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Система відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та 
міжнародних змаганнях з вітрильного спорту 2020 року

1. Кваліфікаційні вимоги до кандидата:
показувати стабільні результати на міжнародних та всеукраїнських 

змаганнях у 2019-2020 рр.;
виконувати індивідуальний план підготовки на 2020 рік, затверджений 

МКМС;
мати високий рівень функціональної підготовки для виконання 

тренувальних та змагальних навантажень і мотивацію на досягнення високих 
результатів;

мати високий рівень морально-вольових здібностей та психологічної 
підготовки до головних стартів сезону;

дотримуватися етичних та моральних норм поведінки;
виконувати вимоги запланованих медичних обстежень та дотримання 

правил антидопінгового контролю.

2. Вид програми: дорослі, юніори, юнаки.
3. Кваліфікаційний період: 2019 -  2020 роки.

До складу офіційної делегації національної збірної команди України з 
вітрильного спорту для участі у чемпіонатах світу, Європи та міжнародних 
змаганнях 2020 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, Європи та міжнародних 
змаганнях 2020 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 здійснюються за рахунок МКМС в 
межах коштів, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік.
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І. Критерії відбору спортсменів до участі в етапі Кубку світу 2020 року 
(ліцензійні змагання)

1. Олімпійські номери програми (дорослі)
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"Фіни" 13- 19.04.2020 

Італія
Чемпіонат України в 
олімпійських класах яхт 
2019 року

2 спортсмени

"470"
(чол., жін.)

13- 19.04.2020 
Італія

Чемпіонат України в 
олімпійських класах яхт 
2019 року

2 змішані 
екіпажі

"RS:X" 
(чол., жін.)

13- 19.04.2020 
Італія

Чемпіонат України в класі 
"І18:Х" 2019 року

1 спортсмен,
1 спортсменка

"Laser R" 13- 19.04.2020 
Італія

Чемпіонат України в 
олімпійських класах яхт 
2019 року

1 спортсменка

До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються спортсмени, які посіли краще місце на зазначеному спортивному 
заході.

II. Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах Європи 2020 року
1. Олімпійські номери програми (дорослі)

Номер
програми

Строки, місце 
проведення

Відбіркові змагання Кількісний
склад

"Фіни" 03 - 11.07.2020 
Польща

Етап Кубку світу 
(13- 19.04.2020, Італія)

1 спортсмен

"470"
(чол., жін.)

05 - 13.05.2020 
Франція

Етап Кубку світу 
(13- 19.04.2020, Італія)

2 екіпажі

"RS:X" 
(чол., жін.)

10- 16.05.2020 
Греція

Етап Кубку світу 
(13- 19.04.2020, Італія)

1 спортсмен,
1спортсменка

"Laser R" 16-23.05.2020 
Г реція

Етап Кубку світу 
(13- 19.04.2020, Італія)

1 спортсменка

До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються спортсмени, які посіли краще місце на зазначеному спортивному 
заході та за результатами змагань увійшли до кількості ліцензійних місць на Ігри 
XXXII Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія) або у перші 50% у відповідній 
стартовій групі.

2. Олімпійські класи (юніори)
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"470" 25 .07-01 .08

Німеччина
Чемпіонат світу в класі 
"470" серед юніорів -  
12-19.07.2020 , Польща*

2 змішаних 
екіпажі
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"Laser R" 
(до 21 р.)

06-13.06.2020
Чорногорія

Всеукраїнські змагання в 
олімпійських класах 
"Київський вітрильний 
тиждень" -  08-12.05.2020 **

1 спортсменка 
до 21 року

"Laser R" 
(до 21 р.)

06-13.06.2020
Чорногорія

1) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
29.04-03.05.2020;
2) всеукраїнські змагання в 
олімпійських класах 
"Київський вітрильний 
тиждень" -  08-12.05.2020 **

1 спортсменка 
до 18 років

"Laser" 
(до 21 р.)

06-13.06.2020
Чорногорія

Всеукраїнські змагання в 
олімпійських класах 
"Київський вітрильний 
тиждень" -  08-12.05.2020**

1 спортсмен 
до 21 року

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко,
2 місце -  2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

* До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються спортсмени, які посіли краще місце та увійшли за підсумковими 
результатами відбіркових змагань у перші 50% відповідної стартової групи.

** До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають 
послідовно найменшу суму очок за 2 (дв'а) результати із зазначеного переліку 
заходів за спортивним принципом та виконали вимоги положення про змагання 
щодо реєстрації.

3. Юнаки
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"Оптиміст" 22 -29.06.2020 

Естонія
1) ранг-лист 2019 року;
2) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -
29.04-03.05.2020;
3) чемпіонат України в класі 
"Оптиміст" -
30.05-03.06.2020 *

5
спортсменів

"Techno 293" 13-19.04.2020
Франція

Чемпіонат України серед 
юнаків і дівчат 2019 року **

2 спортсмени 
-  II група

"Кадет" 01-08.08.2020
Італія

1) ранг-лист 2019 року;
2) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
29.04-03.05.2020;
3) чемпіонат Української 
асоціації в класі "Кадет"-

2 екіпажі
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08-12.07.2020 *
„420" 25 .07-01 .08

Німеччина
1) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
30.04-04.05.2020;
2) чемпіонат України в 
неолімпійських номерах 
програми -  02-06.07.2020 ***

2 змішаних 
екіпажі до 

17 років

*До складу офіційної делегації включаються спортсмени (не більше трьох осіб у 
номері програми), які мають послідовно найменшу суму очок за 2 (два) результати з
З (трьох) із зазначеного переліку заходів за спортивним принципом та виконали 
вимоги положення про змагання щодо реєстрації.

