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Умови відбору кандидатів національної збірної команди України з веслувального слалому на 

2022 рік для участі у головних офіційних міжнародних змаганнях в умовах введеного в 
Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану 

 
Загальні принципи 

Відбір та комплектування кандидатів національної збірної команди України з 
веслувального слалому 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 участі у міжнародних змаганнях та проведення окремих 
контрольно - кваліфікаційних тренувань.   

До відбору кандидатів для участі у міжнародних змаганнях допускаються спортсмени 
– громадяни України, які:  

включені до складу національної збірної команди України з веслувального слалому на 
2022 рік,    

мають можливість своєчасно прибути до місця проведення відповідних змагань та 
контрольно - кваліфікаційних тренувань; 

мають медичний дозвіл медичної установи;    
дотримуються вимог антидопінгових правил. 
Спортсмени, які не проходили централізовану підготовку за кордоном (далі – такі 

спортсмени), і  будуть брати участь у відбіркових змаганнях та контрольно - кваліфікаційних 
тренуваннях, мають попередити ФВСУ про їх намір участі у відповідному заході. Такі 
спортсмени, мають бути забезпечені проїздом, проживанням, харчуванням та спортивним 
інвентарем за рахунок організацій що відряджають.   

Відбір здійснюється відповідно до фактично зайнятих місць на змаганнях, контрольно 
- кваліфікаційних тренувань. Кількість набраних очок спортсменом дорівнює фактичному 
зайнятому місцю спортсмена серед усіх учасників відповідного заходу. 1 місце – «1» очок, 2 
– місце «2» очки, 10 місце – «10», 30 місце – «30» очок і т.д. Перевага надається спортсмену, 
що набрав найменшу кількість очок. При рівній кількості очок, перевага надається 
спортсмену, що краще виступив на останніх відбіркових заходах. У разі, якщо спортсмен не 
брав участь у будь якому з цих стартів, йому нараховується останнє місце у відповідному 
класі човнів.  

 
 

Відбір кандидатів для участі у чемпіонаті Європи  
(м.Ліптовський Мікулаш, Словацька Республіка) 

Дисципліна слалом 
1. Кубок мера м.Кракова, 

слалом 1 
09.04-10.04.2022 м.Краків (Польща) 

2 Кубок мера м.Кракова, 
слалом 2 

09.04-10.04.2022 м.Краків (Польща) 

3 Міжнародні змагання 
«Liptovsky slalom» слалом 1 

23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      
(Словаччина) 

4 Міжнародні змагання 
«Liptovsky slalom» слалом 2 

23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      
(Словаччина) 

5 Краківський слалом 2022, 
слалом 1 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

6 Краківський слалом 2022, 
слалом 2 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

7 Міжнародні змагання                     
«Tatra slalom»  

07.05-08.05.2022 м. Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 
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Враховується 5 кращих стартів з 7-ми.  
 
Дисципліна слалом-екстрім: 

1 Краківський слалом 2022, 
слалом 1 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

2 контрольно - 
кваліфікаційне тренування 

13.05-14.05.2022 м.Краків (Польща) 

3 контрольно - 
кваліфікаційне тренування 

11.06-12.06.2022 м.Краків (Польща) 

Враховується 2 кращих старти з 3-х.  
 
 

Відбір кандидатів для участі у кубках Світу 
Дисципліна слалом 

1 Міжнародні змагання                     
«Tatra slalom»  

07.05-08.05.2022 м. Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 

2 Чемпіонат Європи 26.05-29.05.2022 м. Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 

Враховується 2 старти.  
 

Відбір кандидатів для участі у чемпіонаті Світу серед юніорів та молоді до 23р.  
(м.Івреа, Італія) 

Дисципліна слалом 
1. Кубок мера м.Кракова, 

слалом 1 
09.04-10.04.2022 м.Краків (Польща) 

2 Кубок мера м.Кракова, 
слалом 2 

09.04-10.04.2022 м.Краків (Польща) 

3 Міжнародні змагання 
«Liptovsky slalom» слалом 1 

23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      
(Словаччина) 

4 Міжнародні змагання 
«Liptovsky slalom» слалом 2 

23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      
(Словаччина) 

5 Краківський слалом 2022, 
слалом 1 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

6 Краківський слалом 2022, 
слалом 2 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

7 Міжнародні змагання                     
«Tatra slalom»  

07.05-08.05.2022 м. Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 

Враховується 5 кращих стартів з 7-ми. У разі, якщо спортсмен не брав участь у будь 
якому з цих стартів, йому нараховується останнє місце у відповідному класі човнів.  

 
Дисципліна слалом-екстрім: 

1 Краківський слалом 2022, 
слалом 1 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

2 контрольно - 
кваліфікаційне тренування 

13.05-14.05.2022 м.Краків (Польща) 

Враховується 2 старти.  
 

 
Відбір кандидатів для участі у чемпіонаті Світу  

(м.Аугсбург, Німеччина) 
1 Міжнародні змагання                     

«Tatra slalom»  
07.05-08.05.2022 м.Ліптовський Мікулаш  

(Словаччина) 
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2 Чемпіонат Європи 26.05-29.05.2022 м.Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 

3 Міжнародні рейтингові 
змагання ICF 

03.06-05.06.2022 м.Аугсбург (Німеччина) 

4 Етап кубку Світу в Празі 10.06-12.06.2022 м.Прага (Чехія) 
5 Етап кубку Світу в 

Кракові 
17.06-19.06.2022 м.Краків (Польща) 

Враховується 3 кращих стартів з 5-ти.  
 
 

Відбір кандидатів для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді до 23 років 
(м.Чеське Будійовіце, Чехія) 

Дисципліна слалом 
1 Міжнародні змагання 

«Liptovsky slalom» слалом 1 
23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      

(Словаччина) 
2 Міжнародні змагання 

«Liptovsky slalom» слалом 2 
23.04-24.04.2022 м. Ліптовський Мікулаш      

(Словаччина) 
3 Краківський слалом 2022, 

слалом 1 
30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

4 Краківський слалом 2022, 
слалом 2 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

5 Міжнародні змагання                     
«Tatra slalom»  

07.05-08.05.2022 м. Ліптовський Мікулаш  
(Словаччина) 

6 Чемпіонат світу серед 
юніорів та молоді до 23 
років 

05.07-10.07.2022 м.Івреа (Італія) 

Враховується 4 кращих стартів з 6-ти.  
 
Дисципліна слалом-екстрім: 

1 Краківський слалом 2022, 
слалом 1 

30.04-01.05.2022 м.Краків (Польща) 

2 контрольно - 
кваліфікаційне тренування 

13.05-14.05.2022 м.Краків (Польща) 

3 Чемпіонат світу серед 
юніорів та молоді до 23 
років 

05.07-10.07.2022 м.Івреа (Італія) 

Враховується 2 кращих старти з 3-х. 
 


