
Критерії відбору для участі у чемпіонаті Європи U-23  

Дублін, Ірландія   10–13.08.2023 

 

         1. Мета. Підвищення спортивної майстерності українських плавців, 

досягнення високих міжнародних успіхів та підготовка до відбору для участі в 

Олімпійських іграх 2024/2028 років. 

 

      2. Період відбору. Відбір спортсменів відбуватиметься на затверджених 

Федерацією плавання України (ФПУ) змаганнях в період з 21 лютого по 7 травня 

2023 року. Спортсмени будуть повідомлені про включення до команди на протязі 

одного тижня після закінчення відбіркового періоду.  

 

          3. Для включення до складу команди спортсмен має показати протягом 

кваліфікаційного періоду, на затверджених ФПУ змаганнях, у попередніх та 

фінальних запливах кваліфікаційних змагань час, що дорівнює або перевищує 

кваліфікаційний часовий стандарт.  

          Кандидатури спортсменів, які виконали кваліфікаційний час лише в 

попередньому або лише у фінальному запливі окремо розглядаються тренерською 

радою при формуванні команди.  

            

         4. Перелік змагань, на яких зараховується виконання кваліфікаційних часових 

стандартів: 

           зимовий чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів, 21-25 лютого 

2023 року, м. Бровари; 

           чемпіонат України з плавання (ліцензійний), 03-07 травня 2023 року,                  

м. Бровари; 

           міжнародні змагання, що входять до календарю LEN або World Aquatics в 

період з 01.10.2022 по 07.05.2023, участь в яких заздалегідь погоджена з головним 

тренером та ФПУ. 

 

            5. На одній дистанції може бути відібрано не більше чотирьох спортсменів. 

При наявності більшої кількості спортсменів, які виконали необхідні умови на одній 

дистанції, перевага надається спортсменам, які мають найбільшу суму очок по 

таблиці World Aquatics. 

            6. Кваліфікаційні часові стандарти формуються та дорівнюють + 1,7% до 

кваліфікаційних стандартів «А» World Aquatics, які визначені для участі у 

чемпіонаті світу 2023.  

              Таблиця кваліфікаційних часових стандартів: 
 

Жінки  Дисципліна Чоловіки  

0.25.48 50 м вільний стиль 0.22.49 

0.55.20 100 м вільний стиль 0.49.36 

2.00.73 200 м вільний стиль 1.48.93 



4.14.95 400 м вільний стиль 3.52.14 

8.46.96 800 м вільний стиль 8.01.40 

16.46.89 1500 м вільний стиль 15.20.47 

0.28.72 50 м на спині 0.25.60 

1.01.65 100 м на спині 0.54.97 

2.13.38 200 м на спині 2.00.13 

0.31.52 50 м брас 0.27.81 

1.08.53 100 м брас 1.00.79 

2.28.41 200 м брас 2.12.60 

0.26.78 50 м батерфляй 0.23.94 

59.35 100 м батерфляй 0.52.87 

2.11.47 200 м батерфляй 1.58.75 

2.15.30 200 м комплексне плавання 2.01.62 

4.48.01 400 м комплексне плавання 4.21.98 
 

 

       7. Додаткові вимоги для включення спортсменів до складу національної 

збірної команди України з плавання для участі у чемпіонаті. Член команди має: 

        бути громадянином України 

        бути зареєстрованим членом ФПУ 

        сумлінно виконувати кодекс зобов’язань члена національної збірної України. 

       8. Інші зобов’язання, які не входять до кодексу зобов’язань члена національної 

збірної України: 

        не брати відпустку та не відвідувати закордонні тренувальні збори та/або 

змагання між відбірковими змаганнями та змаганнями чемпіонату Європи без 

попереднього схвалення головного тренера; 

        бути доступними для всіх командних заходів, визначених головним тренером 

та старшим тренером відповідальним за команду (включаючи, але не 

обмежуючись, навчально-тренувальні збори та міжнародні змагання); 

         спортсмени, які втратили фізичну форму через хворобу або травму (фізичну 

або психологічну), в будь-який момент після відбору, мають негайно повідомити 

про це головного тренера.  

          9. До тренерського складу команди можуть бути включені тренери 

спортсменів, які виконали мінімальні вимоги для участі в чемпіонаті Європи U-23, 

а також інші фахівці, що супроводжують підготовку спортсменів (доктор, 

масажист та ін.). Тренерський склад формується з урахуванням кількість очок 

World Aquatics за результати спортсменів, потенціалу боротьби за медалі та 

кількість спортсменів – вихованців відповідних тренерів. Кандидатури 

обговорюються тренерською радою і подаються головним тренером для 

затвердження  ФПУ і Мінмолодьспортом 

 


