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СИСТЕМА ВІДБОРУ
ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З СУЧАСНОГО П'ЯТИБОРСТВА
ДО ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ СЕЗОНУ 2018 РОКУ

До збірної команди України з сучасного п'ятиборства залучаються
спортсмени, які виконують наступні загальні умови:
1. Виконують план індивідуальної підготовки протягом сезону.
2. Мають високі морально-вольові якості та психологічну витримку на
етапах підготовки та головних стартах сезону.
3. Дотримуються етичних та моральних норм поведінки.
4. Регулярно проходять медичний огляд, виконують рекомендації
лікаря збірних команд, а також антидопінгові правила та вимоги Всесвітньої
антидопінгової агенції (WADA).
Кожному спортсмену зараховується 3 найкращих результати,
показаних на змаганнях протягом одного року. Всі змагання в рейтингу
Федерації
сучасного
п ’ятиборства
України
взаємозаміняються
зі
збереженням річного циклу.
Головні міжнародні змагання 2018 року:
1. Кубок світу І етап (Єгипет), 28.02- 4.03
2. Кубок світу II етап (СІЛА), 27-31.03
3. Кубок світу III етап (Угорщина), 03-07.05
4. Кубок світу IV етап (Болгарія), 23-27.05
5. Фінал Кубку світу (Казахстан), 21-24.06
6. Чемпіонат Європи (Угорщина), 17-23.07
7. Чемпіонат світу (Мексика), 06-15.09

Змагання

Основні критерії відбору

Кількісний
склад
Кубок світу До складу національної збірної команди входять - 4 спортсмена
І етап
4 спортсмена та 3 спортсменки,
які мають 3 спортсменки
(Єгипет)
найбільш
високий
рейтинг
на
момент
28.02-04.03 формування збірної команди.
Спортсменки потрапляють до збірної команди за
умови виконання кваліфікаційних нормативів
системи відбору у жінок.
Кубок світу До складу національної збірної команди входять - 3 спортсмена
II етап
3 спортсмена,
які мають найбільш високий
(СІЛА)
рейтинг на момент формування збірної команди.
27-31.03
Кубок світу До складу національної збірної команди входять - 4 спортсмена
III етап
4 спортсмена та 3 спортсменки,
які мають 3 спортсменки
(Угорщина) найбільш
високий
рейтинг
на
момент
03-07.05
формування збірної команди.
Спортсменки потрапляють до збірної команди за
умови виконання кваліфікаційних нормативів
системи відбору у жінок.

Кубок світу
IV етап
(Болгарія)
23-27.05

До складу національної збірної команди входять - 4 спортсмена
4 спортсмена та 3 спортсменки,
які мають 3 спортсменки
найбільш
високий
рейтинг
на
момент
формування збірної команди.
Спортсменки потрапляють до збірної команди за
умови виконання кваліфікаційних нормативів
системи відбору у жінок.

Фінал
Кубку світу
(Казахстан)
21-24.06

3 спортсмена
3 спортсменки

До складу національної збірної команди входять три спортсмена та три спортсменки, якщо вони
увійшли до 36-ти
кращих спортсменів за
рейтингом Міжнародної Федерації сучасного
п’ятиборства (UIPM) за результатами виступів в
етапах Кубку світу поточного року (World Cup
Standings).
Чемпіонат До складу національної збірної команди входять Європи
4 спортсмена та 3 спортсменки,
які мають
(Угорщина) найбільш
високий
рейтинг
на
момент
17-23.07
формування збірної команди.
Спортсменки потрапляють до збірної команди за
умови виконання кваліфікаційних нормативів
системи відбору у жінок.

4 спортсмена
3 спортсменки

Чемпіонат
світу
(Мексика)
06-15.09

До складу національної збірної команди входять - 4 спортсмена
4 спортсмена та 3 спортсменки,
які мають З спортсменки
найбільш
високий
рейтинг
на
момент
формування збірної команди.
Спортсменки потрапляють до збірної команди за
умови виконання кваліфікаційних нормативів
системи відбору у жінок._______________________

* Пріоритетне право на участь у змаганнях має спортсмен Тимощенко П.,
незалежно від рейтингу.
Рейтинг спортсмена визначається згідно з таблицями, які додаються з
урахуванням розподілу змагань на такі категорії:
1-а категорія: Олімпійські ігри, чемпіонати світу, фінал Кубку світу
(табл. 1).
2-я категорія: чемпіонати континентів, етапи Кубку світу, чемпіонат
світу серед юніорів юнаків та дівчат, всі змагання категорії А (згідно з
міжнародною класифікацією), чемпіонат Європи серед юніорів, юнаків та
дівчат (табл. 2).
3-я категорія: відкритий зимовий та літній чемпіонати України,
відкритий чемпіонат Польщі, відкритий чемпіонат Німеччини, відкритий
чемпіонат Франції, відкритий чемпіонат Республіки Білорусь, відкритий
Кубок Республіки Білорусь, відкритий чемпіонат м. Будапешта, відкритий
Кубок м. Будапешта, відкритий зимовий чемпіонати України серед юніорів,
юнаків та дівчат, відкритий чемпіонат України серед юніорів, відкритий
чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 19 років, чемпіонат України
серед юнаків та дівчат до 17 років (табл.З).
4-а категорія: Кубок України, командний чемпіонат України серед
дорослих, юніорів, юнаків та дівчат, чемпіонати України серед юніорів,
юнаків та дівчат у приміщеннях, міжнародні змагання, які не належать до
категорії А (згідно з міжнародною класифікацією, спортивного календаря
Міжнародної Федерації сучасного п'ятиборства (UIPM) і Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
на поточний рік) (табл. 4).

