«Затверджую»
Заступник Міністра
молоді та спорту України
_________________ І. Є. Гоцул
«___» _________ 2019 р.

СИСТЕМА ВІДБОРУ
кандидатів у збірну команду України зі стрільби кульової для участі у
чемпіонатах Європи та Світу:
Чемпіонат Європи з пневматичної зброї 23.02-03.03.2020р.
м. Вроцлав (Польща)
Чемпіонат Європи серед юніорів з малокаліберної зброї 25.06-02.07.2020р.
м. Осієк (Хорватія)
Чемпіонат Світу серед юніорів 11-19.07.2020р. м. Зуль (Німеччина)
Системою відбору до чемпіонатів Європи та Світу враховуються такі
кваліфікаційні вимоги до кандидата:
‒ показувати стабільні результати на міжнародних та всеукраїнських
змаганнях 2019-2020р.р.;
‒ виконати контрольні нормативи на етапах відбіркового циклу (на
міжнародних змаганнях враховується перший старт) визначені
тренерською радою (в олімпійських вправах на другому етапі
відбіркового циклу – 8-й результат у кваліфікації на чемпіонаті
Європи 2019р., в неолімпійських вправах – нормативи
встановлюються тренерською радою), перевага надається
спортсменам, які виконали контрольний норматив на другому етапі
відбору, в разі невиконання контрольного нормативу другого етапу
відбору склад команди визначається тренерською радою;
‒ виконувати індивідуальний план підготовки протягом 2019-2020р.р.;
‒ виконувати вимоги запланованих медичних обстежень та
дотримуватись правил антидопінгового контролю;
‒ мати високий рівень морально-вольових здібностей та психологічної
підготовки до головних стартів сезону;
‒ дотримуватись етичних та моральних норм поведінки;
‒ мати позитивну динаміку спортивних результатів упродовж 20192020р.р.;
‒ виконувати рекомендації комплексної наукової групи.
Склад команди на вправи «мікст» визначається тренерською радою з
числа спортсменів, зарахованих до команди в індивідуальних вправах.

1. Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї.
Види програми.
Чоловіки:
ПП-3 – пневматичний пістолет, 60 пострілів, 10 метрів;
ГП-6 – гвинтівка пневматична, 60 пострілів, 10 метрів;
ГП-12 – гвинтівка пневматична «Рухома мішень», 10 метрів;
ГП-11а – гвинтівка пневматична «Рухома мішень», 10 метрів.
Жінки:
ПП-3 – пневматичний пістолет, 60 пострілів, 10 метрів;
ГП-6 – гвинтівка пневматична, 60 пострілів, 10 метрів;
ГП-12 – гвинтівка пневматична «Рухома мішень», 10 метрів;
ГП-11а – гвинтівка пневматична «Рухома мішень», 10 метрів.
Змішані команди:
ГП-мікст, ПП-мікст
Кваліфікаційні періоди відбору.
Тренерською радою затверджено три етапи відбору до складу збірної
команди України для участі у чемпіонаті Європи.
Пістолет, гвинтівка:
Дорослі.
Перший етап: Чемпіонат України –
26.09.-01.10.2019 р.
Кубок України з олімпійських вправ –
08-13.10.2019 р.
Фінал кубку світу –
17-23.11.2019 р.
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
ГП-6(ч)
576
580
626,9
627,3
Другий етап: міжнародні змагання м. Білосток –
28.11.-01.12.2019 р.
міжнародні змагання м. Белград –
06-08.12.2019 р.
міжнародні змагання м. Люксембург –
12-16.12.2019 р.
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
ГП-6(ч)
575
578
626,5
626,9
Третій етап: Зимовий Чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
577
580
627,0

