
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Заступник Міністра 
А.В. Домашенко 

___________________ 

“____”____________2010 року 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Віце – Президент ВФУ 
В.І. Болотніков 

___________________ 
 

“____”____________2010 року 

Система відбору 
збірної команди України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах Європи та світу 2011 р.

Перелік змагань, що є відбірковими до чемпіонатів Європи та світу в олімпійських 
номерах програми:

до чемпіонатів Європи:
• клас " 470" (ч., ж.) 
Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми – 08-13.05  (м. Севастополь), 

 Всеукраїнські змагання «Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми - 06-11.06 
(м. Севастополь). 
• клас “RS:X” (ч., ж.)
Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми – 08-13.05  (м. Севастополь), 
Чемпіонат України в олімпійських номерах програми – 24-29.08 (Київ)
• клас "Зірковий"
Всеукраїнські змагання «Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми - 06-11.06 
(м. Севастополь). 
• класи "Laser","Laser R" 
Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми – 08-13.05  (м. Севастополь), 
Етап Кубку Європи - 14-17.04 (Франція),  
Етап Кубку світу "Ієрська регата” - 22-29.04 (Франція)

до чемпіонату світу:
Відкритий чемпіонат Європи у олімпійських класах яхт – 30.06-15.07 (м. Гельсінкі, Фінляндія), 
Чемпіонат України в олімпійських номерах програми – 24-29.08 (м. Київ)

1.1. Право на участь у відкритому чемпіонаті Європи в олімпійських номерах програми 30.06-
15.07 (м. Гельсінкі, Фінляндія), за винятком класу "RS:X" (ч., ж.), отримають екіпажі зі 
складу спортсменів збірної команди України у класах:

• клас "Фінн"
- перших 2 номери штатної збірної команди 2011 року;

• клас " 470" (ч., ж.)
- 3 чоловічих та 2 жіночих екіпажі, які наберуть найменшу кількість очок за підсумком двох 
(2) регат, а саме "Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми" –
08-13.05 (м. Севастополь) та «Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми" -
06-11.06 (м. Севастополь).  
Очка нараховуються за наступним принципом: за 1 місце нараховується 1 очко, за 2 місце – 
2 очка, за 3 місце – 3 очка і т.д.
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце на регаті 
«Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми - 06-11.06 (м. Севастополь); 

• клас "Зірковий"
- 2 екіпажі, які посіли найкращі місця у регаті «Тиждень Севастополя» в олімпійських 
номерах програми - 06-11.06  (м. Севастополь); 

 



• класи "Laser","Laser R" 
- 3 (три) екіпажі у класі "Laser" та два (2) екіпажі у класі "Laser R", які наберуть найбільшу 
кількість очок за підсумком 2 (двох) кращих регат з 3 (трьох) , а саме на етапі Кубка Європи -
14-17.04 (Франція), етапі Кубку світу ("Ієрська регата”) - 22-29.04 (Франція) та "Весняному 
чемпіонаті України в олімпійських номерах програми" - 08-13.05 (м. Севастополь). 

 Очка підраховуються за наступною схемою:
• на етапі Кубку Європи (за умови потрапляння у перші 30%) за перше місце 70 очок,

друге місце – 69 очок, сімдесяте місце – 1 очко, сімдесят перше місце і далі – 0 очок;
• на етапі Кубку світу (за умови потрапляння у перші 50%) за перше місце 70 очок,

друге – 69 очок, сімдесяте місце і далі – 1 очко, сімдесят перше місце – 0 очок.
• на весняному чемпіонаті України за перше місце 10 очок, друге – 9 очок, десяте – 1 очко,

одинадцяте місце і далі – 0 очок.
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце на регаті 
"Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми" – 08-13.05 
(м. Севастополь).     

 1.2 клас “RS:X” (ч., ж.)
Право на участь у чемпіонаті Європи “RS:X” (ч., ж.) 10-17.09 (Болгарія) отримують 3 (три)
чоловічих і 2 (два) жіночих екіпажі зі складу збірної команди України, що отримали 
найменшу суму очок у регатах "Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах 
програми" – 08-13.05 (м. Севастополь), та "Чемпіонаті України в олімпійських номерах 
програми" – 24-29.08 (м. Київ).  
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце на регаті 
"Чемпіонат України в олімпійських номерах програми" – 24-29.08 (м. Київ). 
Очка нараховуються за наступним принципом:
за 1 місце нараховується 1 очко, за 2 місце – 2 очка, за 3 місце – 3 очка і т.д.

