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'"ТГсйстема вiдбору спортсменiв lцо складу;ffi;ЪьKoi збiрноi команди
Украiни на учасТь у III зимових [rонацьких олiмпiйських iграх 2020 року
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в м. Лозаннi (Швейцарська Конфедерацiя)

загальнji положення

СПОртсмени- канд идати повиннi вiдповiдати таким загuшьним вимогам :

бути громадянином Украiни;
- ВИКонати квалiфiкацiйнi критерii, затвердженi цiею системоIо вiдбору;
- виконати iндивiдуальний план triдготовки;

- мати стабiльнi результати на офriцiЙних мiжнародних змаганнях
20 1 8-20 1 9 рр., 20l9-2020pp. ;

- мати високе мiсце у cBiToBoMy trlеЙтингу з виду спорту (дисц-иплiни);

- МаТИ ВиСокиЙ piBeHb функцiона-гtьноi та спортивноi пiдготов;rеностi,
мотивацiТ на досягнення наiiвищих спортивних результа,riв;

- ДоТриМуватися вимог Медично],о кодексу мiжнародного олiмпiйського
KoMiTeTy;

- мати високу свiдомiсть та патрiотичнiсть.
остаточний склад команди розглядаеться у встановленому порядку:
На ПеРШОМУ еТаПi - тренерсько!о радою та керiвним органсlм вiдповiдноТ

феДеРацii з виду спорту за поданнrIм тренера, визначеного федерацiсю, як
вiдповiдального за пiдготовку до III зIIмових Юнацьких Олiмпiйсt,ких iгор 2020

року в м. Лозанна (Швейцарська Конфеlдерацiя) (дапi - ЮОD;
На ДРУГомУ етапi - узгодженi фе,церацiею пропозицiТ надаються на розгляд

Робочiй групi iз забезпечення участi офiцiйноi делегацiТ Украiни в K)OI;
На ТреТЬому етапi - опрацьованi вiдповiдно до системи вiдбсlру пропозицiТ

ПОДаЮТЬся на затвердження Нацiональному олiмпiйському KoMiTeTy Украiни i
MiHicTepcTBy молодi та спорту Украiни не пiзнiше 17 грудня2О19 pclKy.

Iiiатлон

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбrэру до участi у III зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх



особистi: Команднi:
Юнаки : |2,5 км - iндивiдуальна
гонка;

7,5 км - спринт;

Дiвчата: 10 км - iндивiдуальна
гонка;

6 км - спринт

MiKc естафета (1 юн. - 7,5 км + 1 дiв. -

6 км);

Змiшана естафета (2 юн. - 7,5км * 2

дiв.- б км)

максимальна
квота допуску,
осiб

Квота краIни -
органiзацii

змаI,ань

дiвчата

Квота вiд НОК

юнаки - спринт 7,5 км;

юнаки - iндивiдуальна гонка 12,5

l]iвчата-спринтбкм;

дiвчата - iндивiдуальна гонка 10

Змiшана естафета
1 змiшана естафета вiдц НОК
(2юнакиi2дiвчини)

Одиночна змiшана естафета
l одиночна змiшана естафета вiд
НОК (1 юнак i 1 дiвчина)

квоmа спорmсменiв:
Загальна квота для спортсменiв

Максимальна кiлькiсть учас
Чоловiки 4

хtiнки 4

икiв змагань у видах програми вiд НОК:

максимальна кiлькiсть икiв змагань у видах програми:

Еiсього

юнаки 9] a
J 100

97 3 100

IJсього 194 6 200

4

4

4

4



Тип розподiлу квот
Квоти розподiляються НОКам.

Вiдповiдальнiсть спортсменiв
Bci спортсмени повиннi дотримуватися положень чинноТ олiмпiйськоi

Хартii включаЮчи Правило 41 (громадянство учасникiв), i лише Ti спортсмени, якi
дотримуЮться олiмпiйськоi XapTii, можуть брати участь у Зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх.

BiK учасникiв
У III ЗиМових Юнацьких Олiмпiйських iграх 202О року мають право брати

участь спортсмени, якi народилися у перiод з 01.01.2002 року по 31 .12.20оз року.

Квалiфiкацiйний перiод
З 01 сiчня20|8 по 08 грудня 20t9 року.

Процес розподiлу квот
D.l: lD.l Пiдрахунок Кубка нацii чемпiонату cBiTy II}U a.."rу
Чоловiки: ] 20l 8/20l9
40 lD.1.1 10 кращих НоК у залiку Кубка cBiTy з бiат;rону серед
ЖiНКи: 40 

| 
чоловiкiв у сезонi2О18/2019 будуть видiленi чотири ('4) мiсця за
квотою на кожен Нок.
D.1.2 10 кращих НОК в залiку Кубка нацiй cBiTy серед жiнок з
бiатлону сезону 201812019 будуть видiленi чотири (4) мiсця за
квотою на кожен Нок.



D.2:

Чоловi
60

ки: 
| 
Очки Кубка нацiй Кубка юнiорiв IBU формуютr,ся шляхом
додавання очок кожного Ноку на наступних змаганнях:

Жiнки: 60 
| 

t) Очки, отриманi кращими двома (2) спортсменами з рейтингом
нок в iндивiду€IJIьних i спринтерських змаганнях на юнацькому
чемпiонатi cBiTY (YJWCH), який включае в себе як молодiжнi,
так i юнацькi змагання;

2) Очки, заробленi двома (2) спортсменами з рейтинI-ом НоК на
Вiдкритому чемпiонатi европи серед юнiорiв (JOECH);

3) Очки, заробленi кращими двома (2) спортсменами з
рейтингом за НОК в Кубку юнiорiв;

4) Очки, заробленi за Нок в естафетi, змiшанiй естафетi та
одиночноi змiшанiй естафетi в юнiорських i юнацьких класах,
JOECH i кубках юнiорiв IBU.

Примiтка: для пiдсумковоТ оцiнки Кубку нацiй серед roHiopiB три
результати з найменшими балами будуть викресленi (н.
зарахованi) при пiдрахунку очок Кубка нацiй серед юнiорiв.

D.2.| 20 кращих НоК, якi не включенi в D. 1 . 1 вище, в чоловiчий
юнацький кубок.

SISTEMA KVALIFIKATSII - На рахунок Кубка нацiТ сезону
201812019 буде видiлено три (3) мiсця для чоловiкiв за квотою,
якописановD2.

Кiлькiсть мiсць для квот

Мiсця для краiн-органiзаторiв змагань
Якщо краТна, яка приймае, не квалiфiкуе будь-яких спортсменiв вiдповiдно

ДО D,l абО D.2, iЙ ГаРаНТУСТЬСЯ Три (3) мiсця квоти i вона повинна бути
пiдтверджена до 12 квiтня 2019 року в IBU.

D.2.2 20 кращих HOKiB, якi не включенi 
" 

о. t: u.щ., 
" р"rу""-

Кубка нацii серед юнiорiв у сезонi 2ol8l2019 рр.Будуть видiленi
три (3) мiсця для жiнок за квотою на кожен нок, як описано в
D2.
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Процес пiдтвердження квот
IBU публiкус пiдсумковi результати Кубка нацiй Кубка cBiTy IBU i

пiдсумкОвi резулЬтати Кубка нацiй юнiорiв КубкаiВU вiдразу пiсля останньоТ подii
сезону до 30 березня 2019 року на сайтi www.biathlonworld.com i повiдомляе
вiдповiдним Нок про видiлених iM квоти. Потiм нок повиннi будуть пiдтвердити,
чи хочуть вони використовувати цi мiсця квот для спортивних заявок IBU i
Lausanne 2020.

TepMiH

акредитацiТ
TBD * Лозанна 2020 TepMiH акредитацii

пiдтверджен
ня

30 березня 2019 року Публiкацiя з пiдсумку Кубка нацiI
чемпiонату cBiTy з 2018/2019 i Кубок
Кубка нацiТ серед юнiорiв 20182019

1 квiтня 2019 року IBU проiнформуе прийшrаючу краiну
НОК/ НФ про видiлених iM квоти

12 квiтня 2019 року Краiна, яка прийма€ змагання,
пiдтверджу€ використання свого
мiсця квоти для IBU i Лозанна 2020

15 квiтня 2019 року IBU проiнформуе НОК /'НФ про
видiленi iм квоти

29 квiтня 2019 року НОК пiдтверджуе використання
видiлених квотних мiсць для IBU i
Щепартаменту спортивних заявок
Лозанни-2020.

перерозподiл 6 травня 2019 року IBU перерозподiлить невикорисанi
KBoTHi мiсця

20 травня 2019 року видiленi мiсця квот для IBU

15 грудня 2019 року IBU для перерозподiлу Bcix
невикористаних квотних мiсць

TepMiH

подачi заявок
на спортивнi
заходи

16 грудня 2019 року Лозанна 2020 Закiнчення прийому
заявок на участь у спортивних
змаганнях



Закiнчс:ння TepMiHy

подачi заявок DRP
16 грулня 2019 року Лозанна 2020 Закiнченrrя TepMiHy

реестрацiТ делегацiй (DRP)

9 - 22 сiчня 2020 року Лозанна 2020 зимовi юнацькi
Олiмпiйськi iгри

Система (критерir) вiдбору спортсменiв до складу олiмпiiiськоi збiрноi
команди УкраiЪи:

ОСновним критерiем вiдбору кандидатiв до складу нацiональноi команди на
Пiдготовку до участi у III зимових Юнацьких Олiмпiйських iграх е краще мiсце
СПОрТсмена у пiдсумковому рейтинry спортивного сезону 201В-2019рр.,, яке
ВИЗнаЧасться шляхом оцiнювання рiвня спортивцоТ майстернос,гi за результатами
УЧСrСтi в Чемпiонатах Украiни та iнших офiцiйних мiжнародних i _Всеукраiнських
ЗМаГаннях та набраноi суми рейтингових очок, що нараховуються за кожний старт
в iндивiду€шьних видах програми;

Етапи вiдбору до збiрноi команди УкраТни для участi у заI]:лючному етапi
Пiдготовки та у подztльшому безпосередньо у ЮОI буд. здiйснюват.ись у два етапи:

- 1-й еТап - Попереднiй вiдбiр на участь у центр€Lлiзоваrliй пiдготовцi - за
пiдсУмковим реЙтингом минулого спортивного сезону - запрошуватимуться ло В

КРаЩИХ СПОрТсМенiв кожноТ cTaTi, спортивнi результати та piBeHb гtiдготовки яких
вiдповiдають також загапьним принципам та нормативним вимогам цiеi системи
вiдбору;

, 2-й етап - остаточний вiдбiр - до складу кандидатiв дцо олiмпiйськоТ

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбору до участi у III Зимових FОнацьких

КОN4анди Зараховуватимуться спортсмени за найбiльшою сумою очок, набраних за

результатами контрольних cTapTiB зi
iндивiдуальноТ гонки (10 км - дiвчата;
року в м. ByoKaTTi (Фiнляндiя).