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко, 
2 місце -  2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

**До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають кращий 
результат у відповідній стартовій групі класу яхт на зазначеному заході за 
спортивним принципом.

*** До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають 
послідовно найменшу суму очок за 2 (два) результати із зазначеного переліку 
заходів за спортивним принципом та виконали вимоги положення про змагання 
щодо реєстрації.

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко, 
2 місце -  2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

III. Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу 2020 року
1. Олімпійські номери програми (дорослі)__________________________________

Номер
програми

Строки, місце 
проведення

Відбіркові змагання Кількісний
склад

"Фіни" 08-16.05.2020
Іспанія

Етап Кубку світу 
(13- 19.04.2020, Італія)*

2
спортсмени

"470" 13-21.03.2020
Іспанія

Чемпіонат України в 
олімпійських класах яхт 2019 
року **

2 змішаних 
екіпажі

* До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються спортсмени, які посіли краще місце на зазначеному спортивному 
заході та за результатами змагань увійшли до кількості ліцензійних місць на Ігри 
XXXII Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японія).

**До складу офіційної делегації національної збірної команди України
включаються спортсмени, які посіли краще місце у відповідній стартовій групі класу 
яхт на зазначених змаганнях.
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2. Олімпійські класи (юніори)
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"470" 12 - 19.07.2020 

Польща
1) чемпіонат України в класі 
" 4 7 0 " -  10-14.06.2020;
2) всеукраїнські змагання 
"Київський вітрильний 
тиждень" -08-12.05.2020 *

2 змішаних 
екіпажі

"Laser R" 
(до 18)

22-30.08.2020
Польща

1) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
29.04-03.05.2020;
2) всеукраїнські змагання в 
олімпійських класах 
"Київський вітрильний 
тиждень" -  08-12.05.2020;
3) чемпіонат України в класі 
"Laser" 17-20.06.2020;
4) чемпіонат Української 
асоціації класу "Laser" -  
08-12.07.2020**

2
спортсменки

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко, 
2 місце -  2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

* До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 
найменшу суму очок за 2 (два) результати відповідної стартової групи із зазначеного 
переліку заходів за спортивним принципом та виконали вимоги положення про 
змагання щодо реєстрації.

**До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 
найменшу суму очок за 3 (три) результати з 4 (чотирьох) із зазначеного переліку 
заходів за спортивним принципом та виконали вимоги положення про змагання 
щодо реєстрації.

3. Неолімпійські класи (юніори)
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"Laser R" 22-30.08.2020

Польща
1) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
29.04-03.05.2020;
2) всеукраїнські змагання в 
олімпійських класах 
"Київський вітрильний 
тиждень" -  08-12.05.2020;
3) чемпіонат України в класі 
"Laser" -  17-20.06.2020;

2
спортсмени 
до 18 років
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4) чемпіонат Української 
асоціації класу "Laser" -  
08-12.07.2020.

До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 
найменшу суму очок за 3 (три) результати з 4 (чотирьох) із зазначеного переліку 
заходів за спортивним принципом та виконали вимоги положення про змагання 
щодо реєстрації.

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко, 
2 місце -  2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

4. Ю наки
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"Оптиміст" 01-11.07. 2020 

Італія
1) рейтинг 2019 року;
2) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -
29.04-03.05.2020;
3) чемпіонат України в класі 
"Оптиміст" -
30.05-03.06.2020*

"Лазер 4,7" 26.07-03.08.
2020

Італія

1) всеукраїнські змагання 
"Чорноморська регата" -  
29.04-03.05.2020;
2) чемпіонат України в класі 
"Лазер" -  17-20.06.2020 **

2 юнаки, 
2 дівчини

"Тес1шо293" 26.10-02.11.
2020

Іспанія

Чемпіонат України серед 
юнаків і дівчат -  
02-07.09.2020***

2 спортсмени 
(II група),

2 спортсмени 
(І група)

Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у 
відповідній стартовій групі класу яхт за таким принципом: 1 місце -  1 очко,
2 місце — 2 очка тощо. У разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку спортсмен 
отримує очки (як останнє місце + 1 очко). При однаковій кількості очок має 
перевагу кращий результат останніх змагань відбору.

* Місце у складі команди, відповідно до кількісної квоти країни для участі у 
зазначених змаганнях, отримують спортсмени, які мають послідовно найменшу суму 
очок за 2 (два) результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку заходів за спортивним 
принципом, виконали вимоги положення про змагання щодо реєстрації та займають 
не нижче 20 місця у поточному рейтингу класу.

**До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно 
найменшу суму очок за 2 (два) результати із зазначеного переліку заходів за 
спортивним принципом та виконали вимоги положення про змагання щодо 
реєстрації.
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*** До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються спортсмени, які посіли краще місце у відповідній стартовій групі класу 
яхт (вітродошок) на зазначених змаганнях.

IV. Критерії відбору спортсменів до участі у Кубку Європи 2020 року

1. Юнаки
Номер

програми
Строки, місце 

проведення
Відбіркові змагання Кількісний

склад
"Оптиміст"
командні
перегони

22-25.10.2020
Німеччина

Чемпіонат України з 
командних перегонів у класі 
"Оптиміст" серед юнаків -  
21-24.08.2020

команда-
переможець

До складу офіційної делегації національної збірної команди України 
включаються члени національної збірної команди України команди-переможця.

Остаточний склад офіційних делегацій затверджує Спортивний комітет

Тетяна ФЕДЮШИНА

Юлія КИСЕЛЬОВА

Еромадської організації "Вітрильна федерація України".

Заступниця директора департаменту^ .. V  ^  
спорту вищих досягнень 1

Державна тренерка штатної команди 
національної збірної команди України
з вітрильного спорту


