ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
____________ Матвій БІДНИЙ

Система відбору
до складу національної збірної команди України з роликового спорту
на 2021 рік для участі в офіційних міжнародних змаганнях
Формування складу національної збірної команди України з роликового
спорту на 2021 рік для участі в міжнародних змаганнях здійснюється за
принципом об’єктивності та колегіальності в прийнятті рішень за поданням
тренерської ради, головного тренера Української федерації роликового спорту
(далі – Федерація).
Склад команди затверджується Федерацією та подається на розгляд
Міністерству молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) не менше ніж
за 30 днів до початку офіційних міжнародних змагань.
Основним критерієм відбору до складу національної збірної команди
України з роликового спорту на 2021 рік є результат, показаний спортсменом
протягом змагального сезону на чемпіонатах, Кубках України, а також
виконання протягом змагального сезону індивідуального плану підготовки,
участь у офіційних навчально-тренувальних зборах, виконання вимог
запланованих медичних обстежень, дотримання правил антидопінгового
контролю, проходження повної диспансеризації протягом сезону та перед
змаганнями.
Чемпіонат Європи зі швидкісного бігу на роликових ковзанах
серед дорослих, юніорів та молоді (ІІ ранг),
16 - 27 липня 2021, Португалія
Відповідно до Правил Європейської федерації "Ворлд скейт Європа" до
чемпіонату Європи зі швидкісного бігу на роликових ковзанах допускаються 16
спортсменів (8 чоловіків та 8 жінок) від країни у кожній віковій категорії та
виді програми, а саме:
вид програми:
трек; роад.
вікові категорії:
дорослі – 19 років та старше;
юніори – 17-18 років;
молодь – 15-16 років.
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Склад національної збірної команди України з роликового спорту
(швидкісний біг на роликових ковзанах) для участі у чемпіонаті Європи
формується зі спортсменів, які за результатами виступу посіли:
1-20 місце на етапі Кубку світу серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-20 місце на етапі Кубку Європи серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-25 місце на етапі Кубку Європи серед молоді 2021 року;
1-3 місце на чемпіонаті України серед дорослих та юніорів 2021 року,
при цьому виконати часовий норматив не нижче КМС.
Для участі у чемпіонаті Європи відряджаються спортсмени, які за
результатами виступу у 2021 році показали кращі спортивні результати на
вищезазначених змаганнях, у порядку пріоритетності.
Якщо результати є рівними, пріоритет мають спортсмени, які виконали
кращі часові нормативи на чемпіонаті України 2021 року.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у
склад команди для відрядження на участь у чемпіонаті Європи, змін у складі
команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається
колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат Європи з фігурного катання на роликових ковзанах
серед дорослих, юніорів, молоді та юнаків (ІІ ранг)
17 – 28 серпня 2021, Італія
Відповідно до Правил Європейської федерації "Ворлд скейт Європа"
до чемпіонату Європи допускаються 6 спортсменів (3 чоловіки та 3 жінки) від
країни у кожній віковій категорії та виді програми, а саме:
вид програми:
одиночне катання;
соло-танці.
вікові категорії:
дорослі – 19 років та старше;
юніори – 17-18 років;
молодь – 16 років;
старші юнаки (кадети) – 14-15 років.
Склад національної збірної команди України з роликового спорту
(фігурне катання на роликових ковзанах) для участі у чемпіонаті Європи
формується зі спортсменів, які за результатами виступу посіли:
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1-8 місце на Кубку світу з фігурного катання на роликових ковзанах
World Cup Inline Figure Skating серед дорослих, юніорів, молоді та старших
юнаків (кадетів) 2021 року;
1-3 місце на чемпіонаті України з фігурного катання на роликових
ковзанах серед дорослих, юніорів, молоді та старших юнаків (кадетів)
2021 року;
1-3 місце (за сумою балів трьох етапів) на Кубку України серед дорослих,
всеукраїнських змаганнях серед юніорів, молоді та старших юнаків (кадетів) з
фігурного катання на роликових ковзанах 2021 року.
Для участі у чемпіонаті Європи відряджаються спортсмени, які за
результатами виступу у 2021 році показали кращі спортивні результати на
вищезазначених змаганнях, у порядку пріоритетності.
Якщо результати є рівними, пріоритет мають спортсмени, які отримали
кращі результати на чемпіонаті України 2021 року.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у
склад команди для відрядження на участь у чемпіонаті Європи, змін у складі
команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається
колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах
серед дорослих та юніорів,
02 – 13 вересня 2021, Колумбія
Відповідно до Правил Міжнародної федерації "Ворлд скейт"
до чемпіонату світу зі швидкісного бігу на роликових ковзанах допускаються
16 спортсменів (8 чоловіків та 8 жінок) від країни у кожній віковій категорії та
виді програми, а саме:
вид програми:
трек;
роад.
вікові категорії:
дорослі – 19 років та старше;
юніори – 15-18 років.
Склад національної збірної команди України з роликового спорту
(швидкісний біг на роликових ковзанах) для участі у чемпіонаті світу
формується зі спортсменів, які за результатами виступу посіли:
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1-20 місце на етапі Кубку світу серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-20 місце чемпіонаті Європи серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-20 місце на етапі Кубку Європи серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-3 місце на чемпіонаті України серед дорослих та юніорів 2021 року,
при цьому виконати часовий норматив не нижче КМС.
Для участі у чемпіонаті світу відряджаються спортсмени, які за
результатами виступу у 2021 році показали кращі спортивні результати на
вищезазначених змаганнях, у порядку пріоритетності.
Якщо результати є рівними, пріоритет мають спортсмени, які виконали
кращі часові нормативи на чемпіонаті України 2021 року.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у
склад команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу, змін у складі
команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається
колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат світу з фігурного катання на роликових ковзанах
серед дорослих та юніорів,
27 вересня – 11 жовтня 2021, Парагвай
Відповідно до Правил Міжнародної федерації "Ворлд скейт"
до чемпіонату світу з фігурного катання на роликових ковзанах допускаються
6 спортсменів (3 чоловіки та 3 жінки) від країни у кожній віковій категорії та
виді програми, а саме:
вид програми:
одиночне катання;
соло-танці.
вікові категорії:
дорослі – 19 років та старше;
юніори – 12-18 років.
Склад національної збірної команди України з роликового спорту
(фігурне катання на роликових ковзанах) для участі у чемпіонаті світу
формується зі спортсменів, які за результатами виступу посіли:
1-8 місце на Кубку світу з фігурного катання на роликових ковзанах
World Cup Inline Figure Skating серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-8 місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових
ковзанах серед дорослих та юніорів 2021 року;
1-8 місце на Кубку Європи з фігурного катання на роликових ковзанах
серед дорослих та юніорів 2021 року;
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1-3 місце на чемпіонаті України з фігурного катання на роликових
ковзанах серед дорослих та юніорів 2021 року.
Для участі у чемпіонаті світу відряджаються спортсмени, які за
результатами виступу у 2021 році показали кращі спортивні результати на
вищезазначених змаганнях, у порядку пріоритетності.
Якщо результати є рівними, пріоритет мають спортсмени, які отримали
кращі результати на чемпіонаті України 2021 року.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України з
роликового спорту (фігурне катання на роликових ковзанах) для участі
у чемпіонаті світу (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл коштів
на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням Федерації, з
урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до результатів офіційних
спортивних змагань, виконання контрольних нормативів та запланованих
тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у
склад команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу, змін у складі
команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається
колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
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