Система нарахування очок:
1мiсце-7очок;
2мiсце-5очок;
3мiсце-4очок;
4мiсце-3очки;
5мiсце-2очки;
бмiсце-lочко.

спринту (6 км- дiвчата; 7,5 км- юнаки) та
12,5 км - юнаки), що пройдут,ь 22-24.II.2019

Гiрськолижний спорт

Олiмпiйських iграх.

6
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вudu пооzоаtwu

Iндивiдуальнi: Команднi:
Слалом (юнаки, дiвчата) Паралельнi команднi змагання.
Слалом-гiгант (юнаки, дiвчата)
Супер-гiгант (юнаки, дiвчата)
Супер-комбiнацiя (юнаки, дiвчата)

квоmа спорmсменiв
Загальна квотадля споРтсменiв научасть в ЮоI _ l60 осiб, у т.ч. 80 -юнакiв,

80 - дiвчат. МаксимаJIьна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд НОК:
3 юнаки,3 дiвчини.

Квота для участi у видах програми:
3 юнаки,3 дiвчини.

Тип розподiлу квот
Квоти розподiляються НОКам.

BiK учасникiв:
2002 - 2003 р.н.

Квалiфiкацiйний перiод
01 липня 2018 року - 08 грудня2019 року.

Квалiфiкацiйнi критерii:
Наявнiсть фiс-пунктiв у рейтинговому списку ЮоI (YOG list):

Змагання зi слалому та сл€Lлому-гiганту: щонайменше в одному з видiв програми;
змагання iз супер-гiганту: у швидкiсному спуску, супер-гiгантi або

слаломi-гiгантi;
ЗмаганнЯ iз супер-комбiнацiТ: У швидкiсному спуску, супер-гiгантi,

слаломi-гiгантi або альпiйськiй
комбiнацii.

Квалiфiкацiйний перiод.
FIS очки мають бути заробленi вiдповiдно до Правил FIS в перiод з 1 липня

2018 року по 08 грудня 20|9 року.

максимальна квота
допуску, осiб

Квота краТни-
органiзатора Всього

Юнаки 80
Входить до загальноТ

квоти у кiлькостi З

чоловiкiв та 3 жiнок

80

Щiвчата 80 80

Всього 160 160
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Процес розподiлу квот:
нок краiн, якi посiли |-7 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy серед

юнiорiВ 2019 р. (рейтИнг Марка Ходлера), а такоЖ краiна органiзатор отримуе по 3
квоти для юнакiв та 3 квоти для дiвчат (всього 8 НОК).

решта нок краIн, якi увiйшли до командного залiку чемпiонату cBiTy серед
юнiорiВ 2019 р., отриМуютЬ по 2 квотИ для юнакiв та 1 квоту для дiвчат до
досягнення загаJIьноТ квоти у 60 юнакiв та б0 дiвчат.

Решта квот розподiляеться мiж НоК краIн, якi не отримаJIи мiсця за п. l -2,та
висловили iHTepec в отриманнi квот. Розподiлення вiдбуватиметься за рейтинговим
списком юоI (YоG list) станом на 09.12.2019 шляхом призначенI{я 1 квоти для
юнакiв таlабо дiвчат для НОК до заповнення заг€IJIьноТ квоти у 80 юнакiв та 80
дiвчат. Рейтинговий список ЮоI базуеться на результатах атлетiв BikoBoT групи
ЮОI УПРОДоВж квалiфiкацiйного перiоду у сл€шомi та слаломi-гiгантi. У разi
piBHocTi мiсць квоту отримае атлет, який мае кращий рейтинг у слаломi або
слаломi-гiгантi.

Термiни пiдтверлження квот:
з0.06.2019 FIS iнформуе НОКи через вебсайт про oTpI{MaHi квоти по

п.1.
|4.07.20|9 НоКи пiдтверджують через онлайн систему FIS

використання квот.
05.10.2019 дедлайн подання заявки вiд нок щодо зацiкавленостi

участi у змаганнях.
09.|2.20|9 FIS публiкуе на вебсайтi www.fis-ski.com рейтинговий

список ЮЗоI (YOG list) та iнформуе НоКи про розподiленi квоти.
T2.12.2019

використання квот.
lз.l2.20|9

НОКи пiдтверджують через онлайн систему FIS

FIS iнформуе про перерозподiленi KBoTpI НОКам, якi
висловили зацiкавленiсть. Упродовж24 годин Ноки мають пiдтвердити цi квоти.

|5,|2,20]l9 Кiнцевий перерозгlодiл квот FIS.
Квалiфiкацiйнi змагання :

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Валь-дi-Фасса (Iталiя) |8 -27.О2.2019 р.
IНШi ЗМагання, що входять до к€uIендаря Мiжнародноi лижноТ федерацii FIS

упродовж квалiфiкацiйного перiоду.

КРИТеРii вiдбору спортсменiв до участi у квалiфiкацiйних змаганнях:
- СПОРТСМеНИ 2002-2003 р."., якi входять до складу нацiон,альноi збiрноi

КОМаНДИ УКРаiЪи i мають кращий результат у мiжнародних та Всеукраiнських
змаганнях;

- СПОРТСМеНи, якi оплатили FIS-коди можуть брати участь у квалiфiкацiйних
змаганнях, що входять до календаря Мiжнародноi лижноi федерацii FIs.
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Система та критерii вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди Украiни на уч:lсть в ЮОI

.Що складу зараховуються спортсмени що вiдповiдають наступним критерiям:

1. мають кращу - меншу суму фiс-пунктiв у YOG FIS POINTS LIST у трьох
iндивiдуа;rьних видах програми - слаломi, слаломi гiгантi та супер-гiгантi
станоМ на 09.|2.2019 https://www.fis-ski.com/DB/яeneral/winter-vouth-olvmpic-яames-fis-points_

code=ukr&яendercode=&fiscode=&birthvea r=&sort=SL.

2. у сулер-гiгантi для додавання до загzшьноi суми пунктiв набрани,х спортсменом
у сл€Lломi та слаломi гiгантi, беруться тiльки фiс-пункти кращого результату
спортсмена, показаного на мiжнародних рейl:гингових змаганнях FIS у наступнi
перiоди за умови:
2.|.З 01.07.2019 р.по 01.10.20l9 р., якщо BiH дорiвнюе або менше 80.00 фiс-

пунктiв
2.2.з 01.10.2019 р. по 08. |2.2019 р., не бiльш,лIй, нiж 120 фiс-пунктiв.
2.3.У РаЗi, ЯКЩО жоден зi спортсменiв не набрав фiс-пунктiв у супер-гiгантi у

зазначенi перiоди, до суми зараховуються фiс-пункти у супер-гiгантi згiдно
з поточним рейтинговим списком FIS Poi,nts List.

Лижне двоборство

Команднi:
Команднi змагання зi стрибкiв на
лижах з трамплiна.
Команднi змагання з пiвнiчних
лижних дисциплiн (вiльний стиль).

I. Квалiфiкацiйнi критерiI вiдбору до участi у III Зимових К)нацьких
Олiмпiйських iграх

вudu проzрамu

особистi:
Iндивiдуальнi змагання серед юнакiв
(NIVI0 км).
Iндивiдуальнi змагання серед дiвчат
(N}Y5 км).

За
квоmа спорmсменiв

гальна цвота дл1 Jц9рf9д4енiв - 80 осiб, у т. ч. 40 - юнакiв, 40 - дiвчат.
максимальна
квота допуску,

осiб

Квота к:раiни-
органlзатора Всього

Юнаки 40
Входить до загальноТ

квоти у кiлькостi
2 юнакiв та 2 дiвчат

40

Щiвчата 40 40

Всього 80 80

80
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NIаксимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд Нок:
2 юнаки, 2 дiвчини

у командних змаганнях зi стрибкiв з трамплiну брати участь може
максим€шьно одна команда вiд Нок, яка складаеться з 1стрибуна юнака на лижах
з трамплiна i однiет дiвчини в стрибках на лижах з трамплiна та одного юнака i
однiеi дiвчини в лижному двоборствi, що квалiфiкувалися. Всього 4 спортсмени.
вибiр спортсменiв на участь у командних змаганнях здiйснюеться на розсуд нок.

у командних змаганнях з лижного двоборства може взяти участь максимум
одна команда вiд Нок, яка складаеться з юнака i однiеi дiвчини в лижних гонках, з
юнака i однiеi дiвчини в стрибках на лижах з трамплiна та юнака i однiеi дiвчини в
лижномУдвоборствi, що квалiфiкувалися. Всього б спортсменiв. Вибiр спортсменiв
на участь у командних змаганнях здiйснюсться на розсуд нок.

Тип розподiлу квот
Квоти розподiляються НОКам.

