
          Додаток 1 

Система відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та 

міжнародних змаганнях з вітрильного спорту 2018 року 
 

1. Вид програми: дорослі, юніори, юнаки 

2. Кваліфікаційний період:  2017 – 2018 роки 

 До складу офіційної делегації національної збірної команди України з 

вітрильного спорту для участі у чемпіонатах світу та Європи, міжнародних 

змаганнях 2018 року в олімпійських класах яхт включаються за спортивним 

принципом спортсмени (екіпажі), які показали кращий результат на 

визначених відбіркових змаганнях та їх тренери. 

До складу офіційної делегації національної збірної команди України з 

вітрильного спорту для участі у чемпіонатах світу та Європи, міжнародних 

змаганнях 2018 року серед юніорів, юнаків включаються за спортивним 

принципом спортсмени (екіпажі), які показали кращий результат на 

визначених відбіркових змаганнях та виконали затверджені контрольні 

нормативи з фізичної підготовки для національної збірної команди України з 

вітрильного спорту.  

Витрати на відрядження офіційних делегацій національної збірної 

команди України з вітрильного спорту здійснюється за рахунок 

Мінмолодьспорту України в межах коштів, передбачених Єдиним 

календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 

на 2018 рік. 
 

І. Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах Європи 2018 року 

1. Олімпійські номери програми (дорослі) 
 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Фінн" 09 - 17.03.2018 

Іспанія 

1.Чемпіонат України в 

олімпійських класах –  

12-17.09.2017; 

2. Міжнародна регата (м. Валенсія, 

Іспанія) – 08-12.02.2018; 

3. Міжнародна регата 

"Андалузький олімпійський 

тиждень" – 24-28.02.2018* 

2 спортсмена 

"470" 

(чол., жін.) 

16 - 24.05.2018 

Болгарія 

Чемпіонат України в олімпійських 

класах – 12-17.09.2017 

2 чоловічих, 

1 жіночий 

екіпажі 

"RS:X" 

(чол.) 

18 - 25.08.2018 

Польща 

1. 1. Всеукраїнські змагання 

"Київський вітрильний тиждень"  – 

25-29.05; 

2. Кубок України в олімпійських 

класах – 18-22.07 ** 

2 спортсмена 

"Laser" 05 - 12.05.2018 

Франція 

Чемпіонат України в олімпійських 

класах –12-17.09.2017  

1 спортсмен 
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 * До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 

найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку  заходів за 

спортивним принципом при умові участі у підготовчих навчально-тренувальних зборах зі 

спеціальної підготовки. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце          

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань.  

**До складу офіційної делегації включаються спортсмени (екіпажі), які мають 

найменшу суму очок за 2 (два)  результати із зазначеного переліку заходів за спортивним 

принципом. 

 При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце         

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань. 

2. Олімпійські номери програми (юніори) 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"470" 

 (юн., дів.) 

03 - 11.07.2017 

Португалія 

1. Всеукраїнські змагання 

"Олімпійський тиждень" – 02-06.05; 

2.Чемпіонат Української асоціації 

класу "470"– 07-10.06 

2 юнацьких 

екіпажі, 

1 дівочий 

екіпаж 
До складу офіційної делегації включаються спортсмени (екіпажі), які мають найменшу 

суму очок за 2 (два)  результати із зазначеного переліку  заходів за спортивним 

принципом.  

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце            

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

3. Неолімпійські номери програми (юніори) 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"RS:X" 

(юн.) 

18-25.08.2018 

Польща 

1. Всеукраїнські змагання 

"Київський вітрильний тиждень" –  

25-29.05; 

2. Кубок України в олімпійських 

класах – 18-22.07  

2 спортсмена 

До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають найменшу суму 

очок за 2 (два)  результати із зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом.  

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У 

разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце 

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань 

серед юніорів.  

4. Юнаки 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Оптиміст"  22 -30.06.2018 

Нідерланди 

1. Ранг-лист 2017 року; 

2. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень" – 08-12.05; 

3. Всеукраїнські змагання "Київський  

вітрильний тиждень"– 25-29.05 

4 

спортсмени 
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  До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 

найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку  заходів за 

спортивним принципом та виконали вимоги Положення про змагання щодо реєстрації. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце + 1 

очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

ІІ.  Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу 2018 року 

1. Олімпійські номери програми (дорослі) 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Фінн" 30.07-12.08.2018 

Данія 

Чемпіонат України в олімпійських 

класах – 12-17.09.2017 

1 спортсмен 

"RS:X" 

(чол.) 

30.07-12.08.2018 

Данія 

Чемпіонат світу 2017 року 1 спортсмен 

"470" 

(чол., жін.) 

30.07-12.08.2018 

Данія 

Чемпіонат України в олімпійських 

класах – 12-17.09.2017 

1 чоловічий,  

1 жіночий 

екіпажі 

"Laser" 30.07-12.08.2018 

Данія 

Чемпіонат Європи  – 05 - 12.05.2018 
 

1 спортсмен 

"Laser R" 30.07-12.08.2018 

Данія 

Чемпіонат України в олімпійських 

класах – 12-17.09.2017 

1 спортсменка 

 

До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які посіли краще місце на зазначених змаганнях та виконали вимоги 

Положення про чемпіонат світу щодо реєстрації.  

2. Олімпійські номери програми (юніори) 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"470" 

 (юн., дів.) 

19-26.08.2018 

Італія 

1. Всеукраїнські змагання 

"Олімпійський тиждень"  – 02-06.05; 

2. Чемпіонат Української асоціації 

класу "470" – 07-10.06; 

3. Кубок України – 18-22.07 

2 юнацьких 

екіпажі, 

1 дівочий 

екіпаж 

 До складу офіційної делегації включаються спортсмени (екіпажі), які мають 

послідовно найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку  

заходів за спортивним принципом. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце        

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт. 