11-16.01.2020 р.
ГП-6(ч)
627,4

Юніори.
Перший етап: Чемпіонат України –
26.09.-01.10.2019 р.
Кубок України з олімпійських вправ –
08-13.10.2019 р.
Чемпіонат України серед юніорів –
22-27.10.2019 р.
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
ГП-6(ч)
568
574
625,2
624,3
Другий етап: міжнародні змагання м. Нітра –
08-10.11.2019 р.
міжнародні змагання м. Білосток –
28.11.-01.12.2019 р.
міжнародні змагання м. Белград –
06-08.12.2019 р.
міжнародні змагання м. Люксембург –
12-16.12.2019 р.
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
ГП-6(ч)
564
572
624,9
622,7
Третій етап: Зимовий Чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
ГП-6(ж)
570
575
625,2

11-16.01.2020 р.
ГП-6(ч)
624,3

Рухома мішень:
Дорослі.
Перший етап: Чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
ГП-11а(ж)
568
575
375

26.09.-01.10.2019 р.
ГП-11а(ч)
380

Другий етап: Кубок України з олімпійських вправ –
08-13.10.2019 р.
міжнародні змагання (Угорщина) –
22-24.11.2019 р.
Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
ГП-11а(ж)
ГП-11а(ч)
573
579
376
382
Третій етап: Зимовий Чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
ГП-11а(ж)
574
580
376

11-16.01.2020 р.
ГП-11а(ч)
382

Юніори.
Перший етап: Чемпіонат України –
26.09.-01.10.2019 р.
Кубок України з олімпійських вправ –
08-13.10.2019 р.

Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
540
567

ГП-11а(ж)
355

ГП-11а(ч)
370

Другий етап: Чемпіонат України серед юніорів –
22-27.10.2019 р.
міжнародні змагання (Угорщина) –
22-24.11.2019 р.
Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
ГП-11а(ж)
ГП-11а(ч)
545
570
358
372
Третій етап: Зимовий Чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ГП-12(ж)
ГП-12(ч)
ГП-11а(ж)
545
570
360

11-16.01.2020 р.
ГП-11а(ч)
373

2. Чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї серед юніорів
(25.06-02.07.2020р.) та Чемпіонат Світу серед юніорів (11.07-19.07.2020р.).
Програма змагань чемпіонату Європи зі стрільби
з малокаліберної зброї серед юніорів.
Юніори:
МП-6 – довільний малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 50 метрів;
МП-8 – швидкострільний малокаліберний пістолет, 60 пострілів,
25 метрів;
МП-5 – стандартний малокаліберний пістолет 60 пострілів, 25 метрів;
МП-10 – стандартний малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів;
МГ-6 – довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з трьох положень
(з коліна, лежачи, стоячи), 120 пострілів, 50 метрів;
МГ-9 – довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з положення
лежачи, 60 пострілів, 50 метрів.
Юніорки :
МП-5 – малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів;
МП-10 – стандартний малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів;
МГ-6 – довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з трьох положень
(з коліна, лежачи, стоячи), 120 пострілів, 50 метрів;
МГ-9- малокаліберна гвинтівка , 60 пострілів, 50 метрів.
Програма змагань чемпіонату Cвіту серед юніорів.
Юніори:
МП-6 – довільний малокаліберний пістолет, 60 пострілів,50 метрів;