Вiдповiдальнiсть спортсменiв
Bci спортсмени повиннi дотримуватиая положень чинноi олiмпiйськоi

Хартii, включаючи Правило 41 (Громадянство у,часникiв), i лише Ti спортсмени, якi
дотримуються олiмпiйськоi XapTii, можуть брати участь у зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх.

BiK учасникiв
у зимових Юнацьких олiмпiйських iграх 2020 мають право брати участь

спортсмени, якi народилися у перiод з 01 сiчня 2002 року по 31 грудня 2004 року.

Щодатковi вимоги
.Щопускаються лише спортсмени, якi брали участь у змаганнях не нижче рiвня

ФIС таlабо Континентального Кубку.

Квалiфiкацiйний перiод
З 0l липня2018 року по 08 грудня 2019 року.

Проведення квалiфiкацii
КВаЛiфiкацiя та розподiл квот (загальна квота спортсменiв - 40 юнакiв та 40

дiвчат):
D.1. Bci НОКи, якi отрим€uIи очки в заг€шьному залiку Марк Ходлер Трофi з

ЛИЖНОГО Двоборства на чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв 2019 року, та краТна-
органiзатор отримують квоту два (2) серед юнакiв та два (2) серед дiвчат.
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D.2. РеШта мiсць будуть розподiленi з максимаJIьною квс}тою один (1)
спортсмен вiдповiдниМ НОКам, спортсмени яких посiли мiсця в iндивiду€lJlьних
змаганнях з лижного двоборства (NH/5 км) на чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв 2o1,g,

що не квалiфiкувалися по D.l., До тих пiр, поки не буле досягнуто максимальноТ
квоти у 40 юнакiв та 40 дiвчат.

D.2.1. В остаточномУ розподiленнi квоТ У юнакiв таlабо дiвчат за

результатами iндивiдуальних змаганнЬ з лижного двоборства (NЕV5 км) на
чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв 201,9, буд. враховуватиQя нок, який посiв краще
мiсце в загаJIьному залiку Континентального Кубка сезону 2018-2019 серед
спортсменiв BiKoBoI групи Юнацьких Олiмпiйських iгор.

D.3. Якщо з€lJIишилися квоти, видiлення iх буде проводитися не бiльше нiж з
квотою один (1) юнак таlабо одна (1) дiвчина на НОК, для тих, якi не
квалiфiкув€UIися за D. I TaD.2 та виявили зацiкавленiсть на мiсця квот вiдповiдно
до рейтингу юнакiв та дiвчат у загальному залiку Континент€lJIьного Кубка сезону
2018-2019 серед спортсменiв BiKoBoT групи Юнацьких олiмпiйських iгор.

D.з.1. В остаточному розподiленнi квот У юнакiв таlабо дiвчат за

результатами загального залiку Континент€UIьного Кубка сезону 2018-2019 серед
спортсменiв вiковоI групи Юнацьких олiмпiйськиХ iгор бУд. враховуватися
спортсмен з бiльшою кiлькiстю перших мiсць, Других мiсць, TpeTix мiсць i т. д. на
Континент€uIьному Кубку сезону 20 1 8-20 19.

D.4. Якщо у под€Llrьшому з€шишатимуться квоти, вони будуть видiлятися не
бiльше нiж з квотою один (1) спортсмен за статтю на Нок, для тих, якi не
квалiфiкУв€tлися за D.1, D.2 та D.3 та виявили зацiкавленiсть на мiсця квот
вiдповiдно до рейтингу юнакiв та дiвчат у заг€шьному залiку Юнацького Кубка
ФIС сезону 2018-2019 серед спортсменiв BiKoBoi групи Юнацьких олiмпiйських
iгор.

D.4.1. В остаточномУ розподiленнi квоТ У юнакiв та/або дiвчат за

результатами заг€UIьного залiку Юнацького Ку,бка ФIС сезону 2018_2019 серед
спортсменiв BiKoBoi групи Юнацьких олiмпiйських iгор, буле враховуватися
спортсмен з бiльшою кiлькiстю перших мiсць, Других мiсць, TpeTix мiсць i т. д. на
Юнацькому Кубку ФIС сезону 2018-2019.

D.5. ЯКЩО Пiсля цього з€шишилися квоти, розподiл буде продовжуватися
ВiДПОВiДНО до D.2, D.3 та D.4 для HOKiB, якi виявили зацiкавленiсть на мiсця квот
СТОСОВНО ik дрУгого кращого спортсмена, щоб доlrустити до змагань максимум двох
(2) юнакiв та двох (2) дiвчат доки не будуть заповненi Bci квоти.

D.6. Список розподiлу квот буле опублiковано 09 грудня 2019 на вебсайтi
ФIС www.fis-ski.coш, де буд. опублiковано перелiк HOKiB, яким буд. видiлено
квоти вiдповiдно до D.1 - D.3.
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D.7. У разi скасування чемпiонату cвiTy серед юнiорiв 2О119 року розподiл D.1
та D.2 бУд. проводиТися на пiдставi рейтингу Кубка Нацiй з лижного двоборства
сезону 2018-2019.

D.8. Якщо спортсмен заробляе квоту для ноК у загЕUIьному залiку
КонтинеНт€UIьногО Кубка (D.3), цей споРтсмеН не буде враховуватись при розподiлi
квот у заг€Lпьному залiку Юнацького Кубка ФIС (D.4).

Пiдтверлження квот
ФIС iНфОРМУс НОКи про отриманi квоти по D.1 та D.2 30 червня2ОI9 року

череЗ вебсайт ФIс. НоКи маютЬ два тижнi до |4 липня 2019 року для
пiдтвердження череЗ онлайн систему ФIС щодо використання квот.

ФIС iнформус НоКи про отриманi квоти по D.3 (та D.4 i D.5, якщо
застосовуеться) про розподiленi квоти 09 грудн я 2019 року через веб-сайт ФIс.
ПiслЯ цьогО НоКи мають три днi, щоб пiдтвердити ix до 12 грулня 20itg року через
онлайн систему ФIС щодо використання квот.

Перерозподiл невикористаних квот
Буль-якi квоти, якi повернулися/не пiдтвердилися вiдповiдним НоКами, будуть

перерозподiленi ФIС на ocHoBi критерiiв, викладених у D.3, потiм D.4 та, якщо
потрiбно, D.5.

Квалiфiкацiйнi змагання :

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Лахтi (Фiнляндiя) 21-27.0|.2O|9.
Етапи розiграшу КонтинентаJIьного Кубка сезону 20 1 8-20 19.
Етапи розiграшу Юнацького Кубка ФIС сезону 2018-2019

Система та критерii вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди УкраiЪи

заключний етап вiдбору вiдбудеться за результатами двох контрольних
тренувань пiд час проведення навчЕUIьно-тренув€UIьних зборiв (по одному
контролю на кожному з НТЗ) -о у Фiнляндii в перiод з 15 по 24 листоrlада2019 рокуо у Австрii в перiод з 05 по l0 грудня 2019 року

1. Спортсмен/спортсмени, якi посiли 1-ше мiсце на одному з або обох
КОНТРОЛЬних тренуваннях, зараховуються до складу юнацькоi олiмпiйськоТ
збiрноi на участь в ЮОI.

2. У РаЗi, ЯКщо один i той самий спортсмен посiв перше мiсце на обох
КОНТРОЛЬниХ тренуваннях, лругий спортсмен до скJIаду юнацькоТ
ОЛiМПiйСЬКОi збiрноТ на участь в ЮОI розглядаеться з числа спортсменiв, що
ПОСiЛИ ДрУгi мiсця на з€вначених контролях; перевагу отрима€ той iз
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кандидаТiв, який мае менший час вiдставання вiд переможця на фiнiшi з
урахуванням наступних показникiв:
1 чос} подолання дистанцii у лижнiй гонцi кожного зi спорr:сменiв, в тому

числi i часовi пок€lзники лiдера у порiвняннi часу витраченого iм на
кожному з обох контролiв;

о загальнот суми очок та дальностi виконання стрибкiв на лижах з
трамплiну.

лижнi гонки

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбору до участi у III Зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх

вudu проерамu

Iндивiдуальнi:
Спринт вiльний стиль (юнаки, дiвчата)
Гонка класичний стиль (юнаки 10 км,
дiвчата 5 км)
Лижний крос (юнаки, дiвчата)

квоmq спорmсменiв
Загальна квота для спортсменiв - 160 осiб, 1, 1.

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах
3 дiвчини.

Команднi:
Команднi змагання з пiвнiчних
лижних дисциплiн (вiльний
стиль)

ч. 80 - юнакiв, 80 - дiвчат.
програми вiд НОК: З юнаки,

максимальна
квота допуску,

осiб

Квота краiни-
органiз,атора Всього

Юнаки 80
Входить до загальноТ

квоти у кiлькостi
З юнаки та З дiвчини

8(]

Щiвчата 80 8()

Всього 1б0 160

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагilнь у видах програI}tи
юнаки,3 дiвчини

вiд НоК: 3

У КОМаНДниХ Змаганнях з лижного двоборства може взяти участь максимум
одна команда вiд Нок, яка складаеться з юнака i однiст дiвчини в лижних гонках, з
ЮНаКа i ОДНiеi дiвчини в стрибках на лижах з трамплiна та юнака i однiсТ дiвчини в
ЛИЖНОМУ ДВОбОрствi, що квалiфiкув€lJlися. Всього б спортсменiв. Вибiр спортсменiв
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на участь У командних змаганнях здiйснюеться на розсуд Нок за поданням
нацiональноТ федерацii лижного спорту.

Тип розподiлу квот
квоти розподiляються Нокам за дисциплiною та гендерною ознакою.

Вiдповiдальнiсть спортсменiв
Bci спортсмени мають дотримуватися положень чинноi олiмпiйськоi XapTii,

включаЮчи Правило 4| (Громадянство учасникiв), i лише Ti спортсмени, якi
дотримуЮться олiмпiйськоi ХартiI, можуть брати участь у зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх.

