції 500 м. 
6 кращих на дистанції 500 м, включаються в 
команду для централізованої підготовки. 
На 1000 м. відбираються 8 сильніших 
спортсменів, які визначають переможця в 
фінальному заїзді на 1 000 м. 4 сильніших 
включаються на централізовану підготовку, 
також 2 сильніших спринтера (200 м) 
включаються до централізованої підготовки 

 
Оцінюється рівень підготовки на дистанції 200 
і 2000 м гандикапом та відбирається 12 
сильніших по сумі двох дистанцій для 
проходження дистанції 500 м, аналогічно два 
півфінали по 6 чоловік. 



 Дорослі С-1 чол 
С-1 чол. U -23 
С-1 чол U -18 

Оцінюється рівень підготовки на дистанції 200 
м і 2000 м гандикапом та відбираються 18 
сильніших по сумі двох дистанцій для 
проходження дистанції 1000 м. 
3 півфінали по 6 чоловік. 
10 кращих включаються до централізованої 
підготовки, з врахуванням правий – лівий. 

Кубок України памяті                   
Олімпійської чемпіонки 
Ю. Рябчинської 21-23.04 
2023 

За підсумками змагань в збірну команду 
України відбираються спортсмени для участі в 
етапах Кубку Світу та для участі в ЧЄ 

К-1, К-2, С-1, С-2 1-2 місце та формуються 2 
екіпажі К – 4 чоловіки і жінки. 
Тренерський склад та ФКУ приймає рішення 
про залучення спортсменів в НТЗ для 
комплектації екіпажів з числа спортсменів 
зайнявших : 
1-5 місце в одиночці на дистанції 500 м та 1-2 
місце в К-2 на дистанції 500 м а також 
спортсменів в складі переможця четвірки по 
представленню тренерської ради. 
Участь в Кубку Світу 2023 року є обов’язковим 
для всіх екіпажів в олімпійських видах 
програми. Також важливим є виконання 
часових показників модельного проходження 
дистанції (таблиця 1 додається). 

Чемпіонат України Особистий За підсумками в збірну Команди України 
відбираються спортсмени для участі в НТЗ 
перед ЧС і безпосередньої участі в 
ліцензійному ЧС. 

1 місце в одиночках та двійках 
К-4 чоловіки і жінки 
Екіпаж рахується відібраним при виконанні 
наступних вимог: 

- конкурентоздатний часовий показник 
(модельне проходження дистанції, 
таблиця 1); 

- спортсмени зі складу екіпажу четвірки 
можуть формуватися тренерським 
складом з числа спортсменів виконавши 
дані критерії, (К-1, С-1 500 м – 1-6 
місце, К-2, С-2 500 м – 1-2 місце) 

Чемпіонат України U-23 і U-18 За підсумками змагань в збірну команди 
України відбирають спортсменів для участі в 
НТЗ та ЧЄ і ЧС 

1 місце в одиночках та двійках 
К-4 чоловіки і жінки 



  Екіпаж рахується відібраним при виконанні 
наступних вимог: 

- конкурентоздатний часовий показник 
(модельне проходження дистанції, 
таблиця 1); 

спортсмени зі складу екіпажу четвірки можуть 
формуватися тренерським складом з числа 
спортсменів виконавши дані критерії, (К-1,  С- 
1 500 м – 1-6 місце, К-2, С-2 500 м – 1-2 місце) 

Склад тренерської ради: тренера по видах, які знаходяться на централізованій підготовці, старші тренера по видах, 
головний тренер та представники ФКУ. 

Остаточний склад учасників ЧЄ, ЧС, OІ затверджується виконкомом ФКУ. 

Всі спортсмени, які пройшли відбір в команди, зобов’язані пройти медичний огляд, згідно Положення, та мати необхідну 
кількість зданих допінг-тестів визначених ICF. 

Спортсмени відібрані для участі в НТЗ по підготовці до міжнародних змагань зобов’язані строго дотримуватися 
спортивного режиму, дисципліни, та виконання умов трудового контракту. Порушення даних умов призведе до відрахування 
зі складу збірної команди. 

Особливі умови формування збірної команди України. 

1. Відмова від старту спортсмена – одиночника: 
- спортсмен і його тренер повинні надати заявку про відмову від старту на міжнародних змаганнях до початку 

тренерської ради, яка проводиться по закінченню відбіркових змагань; 
- у випадку травми та хвороби спортсмена який пройшов відбір, зараховується спортсмен, який зайняв 2 місце в 

даній програмі. 
2. Відмова від старту екіпажу або одного члена екіпажу: 

- спортсмен/спортсмени і його/їх тренер/тренера повинні надати заяву про відмову від старту на міжнародних 
змаганнях до початку тренерської ради, яка проводиться по закінченню відбіркових змагань. 

- виконком ФКУ по представленню тренерської ради приймає рішення про проведення додаткового відбору в даній 
програмі і затверджує представлену тренерською радою дату, час і правила проведення (проведення і умови) 



контрольного старту. Всі спортсмени, відібрані для проходження контрольного старту, повинні бути повідомлені 
про дату і час проведення додаткового відбору і ознайомлені з правилами його проведення; 

- право на участь в додатковому відборі (контрольному старті) отримують спортсмени які пройшли відбір і 
добавлені тренерською радою для комплектації екіпажів у відповідності з діючою системою відбору; 

- екіпаж-переможець додаткового відбору (контрольного старту) рахується відібраним в збірну команду України 
для участі конкретних міжнародних змаганнях в даній програмі; 

- у випадку, якщо тренерською радою до визначеного виконкомом ФКУ терміну не підготовлені екіпажі чи список 
спортсменів для участі в контрольних стартах, то відібраним на конкретні міжнародні змагання рахується екіпаж, 
зайнявши 2 місце в цьому виді програми. 


