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Умови відбору та комплектування екіпажів  

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное  

на 2022 рік для участі у головних офіційних міжнародних змаганнях під час 

проведення відповідних навчально-тренувальних зборів в умовах введеного в  

Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану  

Загальні принципи  

Відбір та комплектування екіпажів національної збірної команди України з 

веслування на байдарках і каное на 2022 рік для участі у етапах Кубку світу 

чемпіонатах світу та Європи (далі – умови відбору) серед спортсменів різних 

вікових груп передбачає поетапний відбір спортсменів за підсумками проведення 

окремих контрольно - кваліфікаційних тренувань.  

До відбору та комплектування екіпажів для участі у міжнародних змаганнях 

допускаються спортсмени – громадяни України, які:   

включені до спискового складу національної збірної команди України з 

веслування на байдарках і каное на 2022 рік,   

мають можливість своєчасно прибути до місця проведення контрольно - 

кваліфікаційних тренувань;   

взяли участь у контрольно - кваліфікаційних тренуваннях, що проводяться 

під час участі у навчально-тренувальних зборах;  

показали відповідні модельно-часові показники на 2022 рік (додаються); 

мають медичний дозвіл тренера-лікаря національної збірної команди 

України з веслування на байдарках і каное, або медичний дозвіл відповідної 

медичної установи спортивного профілю;   

дотримуються вимог антидопінгових правил.  

    

Обласні федерації (члени ФКУ) для участі спортсменів, які не проходили 

централізовану підготовку за кордоном (далі – такі спортсмени), і  будуть брати 

участь у контрольно - кваліфікаційних тренуваннях, мають за сім днів до їх 

початку, подати до Федерації каное України відповідний лист з вказаними 

документами та визначеним видом програми в якому будуть брати участь  

спортсмени. Такі спортсмени, мають буди забезпечені проїздом, добовими в 

дорозі, проживанням, харчуванням та спортивним інвентарем за рахунок 

організацій що відряджають.  

Остаточний склад національної збірної команди України з веслування на 

байдарках і каное для участі у головних офіційних міжнародних змаганнях  
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визначається на відповідних заключних НТЗ з урахуванням модельно-часових 

показників.   

Всі спірні питання, що стосуються умов відбору, вирішуються головним 

тренером, старшим тренером штатної команди національної збірної команди 

України з веслування на байдарках і каное (далі – старший тренер)  з 

відповідного номеру програми та погоджується Виконавчим комітетом ФКУ.   

  

Відбір до І та II етапів Кубку світу  

Контрольно - кваліфікаційне тренування відбуватиметься з 19 по 21 квітня 

2022 року, м. Снагов (Румунія).  

19-20 квітня – проводяться контрольно - кваліфікаційні тренування, в 

одиночках в олімпійських номерах програми К-1, С-1 1000 м чоловіки, К-1, С-1 

500 м жінки;  

21 квітня – проводиться контрольно - кваліфікаційне тренування, перегони 

в двійках на олімпійських дистанціях.  

За умови наявності тільки однієї водної доріжки в м. Снагов (Румунія) 

перегони відбуватимуться по 2 човна - на вибування. 

За результатами контрольно - кваліфікаційного тренування, відбираються 

до складу національної команди спортсмени: перше та друге місця на 

олімпійській дистанції в одиночках і двійках (за умови виконання контрольно-

часових нормативів) та беруть участь у І-II етапів Кубку світу.   

Остаточний склад командних та одиночних човнів для участі у чемпіонаті 

світу та Європи буде визначений після І-II етапу Кубку світу (за рішенням 

тренерської ради збірної команди) за погодженням Виконавчого комітету ФКУ.  

У командних дисциплінах (двійки) відбираються перші два човни, в 

олімпійських номерах програми для подальшого відбору на Кубках Світу, після 

яких буде визначено склад кандидатів на участь у чемпіонаті світу (з 03 по 07 

серпня 2022 року м. Галіфакс, Канада) та чемпіонаті Європи (з 14 по 22 серпня 

2022 року м. Мюнхен, Німеччина).  

Відбір до командних човнів (четвірки) будуть відбуватись за результатами 

проведення низки окремих контрольно - кваліфікаційних тренувань серед 

спортсменів які перебувають на централізованій підготовці національної збірної 

команди України за рішенням тренерської ради національної збірної команди 

України та погодженням Виконкому ФКУ.  

     

Відбір для участі у чемпіонатах світу та Європи    

(з 03 по 07 серпня 2022 рок м. Галіфакс, Канада, з 14 по 22 серпня 2022 року  

м. Мюнхен, Німеччина)   

  

У чемпіонаті світу беруть участь екіпажі, які на етапах Кубку світу посіли  

1 – 9 місця в олімпійських номерах програми.   

Доцільність участі екіпажів в неолімпійських номерах програми, 

розглядається тренерською радою штатної команди та погоджується 

Виконавчим комітетом ФКУ з урахуванням фінансових можливостей 

національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное.  
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Відбір до чемпіонату Європи серед юніорів та молоді до 23 років  

  

Контрольно - кваліфікаційне тренування відбуватиметься з 28 по  30 квітня 

2022 року у юніорів та молоді до 23 років в село Ніколово, Русенська обл. 

(Болгарія). 28 квітня – день приїзду.  

29 квітня – І день контрольно - кваліфікаційне тренування перегони в 

одиночках.  

30 квітня – ІІ день контрольно - кваліфікаційне тренування перегони в 

двійках.  

Чоловіки – молодь до 23 років, юніори  

вид програми  дистанція  посісти місця  

К-1  200  1  

К-1  500  1  

К-1  1000  1  

К-2  500  1  

К-2  1000  1  

Комплектування К-4 500 м. чоловіки  

вид програми  дистанція  посісти місця  

К-1  200  1-2  

К-1  500  1-5  

К-1  1000  1-2  

  

Жінки – молодь до 23 років, юніори  

вид програми  дистанція  посісти місця  

К-1  200  1  

К-1  500  1  

К-1  1000  1  

К-2  500  1  

Комплектування К-4 500 м. жінки  

вид програми  дистанція  посісти місця  

К-1  200  1-2  

К-1  500  1-4  

К-2  500  1  

  

Чоловіки – молодь до 23 років, юніори  

вид програми  дистанція  посісти місця  

С-1  200  1  

С-1  500  1-2  

С-1  1000  1-2  

С-2  500  1  

С-2  1000  1  

  



 