BiK учасникiв
у зимових Юнацьких олiмпiйських iграх 2020 мають право брати участь

спортсмени, якi народилися у перiод з 01 сiчня 2002року по 3 1 грудня 20О4року.

Квалiфiкацiйний перiод
01 липня 2018 року - 08 грудня2019 року.

Квалiфiкацiйнi критерii:
Наявнiсть фiс-пунктiв у рейтинговому списку ЮЗОI:
Щля участi у змаганнях зi спринту

Щля участi у гонцi (5\l0 км)

Щля участi у лижному Kpoci

у спринтi

у дистанцiйних видах програми
в одному з видiв програми

Процес розподiлу квот:
ноК краiн, якi посiли з 1 по 10 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy

серед юнiорiв та юнiорок з 19 по 27 сiчня 20t9 року у м. Лахтi (Фiнляндiя) за
рейтингом Марка Ходлера, а також краiна-господар отримують по З квоти для
юнакiв та 3 квоти для дiвчат (всього s нок) при yMoBi участi з видiв спорту
стрибкiв на лижах з трамплiна та лижного двоборства.

РеШТа КВОТ розподiляеться мiж НОК краiн, якi не отримzLли мiсця за п. l -2,та
висловили iHTepec в отриманнi квот. Розподiлення вiдбуватиметься за рейтинговим
СПИСКОМ ЮОI (YOG list) станом на 09 груднi 2019 року шляхом призначення 1

квоти для юнакiв таlабо дiвчат для НОК до заповненнrI загzшьноi квоти у 80 юнакiв
та 80 дiвчат. Рейтинговий список юоI базуеться на результатах атлетiв
BiKoBoi групи ЮЗОI упродовж квалiфiкацiйного перiоду у спринтi та дистанцiйних
ВИДаХ ПРОГРаМи. У разi piBHocTi мiсць квоту отримуе атлет, який мае кращий
рейтинг у спринтi або дистанцiйних видах програми.

Термiни пiдтвердження квот
30.06.20l9 FIS iнформуе НОКи через вебсайт про отриманi кl]оти по п.1.
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|4-07.20|9 НОКи Пiдтверджують через онлайн систему FIS використаннJI
квот.

05.10.2019 дедлайн подання заявки вiд НОК щодо зацiкавленостi участi у
змаганнях.

09.|2.2019 FIS публiкус на вебсайтi wrлlM.fis-ski.com рейтинговий список
ЮЗОI (YOG list) та iнформус НОКи про розподiленi квоти.

l2.|2.20I9 НоКи пiдтверджують через онлайн систему FIS використання
квот.

lЗ.l2.20l9 FIS iнфоРМУе про перерозподiленi квоти НОКам, якi висловили
зацiкавленiсть. Упродовж24 годин Ноки мають пiдтвердити цi квоти.

15.12.20lr9 Кiнцевий перерозподiл квот FIS.

Квалiфiкацiйнi змагання :

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв та юнiорок м. Лахтi (Фiнляндiя) з 2| по 27
сiчня 20119 року.

Мiжнароднi змагання (FIS) з лижних гонок, що входять до к€tлендаря
Мiжнародноi лижноi федерацii FIS упродовж квалiфiкацiйного перiоду.

Система вiдбору до квалiфiкацiйних змагань:
Наявнiсть активного FIS-коду.

Система та критерii вiдбору спортсменiв дtо складу олiмпiл-tськоi збiрноТ
команди Украiни

.Щiвчата: одномiснi сани,

двомiснi сани

Краще мiсце у рейтинговому списку юоI (YоG FIS-List) стан:ом на
09.12.2019 р. https:

Санний спорт

I. Квалiфiкацiйнi критерiт вiдбору до участi у III Зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх

В@u проzролпа:
Юнаки: одномiснi сани,

двомiснi сани
Командна гонка (одномiснi сани-дiвчата, одномiснi сани-юнаки, двомiснi
сани).

квоmа спорmсменiв
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ВстановЛена настУпна квоТа длЯ спортсменiв - 100 осiб, у т. ч. 50 - чоловiкiв,
50 -жiнок.

Максимальна квоl]а
допуску, осiб

Квота
краТни, якir
ПРОВОДИТL

змагання

Всього
На cTapTi

юFIаки одномiснi 19 1 20

юнаки двомiснi 2В (14 саней) 2 (1 сани) 30 (15 саней)

дiвчата одномiснi 19 1 20

дiвчата двомiснi 28 (14 саней) 2 (1 сани) 30 (15 саней)

Разом 94 атлети 6 атлетiв 100 атлетiв

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд НОК:
юнаки одномiснi - 2
юнаки двомiснi -2 (| сани)

дiвчата одномiснi - 2

дiвчата двомiснi - 2 (1 сани)
БРаТИ УЧасТЬ у III зимових Юнацьких Олiмпiйських iграх можуть

СПОрТсМени, якi народилися в перiод вiд 1 сiчня 2002 року до 31 грудня 2005

року.

Квалiфiкацiйний перiод
1.01.2018 8.12.2019 квалiфiкацiйний перiод до участi у III Зимових

Юнацьких Олiмпiйських Iграх.
9.|2.2019 - FIL публiкуе рейтинговий список спортсменiв.
|0.|2.2019 - FIL iнформус НОК про видiлену квоту для краiни.
|2.Т2.2019 - НОК пiдтверджуе використання видiлених квот FIL.
|З.|2.2019 - FIL перерозподiляе невикористанi квоти.
ВПРодовж 24 годин - НОК пiдтверджу€ використання додаткових квот,

видiлених FIL.
|5.|2.2019 - FIL перерозподiляе невикористанi квоти.
|6.12.2019 - остаточний TepMiH подачi заявок для участi у III Зимових

Юнацьких Олiмпiйських Iграх.
|6.12.2019 - остаточний TepMiH реестрацii для участi у III Зимових

Юнацьких Олiмпiйських Iграх.
9-22.0|.2020 - строки проведення III Зимових Юнацьких Олiмпiйських Iгор.

КритерiТ та система вiдбору спортсменiв до квалiфiкацiйних змагань
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Формування складу спортсменiв для участi у квалiфiкацiйних змаганнях
здiйснюеться за кращим результатом спортсмена в рейтингу FIL (Мiжнародна
Федерацiя санноГо спорту) вiковоi групи "А" юнакiв та дiвчат сезону 20l 8-2019 та
за поданням Федерацii санного спорту Украiни.

участь у з€вначених шостi етапах розiграшу Кубка cBiTy серед юнакiв та
дiвчат групи А:

1) 5-б. |2.2018 (Солт Лейк CiTi, США);
2) 7-8.12.2018 (Солт Лейк CiTi, США);
3) 14-1 5.I2.20I8 (Калгари, Канада);
4) |7 -|9 .01 .2019 ( Сент Моритц, Швейцарiя);
5) 8-9.02 .20119 (Вiнтерберг, Нiмеччина);
6) l 5-1 6.02.2019 (Оберхоф, Нiмеччина).

ЧемпiонаТ Украiни з санного спорту серед рiзних вiкових груп 18-
2|.0З.2019 (м. Сiгулда, Латвiя).

Критерii та система вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди Украiни до участi в ЮОI

.Що участi у III зимових Юнацьких олiмпiйських iграх допускаються тiльки
кращi спортсмени за рейтингом FIL станом на 08.12.2019 РокУ, технiчна
пiдготовленiсть яких вiдповiдае вимогам FIL, та вимогам безпеки на олiмпiйських
iграх

Головними критерiями вiдбору кандидатiв до нацiональноi збiрноТ
команди на участь € краще мiсце у рейтингу FIL:
1. для одномiсних саней посiсти не нижче 19 мiсця, для двомiсних саней посiсти

не нижче 14 мiсця.

2. рейтинг FIL формуватиметься за результатами висryпiв спортсменiв у
квалiфiкацiйних змаганнях у перiод з 1 жовтня по В грудня 2019 року чотирьох
етапiв розiграшу Кубку cBiTy серед юнакiв та дiвчат групи А:
2.I.26.11.2019 - 01 .|2.2019 1, 2 етапи Юнiорського Кубках cBiTy м. Iннсбрук

(Австрiя);
2.2.02-08.|2.20|9 З, 4 етапи Юнiорського Кубках cBiTy м. Кьонiгзей

(Нiмеччина);
3. У разi piBHocTi рейтингових пок€tзникiв:

3.1.головним критерiем вiдбору стас кращий результат (мiсце) на
квалiфiкацiйних змаганнях зазначених в п.2) цiеi системи;

З.2.У раЗi piBHocTi рейтингових показникiв та мiсць на квалiфiкацiйних
ЗМаГаННЯХ ДО УВаГи береться стабiльнiсть проходження трас бiльша кiлькiсть
кращих мiсць на з€вначених етапах вiдбору
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Скелетон
I. Квалiфiкацiйнi критерiт вiдбору до участi у III зимових Юнацьких

Олiмпiйських iграх.

Вudu ПООzоамu: скелетон iндивiдуальнi змагання чоловiкiв та жiнок

квоmа спооmсменiв
Встановлена настУпна квоТа для спортсменiв 40 осiб, у т. ч.
20 чоловiкiв та 20 жiнок.

максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми:
по 4 хлопця 4 дiвчини вiд одного НОК

Квалiфiкацiйний перiод
Триватиме з 1 жовтня по 8 грудня 2019 року.
остаточний TepMiH для IBSF поiнформувати Bci НоКи щодо квалiфiкацii

заявлених спортсменiв - 9 грудня 2019 року.
остаточний TepMiH для нок пiсля розподiлУ для чоловiкiв ( 20 осiб), дп"

ЖiНОк (20 осiб) додатково заявити на перерозподiл до З осiб у чоловiчу та 3 осiб у
жiночу команди - 15 грудня2019 року.