Таблиці розподілу змагань по категоріям
Таблиця 1
1-е місце - 80 очок
2-75
3-70
4-66
5-63
6-60
7-58
8-56
9-54
10-52
11-50
12-48

1 3 - 4 6 очок
14-44
15-42
16-40
17-39
18-38
19-37
20-36
21-35
22-34
23-33
24-32

25 - 31 очко
26-30
27-29
28-28
29-27
30-26
31-25
32-24
33-23
34-22
35-21
3 6 -2 0

Таблиця 2
1-е місце - 60 очок
2 -5 5
3-51
4-48
5-46
6-44
7-42
8-40
9-39
10-38
11-37
12-36

13 - 35 очок
14-34
15-33
16-32
17-31
18-30
19-29
20-28
21-27
22-26
23-25
24-24

25 - 23 очка
26-22
27-21
28-20
29-19
30-18
31 - 17
32-16
33-15
34-14
35-13
36-12

Таблиця З
1-е місце - 40 очок
2-36
3-33
4-31
5-29
6-27
7-25
8-23
9-22

1 3 - 1 8 очок
14-17
15-16
16-15
17-14
18-13
19-12
20-11

10-21
11-20
12-19

22-9
23-8
24-7

Таблиця 4
1-е місце - 20 очок
2-17
3-15
4-13
5-11
6-10
7-9

21

-

2 5 - 6 очок
26-5
27-4
28-3
29-2
30 - 36-е місця - 1 очко

10

8 - 8 очок
9-7
10-6
11-5
12-4
13-3
14-2

15-20 місце - 1 очко

Кваліфікаційні нормативи результатів у жінок (для змагань III категорії)
Фехтування

Плавання

Лазер-ран

не менше

басейн 25м

басейн 50м

закрите
приміщення

відкрите
повітря

220 очок

2.18,00 сек.

2.21,00 сек.

12 хв.50 сек.

відставання від
лідера серед
чоловіків не
більше 2-х
хвилин.

Або набрати підсумкову суму очок в чотирьох видах програми змагань
(без урахування очок в конкурі), не менше:
1040 очок- за умови проведення лазер-рану в л/а манежі,
плавання в басейні 25 м.
1034 очок - за умови проведення лазер-рану в л/а манежі,
плавання в басейні 50 м.
Або набрати підсумкову суму очок в двох видах програми змагань (без
урахування очок в конкурі та лазер-рані), не менше:
536 очок - (плавання в басейні 25 м.), та час відставання в лазер-рані не
більше 30 сек. від лідера в цьому виді програми.
530 очок - (плавання в басейні50 м.), та час відставання в лазер-рані не
більше 30 сек. від лідера в цьому виді програми.

Очки в рейтинг спортсменів нараховуються за виступ на змаганнях
внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України. Очки в рейтинг юнаків та дівчат нараховуються
при умові, що спортсмен виступив у всіх видах сучасного п'ятиборства для
своєї вікової групи.
У разі набрання спортсменами однакової суми рейтингових очок, при
комплектуванні команди остаточне рішення приймається тренерською радою
та Головним тренером.
Очки в рейтинг спортсменів не нараховуються за виступ на змаганнях
що мають обмежений доступ (CISM, Чемпіонат Чемпіонів та інші змагання
за особистим запрошенням організаторів).

Для спортсменів, що не потрапили у фінал на міжнародних змаганнях,
нараховуються штрафні очки - по 0.5 очка за кожне нижчестояще місце,
згідно з загальним протоколом результатів усіх півфіналів. Наприклад спортсмен, який посів у загальному протоколі 37-е місце - отримує 0.5 очка
штрафу (за умови участі 36-ти у фіналі), 38-е місце - 1 очко і т.д.
Виключенням є випадки, коли це відбувається з причин, не залежних від
спортсмена (отримана в процесі змагань травма, засвідчена лікарем або
несправність обладнання, наданого організаторами змагань).
У разі травми, хвороби та інших форс-мажорних обставин, спортсмен
потрапляє до складу збірної команди України за рішенням тренерської ради
Федерації сучасного п ’ятиборства України і Головного тренера. При рівній
кількості очок, рішення про участь спортсменів у змаганнях приймається
тренерською радою Федерації сучасного п ’ятиборства України і Головним
тренером.
Примітки:
1. При рівній кількості голосів тренерської ради Федерації сучасного
п ’ятиборства України під час відбору до збірної команди України на всі
офіційні міжнародні змагання вирішальним є голос головного тренера
збірної команди.
2. Спортсмен, який виконав вищевказані вимоги, а на завершальному
НТЗ знизив свої спортивно-технічні результати, може бути замінений іншим
спортсменом за рішенням головного тренера та тренерської ради Федерації
сучасного п ’ятиборства України.
3. Усі протести, які були подані в письмовій формі, розглядаються на
засіданні тренерської ради та Президії Федерації сучасного п ’ятиборства
України.

Заступник директора департаменту
олімпійського спорту - начальник
відділу циклічних та швидкісно-силови
літніх олімпійських видів спорту

Л. М. Мирський

Головний тренер
збірної команди України

Ю. В. Мерщій

