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Чоловіки (молодь)

Вага спортсмена 
До 85 85-90 90-95 95-101 101-106 106-110 110 і більше

6000 м 20.05 20.00 19.55 19.50 19.45 19.35 19.20
2000 м 6.12 6.09 6.06 6.03 6.00 5.59 5.57

Чоловіки легкої ваги:  Вага спортсменів 74 кг.
6000 м.   20.20
2000м.     6.20

2. Спеціальна підготовка:
Відставання  у  відсотках  від  модельного  проходження  дистанції  між

класами човнів.

Модель  веслування
2000 м

дорослі молодь дорослі  л/в молодь л/в

Жінки
1х 7’07.71” 7’27”23 7’24’’46 7’30”19
2х 6’37.34” 6’51”58 6’48’’38 6’54”83
2- 6’50.61” 7’02”89 7’18”32
4х 6’06.84” 6’22”11 6’15”95 6’30”71
4- 6’14”36 6’34”61
8+ 5’54’16 6’03’23
4+ 7.02.60

Модель  веслування
2000 м

дорослі молодь дорослі  л/в молодь л/в

чоловіки
1х 6’33.35” 6’46”61 6’43”37 6’46”93
2х 5’59.72” 6’08”43 6’05”36 6’14”98
2- 6’08.50” 6’20”43 6’22”91 6’26”90
4х 5’32.26” 5’39”62 5’42”75 5’49”69
4- 5’37.86” 5’48”12 5’43”16
8+ 5’19”35 5’24”31 5’30”24
4+ 6’03”01

Система відбору включає: 

І етап:   Чемпіонат України з веслування на ергометрах
(08-09.02.2019, м. Миколаїв)

Змагання  проводяться  з  метою  визначення  рівня  загальної
підготовленості, фізичних можливостей та психоемоційного стану спортсменів
у базовому періоді підготовки.

Спортсмени,  які  претендують  на  підготовку  у  складі  збірної  команди
України, повинні виконати нормативи:
Жінки (Дорослі)

Вага спортсмена 
  70-75     75-80  80-85 85-90 90-95 95 і більше

6000 м 21.42-21.54 21.28-21.38 21.05-21.16 20.55-21.06 20.41-20.50 20.24-20.34
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Жінки (Молодь)

Вага спортсмена 
  70-75     75-80  80-85 85-90 90-95 95 і більше

6000 м 22.00-22.10 21.45-21.54 21.30-21.40 21.15-21.24 20.57-21.07 20.42-20.52

Жінки (л.в)
6000м.  22.33-22.46

Чоловвіки (л.в.)
6000 м.   20.20

Чоловіки (Дорослі)
Вага спортсмена 

До 85 85-90 90-95 95-101 101-106 106-110 110 і більше
6000 м 19.45 19.35 19.25 19.15 19.05 18.55 18.40

Чоловіки (молодь)
Вага спортсмена 

До 85 85-90 90-95 95-101 101-106 106-110 110 і більше
6000 м 20.05 20.00 19.55 19.50 19.45 19.35 19.20

ІІ етап:     Кубок України, 
присвячений пам’яті бійця "Небесної сотні", Героя України В. Швеця

(08-12.05.2019, м. Дніпро)
Змагання  проводяться  з  метою відбору  найсильніших  спортсменів  для

комплектування  збірної  команди  України  з  веслування  академічного  для
підготовки та участі у чемпіонаті Європи.

1) За результатами виступів у 1х (одиночках) комплектуються 2х із числа
фіналістів (1-6 місце). При комплектуванні 2х відставання між одиночками не
повинно перевищувати 10".

Спортсмени,  що  посіли  у  1х  (одиночках)  7-10  місця  комплектують
наступні 2х.

За  результатами  виступів  у  2-  комплектуються  екіпажі  4-  із  числа
фіналістів (1- 6 місце). При комплектуванні 4- відставання між 2- не повинно
перевищувати 10".

Спортсмени, що посіли у 2- (двійках розпашних без стернового) 7-8 та
9-10 місця комплектують екіпажі 4-.

2)  За  результатами  виступів  у  2х  та  4-,  екіпажі,  що  посіли  1-4  місця
комплектуються у 4х та 8+ відповідно (за умови відставання між екіпажами 2х
та, відповідно, 4- не більш ніж 7").

3)  За  результатами  виступів  спортсменів  легкої  ваги  у  1х  (одиночках)
комплектуються  2х  л/в  із  числа  фіналістів  (1-6  місце).  При  комплектуванні
2х л/в відставання між одиночками не повинно перевищувати 10".

Спортсмени,  що  посіли  у  1х  (одиночках)  7-10  місця  комплектують
наступні 2х л/в.

У разі несприятливих погодних умов (боковий вітер)  правило 10 секунд
не враховується.
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Рішенням тренерської ради Федерації  академічного веслування України

здійснюється  остаточне  затвердження  cкладу  збірної  команди  України  з
веслування академічного для підготовки та участі в чемпіонаті Європи.

Спортсмени, які не брали участь у контрольних та режимних тренуваннях
збірної команди України з веслування академічного,  а також не виконали всі
контрольні  нормативи,  передбачені  чинною  системою  відбору,  на
комплектування екіпажів збірної команди України з веслування академічного
(окрім 1х та 2-) допускаються виключно за рішенням головного та старшого
тренера зі спеціалізації.

У разі затвердження переможців фінальних заїздів 1х та 2- на участь у
чемпіонаті Європи у своїх класах човнів, до комплектування екіпажів збірної
команди України з веслування академічного 2х та 4- допускаються спортсмени,
що посіли 11 місце в 1х та 9 місце в 2-, за умови відставання не більш ніж 10"
від спортсменів, які посіли 8 місце.

ІІІ етап:   Чемпіонат  України серед молоді до 23 років
(07-09.06.2019, м. Дніпро)

Команда  –  переможець  затверджується  базовим  екіпажем  на  участь  у
чемпіонаті світу серед молоді до 23 років. Тренер базового екіпажу має право,
за  погодженням  з  тренерською  радою  Федерації  академічного  веслування
України, посилити склад команди в період підготовки до чемпіонату світу серед
молоді  до 23 років з  числа призерів чемпіонату України серед молоді  до 23
років, але не більш ніж 50%, виключно за умови хвороби спортсмена.

Остаточне  затвердження  екіпажів  для  участі  у  чемпіонаті  світу  серед
молоді  до  23  років  здійснюється  рішенням  тренерської  ради  Федерації
академічного  веслування  України  на  підставі  результатів  фінальних  заїздів,
серед переможців чемпіонату України серед молоді до 23 років в своїх класах
човнів. 

Кількість спортсменів, які претендують на участь у чемпіонаті світу серед
молоді до 23 років у складі збірної команди України в залежності від обсягів
фінансування,  затверджується  головним  тренером  за  погодженням  з
тренерською  радою  ФАВУ та  може  бути  зменшено  або  збільшено  з  числа
учасників змагань.

IV етап:   Особистий чемпіонат України
(21-23.06.2019, м. Дніпро)

Команда  –  переможець  затверджується  базовим  екіпажем  на  участь  у
Кубку  світу  та  чемпіонаті  світу.  Тренер  базового  екіпажу  має  право,  за
погодженням з тренерською радою Федерації академічного веслування України,
посилити  склад  команди  в  період  підготовки  до  чемпіонату  світу  з  числа
призерів особистого чемпіонату України, але не більш ніж 50%, виключно за
умови хвороби спортсмена.