НОК пiдтверлжують в IBSF використання квоти - 1t грудня 2О19 року.
IBSF iнформуе вiдповiднi НОК щодо перерозподiлу квоти та квалiфiкованих

спортсменiв - 12 грудня 20119 року.
Кiнець перерозподiльного процесу - 15 грудня 2019 року.
ОстаточниЙ TepMiH отримання будь-якоi реестрацiйноi форми, наданоi НОК

- 1б грудня2019 року.

,.Щати / Процес пiдтвердження мiсць
IBSF повинен проiнформувати Нацiональнi федерацii та вiдповiднi НОК-ки

щодо квалiфiкацii спортсменiв до 9 грудня2019 року.

Мiсце
краiни

максимальна
квота допуск},,

осiб

Квота
краiни, якzt
проводить,
змагання

Всього
На cTapTi

Чоловiки 19 1 20

Жiнки 19 1 20

Всього 38 2 40
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Федерацii-члени IBSF повиннi координувати дii зi свотми Ноками та
iнформувати IBSF щодо використання cBoik квото-мiсць не пiзнiше 11 грудня 2о:l9

року.
сцисок спортсменiв, якi стартують на ЮоI, мае бути направлений не пiзнiше

15 грудня 201'9 року. Кiлькiсть заявлених спортсменiв не повинна перевищувати 4
спортсменiв вiд певного НОКу.

замiна Ноком заявлених спортсменiв у випадку травми або форс мажорних
обставин, перед стартом або першим змаганням -до 15 грудня 2019 року.

Полiтика пiзньоi замiни. В такому разi спортсмен, якого замiнили,
повинен/повинна повернути його/ri акредитацiю до самого процесу замiни, щоб
наступнИй спортСмен, якИм його/fi замiнили, змiг Ti отримати (такоi практики
немае).

Перерозподiл невикористаних квот
ЯкщО деякi ноК не заповнили своi квоти, вiльнi квоти можуть бути наданi

нок, якщо спортсмени володiють вiдповiдним рейтингом та вiдповiдають вище
перерахованиМ вимогаМ -до 15 грудня 2019 року.

Федерацiям-членам МСФ, що не входять до рейтингового списку квот нок
перших для чоловiкiв та для жiнок, рекомендовано звертатися до вiдповiдного ок
для перерозподiлу заявлених на старт чоловiкiв та жiнок.

Квалiфiкацiйнi змагання спортивного сезону 2019 12020з
1) Лiллехаммер (Норвегi я) 21-27 .10.2019
2) Кьонiгзее (Нiмеччина) 4-10. 1 1.2019
3) Лейк-Плесiд (США) 1 1- 19. 1 1 .2019
4) Парк CiTi (США) 3-S.12.20|9

особливi вимоги IBSF щодо участi у квалiфiкацiйних змаганнях та юоI
,.ЩО УЧаСТi У ЗиМових Юнацьких Олiмпiйських iграх допускаються

спортсмени, якi вiдповiдають наступними вимогами IBSF:
. мають дiючу лiцензiю IBSF
о вiдповiдають вимогам до стану здоров'я, технiчноi пiдготовленiсть та

безпеки проходження трас IBSF
о мають вiдповiднi cTpaxoBi полiси для покриття у разi травмування таlабо

нещасних випадкiв пiд час змагань та цивiльно-правовоi вiдповiдальностi
проти та cTopoнHix осiб

критерii вiдбору спортсменiв Всеукраiнськоi Федерацii бобслею та
скелетону до участi у квалiфiкацiйних змаганнях

.ЩЛЯ УЧаСТi У квалiфiкацiйних змаганнях до ЮОI допускаються спортсмени за
кращимИ пок€вникамИ заг€UIьнОi та спецiальноi фiзичноТ пiдготовленостi,
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володiння технiчними навиками та спусками на скелетонi з трас вiдповiдноТ
складностi, що вiдповiдають вимогам IBSF для цiеi BiKoBoT групи.

Критерii та система вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоТ збiрноi
команди Украiни

ГОловними критерiем вiдбору до кандидатiв до нацiональноI олiмпiйськоi
КОМаНДИ е ЗДОбУття необхiдного за вимогами IBSF найвищого зi спортсменiв
ВсеукраIнськоi федерацii бобслею та скелетону мiсця в рейтингу IBSF.
Рейтинг IBSF визначатиметься за пi2цсумками участi в офiцiйних, визначених IBSF
мiжнародних змаГаннях 20|9-2020 рр. шляхом нарахування очок за кожний зi
cTapTiB в iндивiду€lльних номерах програми.

СИСТеМа вiдбору побудована на пiдставi спортивного принципу та
передбачае вiдповiдну етапнiсть.

Етапи вiдбору
ВiДбiР ДО Збiрноi команди Украiни зi скелетону для пiдготовки та участi в

ЮОI здiйснюватиметьсяу 2 етапи:
- 1-Й еТаП - поПереднiй вiдбiр для централiзованоi пiдготовки та участi у

ВiДбiРКОВих Змаганнях етапах Кубка Свропи IBSF здiйснюватиметься за
ПiДСУМКами спецiальноi програми тестування, розробленоi в ВФБС. Щля пiдготовки
У СКЛаДi КОМанДи запрошуватимуться спортсмени, спортивнi результати яких
вiдповiдають приНципаМ та нормативниМ вимогаМ вiдбору IBSF для проходження
трас для вiдповiдних вiкових груп.

,2-й еТаП - вiдповiдно до результатiв виступiв на юнацьких вiдбiркових
ЗМаГаННЯХ IBSF, З€Вначених у п.п. <Квалiфiкацiйнi змагання спортивного сезону
20|912020> цiеi системи вiдбору остаточний склад команди визначатиметься за
мiжнародним рейтингом IBSF

://www.ibsf. З8&sesr;i

Сноубординг

L Квалiфiкацiйнi KplrTepii вiдбору до участi у III Зимов-их IС)нацьки>l

Олiмпiйських irpax.
вudu проерамu

Iндивiдуальнi:
Сноубордкрос (юнаки, дiвчата)
Хафпайп (юнаки, дiвчата)
Сноуборд слоупстайл (юнаки,
дiвчата)
Сноуборд бiг-ейр (юнаки, дiвчата)

Команднi:
Команднi змагання лижний та
сноубордкрос (1 юнак та 1 дiвчина у
cKi-Kpoci та 1 юнак i 1 дiвчина у
сноубордкросi. Прiоритетнiсть у
формуваннi команд - один НОК,
змiшанi НОК)

Квота спортсменiв
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Загальна квота для спортсменiв - 256 осiб, у т.
максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах
дiвчини.

IVIаксималь-
на квота, осiб

Квота к.раiни-
органiзlатора

Всього

Юнаки

Сноубордкрос 24

Входить до
загаJIьноi квоти

у кiлькостi 2
юнакiв та 2

дiвчат

24
Хафпайп 20 20
Сноуборд слоупстайл l
бiг-ейр 20 20

!iвчата

Сноубордкрос 24 24
Хафпайп 20 20
Сноуборд слоупстайл l
бiг-ейр 20 ,|0

Всього 128 l28

Квота для участi у видах програмпz 2 * 2.

тип розподiлу квот. Квоти розподiляються Ноком.

BiK учасникiв
2002 - 2003 р.н. - сноуборлкросi, командних змаганнях.
2002 -2004 р.Н. -хафпайпi, сноубордингу слоупстайлi, сноубординry бiг-ейр.

Квалiфiкацiйнi критерii:
.щля участi у змаганнях спортсмени повиннi мати фiс-пункти у рейтинговому

списку юоI (YоG list) у вiдповiдних видах програми (сноубордкрос, сноуборл
хафпайп, сноуборд слоупстайл та сноуборд бiг-ейр). Атлети, що мають пункти
лише у сноуборд слоупсталi, можуть брати участь у змаганнях зi сноуборл бiг-ейру.

Квалiфiкацiйний перiод
FIS очки мають бути заробленi вiдповiдно з Правилами FIS в перiод з

01 липня 2018 року по 08 грудня 2019 року.
FIS регулярно публiкуе останнiй список очок FIS для отримання iнформацii.

Щодаткова участь у видах програми:
у сноубордкросi також може взяти участь 1 атлет, заявлений нок у

сноуборд хафпайпi таlабо сноуборд слоупстайлi/бiг-ейрi за умови виконання
квалiфiкацiйних вимог (BiK, наявнiсть пунктiв у рейтинговому списку юоI).

У сноуборд хафпайпi також може взяти участь 1 атлет, заявлений НОК у
сноуборДкросi таlабо сноуборд слоупстайлi за умови виконання квалiфiкацiйних
вимог (BiK, наявнiсть пунктiв у рейтинговому списку ЮОI).

ч. 128 - юнакiв, 128 - дiвчат.
програми вiд НОК: З юнаки, 3
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у сноуборд слоупстайлi/бiг-ейрi також може взяти участь 1 атлет, заявлений
нок у сноубордкросi таlабо сноуборд хафпайпi за умови виконання
квалiфiкацiйних вимог (BiK, наявнiсть пунктiв у рейтинговому списку юзоI).

Процес розподiлу квот:
нок кратн, якi посiли 1-7 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy серед

юнiорiВ 2019 р. (рейтинГ Марка Ходлера) сереД юнiорiВ та юнiороп у.поуборлкросi
та хафпайпi, а також KpaiHa органiзатор отримуе по 2 квоти дп" ."a*iB та 1 *"оr"
для дiвчат у вiдповiдному видi програми (всього 8 нок у видi програми для кожноi
cTaTi).

нок кратн, якi посiли |-7 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy серед
юнiорiв 2019 р. (рейтинг Марка Ходлера) серед юнiорiв та юнiоро* у сноуборл
слоупстайлi/бiг-ейрi, а також краiна органiзатор отримуе по 2 квоти для юнакiв та
2 квоти для дiвчат (всього 8 HOKiB для кожноi cTaTi). Залiк розраховуеться для
кожноi краiни шляхом додавання очок спортсменами у слоупстайлi та бiг-ейрi.