МП-8 – швидкострільний малокаліберний пістолет, 60 пострілів,
25 метрів;
МП-5 – стандартний малокаліберний пістолет 60 пострілів, 25 метрів;
МП-10 – стандартний малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів;
ПП-3 – пневматичний пістолет, 60 пострілів, 10 метрів;
МГ-6 – довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з трьох положень
(з коліна, лежачи, стоячи), 120 пострілів, 50 метрів;
МГ-9 – довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з положення
лежачи, 60 пострілів, 50 метрів;
ГП-6 – пневматична гвинтівка, 60 пострілів, 10 метрів.
Юніорки:
МГ-6 - довільна малокаліберна гвинтівка, стрільба з трьох положень
(з коліна, лежачи, стоячи), 120 пострілів ,50 метрів;
МГ-9- малокаліберна гвинтівка , 60 пострілів, 50 метрів;
ГП-6 – пневматична гвинтівка , 60 пострілів, 10 метрів;
МП-5 – малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів;
МП-10 – стандартний малокаліберний пістолет, 60 пострілів, 25 метрів
ПП-3 – пневматичний пістолет , 60 пострілів , 10 метрів.
Змішані команди:
ГП-мікст, ПП-мікст
Кваліфікаційні періоди відбору.
Тренерською радою затверджено два етапи відбору до складу збірної
команди України для участі у чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної
зброї серед юніорів та Чемпіонаті Світу серед юніорів.
Перший етап: Зимовий Чемпіонат України –
міжнародні змагання м. Вроцлав –
міжнародні змагання м. Дортмунд –
міжнародні змагання м. Вроцлав –
Контрольні нормативи :
МГ-6(ж)
МГ-6(ч)
МП-5
1155
1160
570

11-16.01.2020 р.
15-22.03.2020 р.
15-23.03.2020 р.
02-05.04.2020 р.
МП-8
568

Другий етап: Чемпіонат України серед юніорів –
квітень 2020р.
міжнародні змагання м. Пльзень –
05-11.05.2020р.
Молодіжний чемпіонат України –
травень 2020р.
Контрольні нормативи :
МГ-6(ж)
МГ-6(ч)
МП-5
МП-8
1155
1160
572
570

Додатково, для відбору до складу збірної команди України для участі у
Чемпіонаті Світу серед юніорів, визначені контрольні нормативи для вправ з
пневматичної зброї.
Перший етап: Зимовий Чемпіонат України –
11-16.01.2020 р.
Чемпіонат Європи з пневматичної зброї – 23.02-01.03.2020 р.
міжнародні змагання м. Вроцлав –
15-22.03.2020 р.
міжнародні змагання м. Дортмунд –
15-23.03.2020 р.
міжнародні змагання м. Вроцлав –
02-05.04.2020 р.
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
568
574

ГП-6(ж)
625,2

Другий етап: Чемпіонат України серед юніорів –
міжнародні змагання м. Пльзень –
Молодіжний чемпіонат України –
Контрольні нормативи:
ПП-3(ж)
ПП-3(ч)
564
572

ГП-6(ж)
624,9

ГП-6(ч)
623,3
квітень 2020р.
05-11.05.2020р.
травень 2020р.
ГП-6(ч)
622,7

Попередній склад збірної команди України на участь у чемпіонаті
Європи з пневматичної зброї має бути визначений тренерською радою, згідно
правил змагань до 19.01.2020р., до чемпіонату Європи з малокаліберної зброї
– до 20.05.2020р., до чемпіонату Світу – до 06.06.2020р. Тренерська рада буде
враховувати:
1. Виступи на офіційних міжнародних змаганнях.
2. Виконання контрольних нормативів.
3. Уміння стріляти фінальну серію на високому рівні.
4. Результати виступів на попередньому чемпіонаті Європи, чемпіонаті
Світу.
5. Психологічний, фізичний стан спортсмена та рівень його результатів
в останній період підготовки до вище вказаних змагань.
6. Дотримання етичних норм поведінки, дисциплінованості та *кодексу
честі олімпійця та *декларації стрільця.
Пояснення: * Кодекс честі Олімпійця – затверджений НОК України.
*Декларація стрільця – затверджена Статутом ФСУ.

В разі виникнення спірних питань щодо визначення кандидатур на
участь у вище вказаних змаганнях, остаточний склад команди визначається
тренерською радою .

Директор
департаменту олімпійського спорту
Начальник відділу єдиноборств,
складно-координаційних та стрілецьких
літніх олімпійських видів спорту

Н. Ю. Гайріян

Державний тренер

А. М. Петросюк

Головний тренер

О. Б. Камінський

«Погоджено»
Президент Федерації стрільби України
______________________ О. І. Волков
«____» _______________ 2019 р.