3. Неолімпійські номери програми (юніори) 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"RS:X"  01 - 07.07.2018 

Франція 

1. Всеукраїнські змагання 

"Олімпійський тиждень"  – 02-06.05; 

 2. Всеукраїнські змагання "Київський 

вітрильний тиждень" – 25-29.05. 

2 юнака              
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 До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 

найменшу суму очок за 2 (два)  результати із зазначеного переліку  заходів за спортивним 

принципом. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце           

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі серед юніорів. 

4. Юнаки 

Номер 

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Кадет" 21.07-

03.08.2018 

Німеччина 

1. Ранг-лист 2017 року; 

2. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень"– 08-12.05; 

3. Всеукраїнські змагання 

"Київський  вітрильний тиждень"– 

25-29.05; 

4. Чемпіонат Української асоціації 

класу "Кадет" – 06-11.07 * 

2 екіпажі 

"Оптиміст" 27.08-      

06.09. 2018 

Кіпр 

1. Ранг-лист 2017 року; 

2. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень"– 08-12.05; 

3. Всеукраїнські змагання 

"Київський  вітрильний тиждень"– 

25-29.05; 

4. Чемпіонат Української асоціації 

класу "Оптиміст" – 06-11.07 * 

2 спортсмена 

"Techno 293" 04-12.08.2018 

Латвія 

1. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень"– 08-12.05; 

2. Всеукраїнські змагання 

"Київський  вітрильний тиждень"– 

25-29.05; 

3. Всеукраїнські змагання  "Вітрила 

надій" – 20-24.06 ** 

2 спортсмена 

– ІІ група,             

1 спортсмен 

– І група 

 

* До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 3 (три)  результати з 4 (трьох) із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом та виконали вимоги Положення 

про змагання щодо реєстрації. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце        

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

** До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 

найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку  заходів за 

спортивним принципом. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце        

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт. 
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ІІІ.  Критерії відбору спортсменів до участі у Кубку Європи 2018 року 

1. Олімпійські номери програми (юніорки) 

Номер  

програми 

Строки, 

місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Laser R" 07-10.07.2018 

Німеччина 

1. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень" – 08-12.05; 

2. Всеукраїнські змагання "Київський  

вітрильний тиждень"– 25-29.05; 

3. Всеукраїнські змагання "Вітрила 

надій"– 20-24.06 * 

1 спортсменка 

(до 17 років) 

1. Всеукраїнські змагання 

"Олімпійський тиждень" – 02-06.05; 

2. Всеукраїнські змагання "Київський 

вітрильний тиждень" – 25-29.05** 

1 спортсменка 

(до 19 років) 

"Laser R" 24-28.08.2018 

Польща 

Етап Кубку Європи – 07-10.07 

Німеччина*** 

1 спортсменка 

(до 17 років) 

Етап Кубку Європи – 07-10.07 

Німеччина*** 

1 спортсменка 

(до 19 років) 
* До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом.  

** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два) результати із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце         

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

*** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які посіли краще місце та увійшли за підсумковими результатами змагань у 

перші 50% відповідної стартової групи. 

2. Неолімпійські номери програми (юніори) 

Номер  

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Laser R" 07-10.07.2018 

Німеччина 

1. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень"– 08-12.05; 

2. Всеукраїнські змагання "Київський  

вітрильний тиждень"– 25-29.05; 

3. Всеукраїнські змагання "Вітрила 

надій"– 20-24.06 * 

1 спортсмен 

(до 17 років) 

 

1. Всеукраїнські змагання 

"Олімпійський тиждень" – 02-06.05; 

2. Всеукраїнські змагання "Київський 

вітрильний тиждень" – 25-29.05** 

1 спортсмен 

(до 19 років) 

"Laser R" 24-28.08.2018 

Польща 

Етап Кубку Європи – 07-10.07 

Німеччина*** 

1 спортсмен 

(до 17 років) 
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 Етап Кубку Європи – 07-10.07 

Німеччина*** 

1 спортсмен 

(до 19 років) 
 * До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом.  

** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два) результати із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом. 

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце           

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

*** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які посіли краще місце та увійшли за підсумковими результатами змагань у 

перші 50% відповідної стартової групи. 

3. Юнаки 

Номер  

програми 

Строки, місце 

проведення 

Відбіркові змагання Кількісний 

склад 

"Laser 4,7" 

(юн., дів.) 

01-04.07.2017 

Німеччина 

1. Всеукраїнські змагання 

"Шаболатський тиждень" – 04-08.05; 

2. Всеукраїнські змагання "Київський  

вітрильний тиждень"– 24-28.05; 

3. Всеукраїнські змагання "Вітрила 

надій"– 20-24.06 * 

1 юнак,  

1 дівчина 

24-28.08.2018 

Польща 

Етап Кубку Європи – 07-10.07 

Німеччина** 

1 юнак,  

1 дівчина 

"Оптиміст" 

командні 

перегони 

25-28.10.2018 

Німеччина 

Чемпіонат України з командних 

перегонів у класі "Оптиміст"– 

09-12.08*** 

команда 

переможець 

* До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два)  результати з 3 (трьох) із 

зазначеного переліку  заходів за спортивним принципом.  

При   однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі 

неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце         

+ 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 

відповідній стартовій групі класу яхт.  

** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

спортсмени, які посіли краще місце та увійшли за підсумковими результатами змагань у 

перші 50% відповідної стартової групи. 

*** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включаються 

члени національної збірної команди України команди-переможця.  

 

Остаточний склад офіційних делегацій затверджує Спортивний комітет ВФУ. 

 

 