Решта квоТ у сноубордкросi, хафпайпi, слоупстайлi/бiг-ейрi розподiл".r"."
шляхоМ призначення 1 квотИ для юнакiв таlабо дiвчат для НОК мiж НоК краiЪ, якi
увiйшли до командного залiку чемпiонату cBiTy серед юнiорiв у вiдповiдr", видах
програми, €UIе не отримzLли мiсця за п. 1, та висловили iHTepec в отриманнi квот.

Якщо з€UIишаютьсЯ квоти У видi програми, ,rод-"IlrЪ розподiлення
вiдбуватиметься за рейтинговим списком юоI (YоG list) станом на g.l2.20l9
шляхом призначення 1 квоти для юнакiв таlабо дiвчат для Нок до заповнення
загапьноi квоти. Рейтинговий список ЮоI базусться на результатах атлетiв BiKoBoT
групи юоI упродовж квалiфiкацiйного перiоду,у вiдповiдному видi програми. У
випадкУ piBHocTi мiсць квотУ отримас атлет, який мас кращий р.йr"". увiдповiдному видi програми (для слоупстаJIу/бiг-ейру спершу враховуеться
рейтинг у слоупсталi, далi у бiг-ейрi).

якщо далi з€шишаються нерозподiленi квоти, ik розподiляють шляхом
призначення l квоти для юнакiв таlабо дiвчат для нок за iндивiдуальними
результатамИ на чемпiОнатi cBiTY сереД юнiорiВ спортсменiв BiKoBoi групи ЮЗОI у
вiдповiдному видi програми.

Термiни пiдтверлження квот
30.06.2019 FIS iнформус НоКи через веб-сайт про отриманi квоти по

п.1.

|4.07.2019
використання квот.

05. 10.2019

участi у змаганнях.
09.|2.2019

НОКи пiдтверджують через онлайн систему FIS

дедлайн подання заявки вiд НОК щодо зацiкавленостi

FIS публiкус на вебсайтi www.fis-ski.com рейтинговий
список ЮЗоI (YOG list) та iнформуlэ НоКи про розподiленi квоти.

12.12.2019
використання квот.

НОКи пiдтверджують через онлайн систему FIS
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|з.|2.2019 FIs iнформуе про перерозподiленi квоти Нокам, якi
висловили зацiкавленiсть. Упродовж24 годин }IоКи мають пiдтвердити цi квоти.

|5,I2.20]l9 Кiнцевий перерозподiл квот FIS.

Квалiфiкацiйнi змагання :

о Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Райтер€lJIьм (Австрiя) 30.0з-
04.04.201 9 р. (сноубордкрос),

о Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв м. Клеппен (Швецiя) 04.- Т4.04.2019 р.
(слоупстайл, бiг-ейр).

о Iншi змагання, що входять до кiшендаря Мiжнародноi лижноi федерацii
FIS упродовж квалiфiкацiйного перiоду.

критерii вiдбору спортсменiв до квалiфiкацiйних змагань
СпортсМени 2002 - 2003 р.н. (снОубордкрОс) i 2002 - 2оо4 р.н. (хафпайп,

сноуборд слоупстайл, сноуборд бiг-ейр), якi входять до складу нацiональноi бiрноТ
команди УкраIни i мають кращиЙ резуль]]ат мiсце у мiжнародних та
Всеукраiнських змаганнях.

Спортсмени, якi оплатили FIS-коди, можуть брати участь у квалiфiкацiйних
змаганнях, Що входять до календаря NIiжнароднгот лижнот федерацii FIs.

Критерii та система вiдбору спортсменiiв до складу олiмпilйськоi збiрноi
комацди Украiни

КРuЩ. МiСце у реЙтинговому списку ЮОI (YOG FIS-List) станом на
09.12.2019 року у вiдповiдному видi програми.

Стрибки на лижах з трамплiна

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбору до участi у III зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх

вudu пооzра.uа

особистi: Команд(нi:
Iндивiдуальнi змагання серед юнакiв. Команднi змагання зi стрибкiв на
Iндивiдуальнi змагання серед дiвчат. лижах з трамплiна.

Команднi змагання з пiвнiчних
лижних дисциплiн (вiльний стиль).

Загальна квота для с MeHiB - 80 осiб т. ч. 40 - юнакi 40 - дiвчат.
максимальна
квота допуску,

осiб

Квота к:раiни-
органiзатора

квоmа спорmсменiв

Всього
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Юнаки 40
Входить до загальноi
квоти у кiлькостi 2
юнакiв та 2 дiвчат

40

[iвчата 40 40

Всього 80 80

максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд Нок:
2 юнаки,2 дiвчини.

у командних змаганнях зi стрибкiв з трамплiну брати участь може
максим€шьно одна команда вiд Нок, яка складасться з lстрибуна юнака на лижах
з трамплiна i однiеi дiвчини в стрибках на лижах з трамплiна та одного юнака i
однiеi дiвчини в лижному двоборствi, що квалiфiкув€lJlися. Всього 4 спортсмени.
вибiр спортсменiв на участь у командних змаганнях здiйснюеться на розсуд нок.

у командних змаганнях з лижного двоборства може взяти участь максимум
одна команда вiд Нок, яка складаеться з юнака i однiсi дiвчини в лижних гонках, з
юнака i однiеi дiвчини в стрибках на лижах з трамплiна та юнака i однiеI дiвчини в
лижномУ двоборсТвi, щО квалiфiкув€}JIися. Всього б спортсменiв. Вибiр спортсменiв
на участь у командних змаганнях здiйснюеться на розсуд нок.

Тип розподiлу квот
квоти розподiляються Ноком за дисциплiною та гендерною ознакою.

Вiдповiдальнiсть спортсменiв
Bci спортсмени повиннi дотримуватися положень чинноi олiмпiйськоi

XapTii, включаЮчи ПравИло 4l (Громадянство учасникiв), i лише Ti спортсмени, якi
дотримуЮться олiмпiйськоi XapTii, можуть брати участь у зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх.

BiK учасникiв
у зимових Юнацьких олiмпiйських iграх 2о20 мають право брати участь

спортсмени, якi народилися у перiод з 01 сiчня 2002року по 3 l грудня 2004року.

Щодатковi вимоги
Спортсмени повиннi взяти участь у змаганнях ФIС рiвня або

Континент€Lльному Кубку.

Квалiфiкацiйний перiод
З 01 липня2018 року по 08 грудня 2019 року.

Проведення квалiфiкацii
квалiфiкацiя та розподiл квот (загальна квота спортсменiв - 40 юнакiв та 40

дiвчат):
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D.1, Bci НоКи, якi отримЕши ()чки в загальному залiку Марк Ходлер Трофi зi
стрибкiв на лижах з трамплiна на чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв 20:-g року та
краТна-органiзатор отримують квот,/ два (2) серед юнакiв та два (2) серед дiвчат.

D.2. РеШта мiсцЬ будуть рсlзподiленi з максимаJIьною квотою один (1)
спортсмен вiдповiдним НОКам, сIIортсмени яких посiли мiсця в iндивiдуutльних
змаганнях зi стрибкiв на лижах з трамплiна на чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв 2019,
що не квалiфiкув€UIися по D.1., До,гих пiр, поки не буде досягнуто максимальноi
квоти у 40 юнакiв та 40 дiвчат.

D.2.1. В остаточномУ розrrодiленнi квоТ У юнакiв таlабо дiвчат за
результатами iндивiдуальних змагiеннях зi стрибкiв на лижах з трамплiна на
чемпiонатi cBiTy сереД юнiорiв 2019 бУд. враховуватися нок, який посiв краще
мiсце В загальномУ залiкУ Континент€lJIьногО Кубка сезонУ 2018_2019 серед
спортсменiв BiKoBoi групи Юнацьких олiмпiйських iгор.

D.3. У тому разi, якщо з€UIишилися квоти, видiлення ik бУд" проводитися не
бiльше нiж з квотою один (1) юнак таlабо одна (1) дiвчина на нок, для тих, якi не
квалiфiкув€UIися за D.1 та D.2 та виявили зацiкавленiсть на мiсця квот вiдповiдно
до рейтИнгу юнаКiв та дiвчаТ у загаJIьНому залiку КонтинентЕUIьного Кубка сезону
2018-2019 серед спортсменiв BiKoBoT групи Юнацьких олiмпiйських iгор.

D.3.1. В остаточномУ розподiленнi квоТ У юнакiв таlабо дiвчат за
результатами заг€шьного залiку Ко,нтинент.Lльного Кубка сезону 2018_2019 серед
спортсменiв вiковоi групи Юнацьких олiмпiйських iгор, буд" враховув а-гися
спортсмен з бiльшою кiлькiстю перших мiсць, других мiсць, TpeTix мiсць i т. д. на
Континент€Lльному Кубку сезону 20 1 8-20 19.

D.4. У томУ разi, якщо у подальшому з€шишатимуться квоти, вони будуть
видiлятися не бiльше нiж з квотою один (1) спортсмен за статтю на Нок для тих,
якi не квалiфiкув€lлися за D.1, D.2 т,а D.3 та виявили зацiкавленiсть на мiсця квот
вiдповiдно до рейтингу юнакiв та дiвчат у заг€шьному залiку Кубка ФIС сезону
2018-2019 серед спортсменiв BiKoBoT групи Юнацьких олiмпiйських iгор.

D.4.1. В остаточномУ розподiленнi квоТ У юнакiв таlабо дiвчат за
результатами заг€шьного залiку Кубка ФIС сезону 2018_2019 серед спортсменiв
BiKoBoi групи Юнацьких олiмпiйськиХ iгор бУд. враховуВ атися спортсмен з
бiльшою кiлькiстю перших мiсць, других мiсць, TpeTix мiсць i т. д. на Кубку ФIС
сезону 20l8-2019.