2.1 Право на участь у чемпіонаті світу ISAF – 03-18.12. (Австралія) отримують екіпажі зі 
складу збірної команди України, які посіли на відкритому чемпіонаті Європи в
олімпійських номерах програми 30.06-15.07 (м. Гельсінкі, Фінляндія) місця у 40% 

 кількості учасників у відповідних номерах програми, але не більше 2  (двох) екіпажів у
класах "470" (ч., ж.) "Laser", "Фінн", "Зірковий" та 1 (одного) екіпажу у класі "Laser R". Якщо 
кількість екіпажів, які посіли місця у вищезазначених відсотках є більшою ніж зазначено 
вище, у чемпіонаті світу ISAF  03-18.12 (Австралія) мають приймати участь екіпажі, які 
показали кращий результат серед спортсменів України у відповідних номерах програми на 
цьому чемпіонаті Європи.
У разі, якщо спортсмени не виконають вищезазначені відсоткові вимоги, додаткові місця 
будуть розігруватися відповідно до вищезазначеної квоти на чемпіонаті України в
олімпійських номерах програми" – 24-29.08 (м. Київ).  

2.2 Право на участь у чемпіонаті світу ISAF –  03-18.12. (Австралія) у класі “RS:X” отримують 
спортсмени зі складу збірної команди України, які посіли на чемпіонаті Європи “RS:X” (ч.,
ж.) 10-17.09 (Болгарія) місця у 30 % кількості учасників у відповідних номерах програми, але 
не більше 1 (одного) спортсмена серед чоловіків і жінок. Якщо кількість екіпажів, які посіли 
місця у вищезазначених відсотках є більшою ніж зазначено вище, у чемпіонаті світу ISAF 
03-18.12 (Австралія) мають приймати участь екіпажі, які показали кращий результат серед 
спортсменів України у відповідних номерах програми на цьому чемпіонаті Європи.

Перелік змагань, що є відбірковими до чемпіонатів Європи та світу в олімпійських 
номерах програми серед юніорів:

1. Класи “Laser”( юн.),  “Laser R” (дів.)
1.1. Право на участь у чемпіонаті світу у класі “Laser” (юн.) 16-23.07 (Франція), отримують 2 

(два) спортсмени зі складу спортсменів збірної команди України, які наберуть найменшу 
суму очок у регатах "Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми " –
08-13.05 (м. Севастополь) та «Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми –
06-11.06  (м. Севастополь).  



За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце у регаті «Тиждень 
Севастополя» в олімпійських номерах програми – 06-11.06  (м. Севастополь). 

1.2. Право на участь у чемпіонаті світу “Laser R” (дів.) - 22-31.07 (Франція) отримує 2 (дві)
спортсменки (друга – 50%), які наберуть найменшу суму очок у регатах "Весняний 
чемпіонат України в олімпійських номерах програми " –  08-13.05 (м. Севастополь) та 
«Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми – 06-11.06  (м. Севастополь). 

 
2. Класи "470" (юн., дів.)
Право на участь у чемпіонаті світу у класі “470” (юн., дів.) 20-28.07 (Нідерланди) та 
чемпіонаті Європи (юн., дів.) 07-15.08 (Бельгія) отримують 2 (два) юнацьких і 1 (один)
дівочий екіпажі зі складу збірної команди України, що отримали найменшу суму очок у
регатах "Весняний чемпіонат України в олімпійських номерах програми " –  08-13.05  
(м. Севастополь) та «Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми – 06-11.06 
(м. Севастополь). 
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце на регаті 
«Тиждень Севастополя» в олімпійських номерах програми ” – 06-11.06  (м. Севастополь). 

 
3.  Клас “RS:X” (юн., дів.)
Право на участь у чемпіонаті Європи “RS:X” (юн., дів.) 21-29.10 (Італія) отримують 2 (два)
юнацьких і 1 (один) дівочий екіпажі у відповідних номерах програми зі складу збірної 
команди України, що отримали найменшу суму очок у регатах «Тиждень Севастополя» в
олімпійських номерах програми – 06-11.06 (м. Севастополь) та "Чемпіонаті України в
олімпійських номерах програми" – 24-29.08 (м. Київ), чемпіонат України серед юнаків та 
дівчат старшого віку – 5-10.09 (м. Севастополь). 

 До заліку зараховується 2 кращих результати з 3 (трьох). 
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, що посіли краще місце на регаті 
чемпіонат України серед юнаків та дівчат старшого віку – 5-10.09 (м. Севастополь). 

 Очка нараховуються за наступним принципом:
за 1 місце нараховується 1 очко, за 2 місце – 2 очка, за 3 місце – 3 очка і т.д.

Примітки:
1. У разі неучасті спортсменів без поважних причин у будь якому із вищезазначених відбіркових заходів екіпажу 

нараховуються очки, як за останнє місце у цих змаганнях.
2. Спортсмени, які за результатами відбіркових змагань не увійшли до складу національної команди для участі у

чемпіонатах світу та Європи, але відповідно до вимог міжнародної Федерації ISAF мають право участі у цих 
заходах, фінансуються за рахунок спонсорів або організацій, що їх відряджають.

3. Указані змагання зараховуються тільки у разі на них було призначено повноцінне Національне журі.
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