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Критерії відбору до штатної збірної команди України з плавання на 2022 р.
1. Загальні положення

 

1.1 Відповідно да наказу Міністерства молоді та спорту України від 18.11.2020  № 2614 «Про
затвердження Порядку комплектування національних збірних команд України з олімпійських
видів спорту та внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.08.2014    
№ 2624» (розділ IV. Формування складу штатної команди національних збірних команд)
загальний кількісний склад штатної команди спортсменів та фахівців, зокрема тренерів (далі -
штатна команда), формується Міністерством молоді та спорту України в межах затвердженої
чисельності штатних одиниць з олімпійських видів спорту.
Зі спортсменами та фахівцями, що включені до штатної команди, Міністерство молоді та спорту
України укладає трудовий договір (контракт) відповідно до законодавства.
Склад спортсменів штатної команди формується з числа спортсменів складу національних
збірних команд, які за результатами виступів на офіційних міжнародних спортивних змаганнях
виконали вимоги для встановлення тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатної
команди національних збірних команд з видів спорту і мають кращі результати виступу на
змаганнях вищого рангу, та регулюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій:
1-8 місця - на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу;
1-6 місця - на чемпіонатах Європи, в розіграші Кубка світу та Кубка Європи, на чемпіонатах світу
серед молоді, юніорів та юніорок;
1-3 місця - на чемпіонатах Європи серед молоді, юніорів та юніорок, етапах розіграшу Кубка
світу та Кубка Європи, чемпіонаті України, чемпіонаті України серед молоді, юніорів та юніорок.

 
1.2 Відповідно да наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.10.2016 № 4080 «Про
затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85
"Спортивна діяльність" розділ ІІ «КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙ
ПРАЦІВНИКІВ СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ» параграф 1 «Керівники» головний тренер
збірної команди України комплектує склад збірної команди та штатної команди з виду спорту.

 
2. Критерії формування штатної команди – басейн.

2.1 Загальні вимоги
• Наявність плану підготовки до головних змагань року, наданого головному тренеру на початку
сезону

• Виконання спортсменом Кодексу зобов’язань члена збірної команди України з плавання.

 
2.2 Часові нормативи
Часові нормативи сформовані на підставі прив’язки до Олімпійського стандарту «А» на 2024 рік.
Для чоловіків + 0,60 секунди до Олімпійського стандарту «А» на 50 в/с. В інших дисциплінах +
0,90 сек. до Олімпійського стандарту «А» на кожні 50 м дистанції.
Для жінок + 1,00 сек. до Олімпійського стандарту «А» на 50 в/с. В інших дисциплінах + 1,50 сек.
до Олімпійського стандарту «А» на кожні 50 м дистанції.

Чоловіки Дистанція Жінки
22,57 50 м вільний стиль 25,77
50,24 100 м вільний стиль 56,67
1.49,97 200 м вільний стиль 2.03,28
3.53,98 400 м вільний стиль 4.19,90
8.07,16 800 м вільний стиль 8.52,90
15.27,99 1500 м вільний стиль 16.57,55
55,57 100 м на спині 1.03,04
2.01,10 200 м на спині 2.16,39
1.01,48 100 м брас 1.09,96
2.13,55 200 м брас 2.30,27



53,54 100 м батерфляй 1.00,92
1.59,56 200 м батерфляй 2.14,43
2.01,75 200 м комплексне плавання 2.18,21
4.22,96 400 м комплексне плавання 4.50,53

 
2.3 Доукомплектування команди відбувається за наявності вільних ставок, з урахуванням
динаміки результатів спортсменів за останні 3 роки, за принципом:

• Фіналісти юніорського чемпіонату Європи або світу в Олімпійських дисциплінах попереднього
року, в індивідуальних номерах програми.

• Найкращі за рейтингом очок FINA на олімпійських дистанціях окремо для жінок та чоловіків
за період з 01.01.2021-06.12.2021.

 
3. Критерії формування штатної команди – відкрита вода.
3.1 Кількість штатних одиниць, що виділяються на відкриту воду, визначається в обсязі до 10%
від загальної кількості штатного розкладу збірної команди України з плавання. Склад команди
затверджується головним тренером збірної команди України з плавання за поданням старшого
тренера збірної команди України з плавання на відкритій воді.
3.2 Черговість зарахування спортсменів.
Пріоритетне право зарахування до штатної команди збірної України з плавання на відкритій воді
мають спортсмени, що посіли 1-2 місце на Чемпіонаті України на олімпійській дистанції 10км
чоловіка та жінки.
У разі наявності вільних місць команда доукомплектується спортсменами, які посіли 1-е місце у
Чемпіонаті України з плавання на відкритій воді у юнацькій віковій категорії 7,5 км.
3.3 З метою підвищення рівня спортивних досягнень та стимулювання спортсменів для успішного
виступу в міжнародних змаганнях, головний тренер має право внести пропозицію щодо поділу
ставок, для збільшення кількості спортсменів, зарахованих до штатної команди на умовах
дотримання спортивного принципу та пріоритетності олімпійської дистанції.

 