D.5. У разi' якщо пiсля цього з€шишилися квоти' розподiл бУд.
продовжуватися вiдповiдно до D.2, D.3 та D.4 для HOKiB, якi виявили
зацiкавленiсть на мiсця квот стосовно iх Другого кращого спортсмена, щоб
допустити до змагань максимум двOх (2) юнакiв та двох (2) дiвчат доки не будуть
заповненi Bci квоти.
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D.6. Список розподiлу квот бУде опублiковано 09 грудн я 2Ol9 на вебсайтi
ФIС www.fis-ski.com, де буде опублiковано перелiк HOKiB, яким буле видiлено
квоти вiдповiдно до D.1 - D.4.

D.7. У разi скасування чемпiонату cBiTy серед юнiорiв 2ОТ9 року розподiл D.1
та D.2 буд. проводитися на пiдставi рейтингу Кубка Нацiй зi стрибкiв на лижах з
трамплiна сезону 20 1 8-20 1 9.

D.8. ЯкщО спортсмеН заробляе квотУ длЯ ноК У загаJIьному залiку
Континент€lльного Кубка (D.3), цей спортсмен не буде враховуватись при розподiлi
квот у загальному залiку Кубка ФIС (D.4).

Пiдтвердження квот
ФIС iнформу€ НоКи про oTpI{MaHi квоти по D.l TaD.2 30 червня20|9 року

череЗ вебсайТ ФIс. НоКИ МаЮТь два тижнi до 14 липня 20lg року для
пiдтвердження через онлайн систему ФIС щодо використання квот.

ФIс iнформус НоКи про отриманi квоти по D.3 (та D.4 i D.5, якщо
застосовуеться) про розподiленi квоти 09 грудня 2О19 року через веб-сайт ФIс.
ПiслЯ цьогО НоКи мають три днi, щоб пiдтвердити ix до 12 грудня 2О|9 року через
онлайн систему ФIС щодо використання квот.

Перерозподiл невикористаних квот
Будь-якi квоти, якi поверну,Jлисяlне пiдтверлилися вiдповiдним НОКами,

будутЬ перерозПодiленi ФIС на ocHoBi критерiiв, викладених у D.3, потiм D.4 та,
якщо потрiбно, D.5.

Квалiфiкацiйнi змагання :

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Лахтi (Фiнлян дiя) 2|-27.оI.2оlg.
Етапи розiграшу Континент€lJlьного Кубка сезону 20 1 8-20 1 9.
Етапи розiграшу Кубка ФIС сезону 2018-2019.

Система та критерii вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди Украiни на участь в ЮОI

1. Посiсти краще мiсце на сlдному з двох етапiв розiграшу Кубка FIs в
м. Вiллах (Австрiя) 05.-06.10.2019 року.

2. У РаЗi пiдтвердження Мiжнародною федерацiсю лижного спорту
09 грудня 2019 року додатковоi квоти, проводиться вiдбiр для другого спортсмена,
якому необхiдно посiсти краще мiсце на одному з двох етапiв розiграшу Кубка FIS
в м. Нотодден (Норвегiя) 13-14. t2.2019 року.

3. У разi, якщо спортсмени посiли однаковi мiсця, до складу олiмпiйськоi
збiрноi команди Украiъи зараховуеться спортсмен, який набрав найбiльшу суму
очок за два етапи змагань.
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у разi, якщо спортсмени посiли однаковi мiсця та набрали однакову суму
очок за два етапи змагань, до склад),олiмпiйськоi збiрноi команди Украiни на ЮоI
зараховуеться спортсмен, Що посiв краще мiсце У другий день змагань.

Фiгурне катання на ковзанах

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбору до участi у III Зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх.

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми:

К,

Юнаки Щiвчата Змiшанi види
Одиночне катання Один:очне катання Парне катання

Танцi на льоду
Змiшанi команди HOKiB

HlB:
кiлькiсть

квалiфiкованIIх
мiсць

Господарi в
загальнiй
кiлькостi

квалiфiкованих
мiсць

Всього

Юнаки lб 1 16

!iвчата 16 1 16

Парне катання 10 (20) 1 (2) 20

Танцi на льоду |2 (24) 1 (2) 24

Всього 16 6 76

Квота вiд кожного FIОК максима_гtьна квота на
видi

Юнаки 2 2

Щiвчата 2 2

Парне катання 2 (4) 2 (4)

Танцi на льоду 2 (4) 2(4)

Всього |2
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BiK учасникiв
у III зимовиХ ЮнацькИх олiмпiйськиХ iграХ 2020 рокУ мають право брати

участь:
в одиноЧномУ KaTaHHi (юнаки та дiвчата), спортсмени, якi наро дилися у

перiод з 01.01.2003 р. по З 1.12.2005 р.;
у парноМу KaTaHHi та танЦях на льодУ юнаки, якi народилися з 01.01.2001p.

по з|.|2.2004 р., та дiвчата, якi народилися у перiод з 01.01.2003 р.
по 3 1.12.2005 р.

Визначення квот представництва вiд НоК для участi у III зимових
Юнацьких Олiмпiйських iграх 2020 року

Квалiфiкацiйнi змагання
I етап
Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв 03-10.03 .2019 Р., М. Загреб (Хорватiя)
В одиночному KaTaHHi (юнаки, дiвчата):
НоКи, представники яких зайняли мiсця з 1 по 3 за результатами чемпiонату

cBiTy серед юнiорiв 2019 РокУ, маю,]]ь право на 2 квоти.
Представники iнших HOKiB отримають по 1 KBoTi.
максимум спортсменiв, якi отримають право на участь - 12 чоловiкiв та

12 жiнок.

У парному KaTaHHi:

НОКи, представники яких зайняли мiсця з l по З за результатами чемпiонату
cBiTy серед юнiорiв 20119 РокУ, мають право на 2 квоти.

Представники iнших HOKiB отримають по 1 KBoTi.
МаксимУм спортСменiв, якi отриМаютЬ право на участь - 7 пар.
У танцях на JIьоду:

НОКи, представники яких зайняли мiсця з 1 по 3 за результатами чемпiонату
cBiTy серед юнiорiв 2019 РокУ, мають право на 2 квоти.

Представники iнших HOKiB отримають по 1 мiсцю.
Максимум спортсменiв, якi отримають право на участь - 9 пар.
За результатами участi у чемпiонатi cBiTy сереД юнiорiв (03-10.03.2019 р.,

Хорватiя) отримано право участi у III зимових Юнацьких олiмпiйських iграх 2о20
року у кiлькостi 1 спортивноI (2 особи) та | (2 особи) танцюв€lJIьноi пари.

II етап
Етапи Гран-Прi серед юнiорiв сезону 2019-2020 року в перiод з 15.08 по

25.I0.201 9, зага-пьний рейтинг
В одиночному KaTaHHi (юнаки, дiвчата).
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НОКи, якi не отрим€tли право на участь за результатами чемпiонату cBiTy
серед юнiорiв та зайняли з 1 по 4 мiсце у рейтингу за результатами змагань Гран-
Прi серед юнiорiв, отримають по 1 KBoTi.

критерii вiдбору спортсменiв до квалiфiкацiйних змагань
Формування складу спортсменiв для участi у квалiфiкацiйних змаганнях на

участь у III зимових Юнацьких олiмпiйських iграх 202О року здiйснюеться за
рейтингОм спортСменiВ за резулЬтатамИ участi у змаганнях чемпiонату Украiни
2018 року i чемпiонату Украiни серед юнiорiв 2ОI9 року:

1) чемпiонатi Украiни2018 року;
2) чемпiонатi Украiни сереД юнiорiв 20|9 року;
3) чемпiонатi Украiни серед юнакiв 20l8 року.

Що складу спортсменiв-кандидатiв на участь у юоI включаються
спортсмени:

в одиноЧномУ KaTaHHi (юнаки та дiвчата), якi народилися у перiод з
01.01.2003 р. по З 1.12.2005 р.;

У парномУ KaTaHHi та танцях на льоду, юнаки, якi народилися
з 01.01.2001 р. по зl.|2.2004 р., та дiвчата, якi народилися у перiод з
01 .01 .2003 р. по ЗI.12.2005 р. за результатами участi у:

Квалiфiкацiйний перiод

Перiод Щата Захiд

Квалiфiкацiя

01.2018-
08. 1 2.20 19

Квалiфiкацiйний перiод

04.03-10.03.2019
Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв 2019

року, м.Загреб, Хорватiя

Iнформування та
пiдтвердження

!о i5.03.2019
Лист розподiлу квот за результатами
чемпiонату cBiTy серед юнiорiв 2019

року, м. Загреб, Хорватiя

29.0з,2019

Iнформацiя HOKiB щодо
використання квот за результатами
чемпiонату cBiTy серед юнiорiв 2019

року, м. Загреб, Хорватiя
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Квалiфiкацiя 15.08.-25.10.2019
Гран-Прi серед юнiорiв сезону 2019-
2020

Iнформування та
пiдтвердження

До 30.10 2019

Публiкацiя рейтинry за результатами
Гран-Прi серед юнiорiв сезону 20|9-
2020;

МСК iнформуе НОК та членiв МСК
про квоти та попереднiй заявочний
лист

14 11 .20|9

НОКи, якi отрим€Lли квоти по

рейтинry за результатами Гран-Прi
серед юнiорiв сезону 2019-2020,
iнформують про використання квот
МСК та департамент заявок Лозанна
2020;
НОКи, якi з€вначенi у листi
очiкування, iнформують про
можливiсть використання квот

Акредитацiя визначасться Закiнчення акредитацi[ Лозанна 20;,|.0

15.1 1 .20|9
Iнформування МСК HOKiB про
можливiсть використання квот для
KpaiH з листа очiкування

24 години на
пiдтвердження
квот

НОКи та члени МСК iнформують
МСК про використання квот

1 5. 12.20 19 МСК пiдтверджуе Bci квоти

Завершення
подання заявок

\6,|2.20]19
Завершення подання заявок до
Лозанна 2020

Завершення

фiнальноI
реестрацii

l6.|2,2020 Завершення фiнальноi реестрацiТ
офiцiйних делегацiй

зюоI 10.0l - 19.0 |.2020 Зимовi Юнацькi Олiмпiйськi iгри

Особливостi квалiфiкацii
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що участi в зимових Юнацьких олiмпiйських iграх допускаються
спортсмени, якi виконапи умови технiчноi пiдготовленостi, визначенi МСК для
участi у чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв, а саме, мiнiма-пьна технiчна оцiнка програм
мае складати:

Вид програми Коротка програма/

ритмiчний танець (бали)
Щовiльна програма/

довiльний танець (бали)
Юнiори 23,00 42,00
IОнiорки 23,00 з 8,00
Парне катання (юнiори) 23,00 34,00
Танцi на льоду (юнiори) 23,00 з7,00

система та критерii вiдбору спортсменiв до складу олiмпiй"r*оi',бiр"оi
команди Украiни

склад нацiональноi олiмпiйськоi збiрноi команди для участi у змаганнях,
вiдповiдно до квоти представництва, що визначена мсК та МоК, формуеться
поетапно:

1 етап - попереднiй вiдбiр дJIя централiзованоi пiдготовки здiйсню€ться за
пiдсумками спортивного сезону 201 8-2019 року;

2 етап - за кращим рейтингом мсК за результатами участi у етапах Гран-Прi
серед юнiорiв сезону 2019-2020 року;

Фристайл

I. Квалiфiкацiйнi критерiТ вiдбору до участi у III Зимових Юнацьки;t
Олiмпiйських iграх.

вudч проzрамu:

Iндивiдуальнi:
cKi крос (юнаки, дiвчата)
лижний хафпайп (юнаки, дiвчата)
лижний слоупстайл (юнаки, дiвчата)
лижний бiг-ейр (юнаки, дiвчата)

Команднi:
Команднi змагання лижний та
сноубордкрос (1 юнак та 1 дiвчина у cKi
Kpoci та 1 юнак i 1 дiвчина у
сноубордкросi. Прiоритетнiсть у
формуваннi команд - один НОК,
змiшанi НОКи)

w:2 + 2.

квоmа спорmсменiв
Квота для acTl у видах п и:

максимальна
квота, осiб

Квота кра,iни-
органiзатора

Всьсlго

Юнаки

CKi крос 24 Входить до
заг€Llrьноi квоти

у кiлькостi 2

24
Хафпайп 20 20

Слоупстайл / бiг-ейр 20 20



юнакiв та 2
дiвчатХафпайп

Слоупстайл / бiг-ейр

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми:
Загальна квота для споРтсменiВ _ 256 осiб, у т. ч. 128 - юнакiв, 128 - дiвчат.

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд НОК: З юнаки, 3

дiвчини.

Тип розподiлу квот:
Квоти розподiляються НОКом.
BiK учасникiв:
2002 - 2004 р.н.
2002 - 2003 р.н.

лижний ха(lпайп, лижнt,tй слоупстайл, лижний бiг-ейр.

Квалiфiкацiйнi критерii:
Щля участi у змаганнях спортсмени повиннi мати FIS-пункти у рейтинговому

списку ЮЗОI (YOG fis-list) у вiдпоlзiдних видах. програми (cKi- крос,
лижний хафпайп, лижний слоупстайл та лижний бiг-ейр). Спортсмени, що мають
FIS-пункти лише у лижному слоупсталi, можуть брати участь у змаганнях з
лижного бiг-ейру.

Квалiфiкацiйний перiод :

FIS-пУнкти мають бути заробленi вiдповiдно з Правилами FIS в перiод
з 01 липня20118 року по 08 грудня 20119 року.

FIS регУлярно публiкуе останнiй список очок FIS для отримання iнформацii.

Щодаткова участь у видах програми:
У cKi Kpoci також може взяти участь 1 спортсмен, заявлений НОК у

ГiРСЬколижному спортi, лижному хафпайпi таlабо лижному слоупстайлi/бiг-ейрi, за
УМОВИ ВИКОНання квалiфiкацiЙних вимог (BiK, наявнiсть пунктiв у рейтинговому
списку ЮЗОI).

У хафпайпi також може взяти участь 1 атлет, заявлений НОК у cKi-Kpoci
ТаlабО Лижному слоупстайлi, за умови виконання квалiфiкацiйних вимог (BiK,
наявнiсть FIS-пунктiв у рейтинговому списку ЮЗОI).

У лижному слоупстайлi/лижному бiг-ейрi також може взяти участь
1 спортсмен, заявлений НОК у cKi-Kpoci таlабо лижному хафпайпi, за умови

ВИКОНаНня квалiфiкацiЙних вимог (BiK, наявнiсть FIS-пунктiв у рейтинговому
списку ЮЗОI).

Процес розподiлу квот:
НОК краiн, якi посiли 1-7 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy серед

юнiорiв 20|9 року (рейтинг Марка Ходлера) серед юнiорiв та юнiорок у cKi-Kpoci
та хафпаЙпi, а також краiна-органiзатор отримують по 2 квоти для юнакiв та 2

cKi крос, ко_манднi змаг€}ння.
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квоти для дiвчат у вiдповiдному видi програми (всього 8 нок у видi програми для
кожноi cTaTi).

нок краiъ, якi посiли I-7 мiсце у командному залiку чемпiонату cBiTy серед
юнiорiВ 2019 рокУ (рейтинГ Марка Ходлера) сереД юнiорiВ та юнiоро* у nr*ro*y
слоупстайлi/лижному бiг-ейрi, а також кратна,органiзатор отримують по 2 квоти
длЯ юнакiВ та 2 квоти для дiвчат (всього 8 ноК для кожноi cTaTi). Залiк
розраховуеться для кожнот краiни шляхом додавання очок спортсменами у
слоупстайлi та бiг-ейрi.

Решта квоТ у cKi-Kpoci, лижному хафпайпi, лижному слоупстайлi/бiг-ейрi
розподiляеться шляхом призначення 1 квоти для юнакiв таlабо дiвчат для НОКу
мiж Ноками краiн, якi увiйшли до командного залiку чемпiонату cBiTy серед
юнiорiв у вiдповiдних видах програми, €}JIе не отрим€tли мiсця за п. 1, та висло"йп"
iHTepec в отриманнi квот.

Якщо з€Llrишаються квоти У видi про|рами, под€шьше розподiлення
вiдбуватиметься за рейтинговим списком юзоI (YoG list) станом на 9.12.2OI9
шляхом призначення 1 квоти для юнакiв таlабо дiвчат для Ноку до заповнення
загальноi квоти. Рейтинговий список ЮЗоI базуеться на результатах спортсменiв
BiKoBoi групи юзоI упродовж квалiфiкацiйного перiоду у вiдповiдному видi
програмИ. У випадку piBHocTi мiсць квоту отримае спортсмен, який мае кращий
рейтинг у вiдповiдному видi програми (дп" слоупстаJIу/бiг-ейру, спершу
враховуеться рейтинг у слоупстайлi, далi у бiг-ейрi).

Якщо далi з€lJIишаються нерозподiленi квоти, ix розподiляють шляхом
призначення 1 квоти для юнакiв таlабо дiвчат для Ноку за iндивiдуальними
результатами на чемпiонатi cBiTy серед юнiорiв спортсменiв вiковоi групи юзоI
у вiдповiдному видi програми.

Термiни пiдтвердження квот:
30.0б.2019 FIS iнформус НОКи череЗ вебсайт про отриманi квоти по

п.1.

|4.07,2019 НОКи пiдтверджують через онлайн систему FIS
використання квот.

05.10.2019 дедлайн подання заявки вiд нок щодо зацiкавленостi
участi у змаганнях.

09.|2.20|9 FIS публiкус на вебсайтi www.Гts-ski.com рейтинговий
список ЮЗоI (YOG-list) та iнформу€ НоКи про розподiленi квоти.

12.I2.2019
використання квот.

|з.|2.20|9

НОКи пiдтверлжують через онлайн систему FIS

висловиЛи зацiкавленiсть. Упродовlк 24 годин FIоК_и мають пiдtтвердити цi квоти.

FIS iнфорп,Iуе про перерозподiленi квоти НОКам, якi

|5.|2.2019 Кiнцевий перерозподiл _квот, FIS.
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Квалiфiкацiйнi змагання :

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Клапен (Швецiя) 07-13.04.2019 (лижний
слоупстайл/лижний бiг-ейр).

Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв у м. Рогла (Словенiя) 26-28.03.2019 р. (cKi
крос).

Етапи розiграшу Кубка европи 2018-2019.
Iншi змагання, що входять до календаря Мiжнародноi лижноТ федерацii FIS

упродовж квалiфiкацiйного перiоду.

Критерii вiдбору спортсменiв до квалiфiкацiйних змагань
Спортсмени 2002 - 2003 р.н. (cKi крос) та 2002 - 2004 р.н. (лижний хафпайп,

ЛИЖНИЙ слоУпстаЙл, лижний бiг-ейр), якi входять до складу нацiональноТ збiрноi
команди Украiни i мають кращиЙ результат мiсце у мiжнародних та
ВсеукраТнських змаганнях.

Спортсмени, якi оплатили FIS-коди можуть брати участь у квалiфiкацiйних
змаганнях, що входять до к€Lпендаря Мiжнародноi лижноi федерацii FIs

Система та критерii вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди УкраIни

Краще мiсце у рейтинговому списку ЮОI (YOG FIS-List) станом на
09.|2.2019 р у вiдповiдному видi програми.

хокей з шайбою

I. Квалiфiкацiйнi критерii вiдбору до участi у III Зимових Юнацьких
Олiмпiйських iграх

Вudu проzрамu: хокей з шайбою в форматi 3 х 3

квоmа спорmсменiв.
Встановлена наступна квота для спортсменiв - 2 осiб, у т. ч. 1 - чоловiк, 1

- жiнка.

Квалiфiкацiйний перiод
Триватиме мiж та перед початком Олiмпiйських iгор, що закiнчуеться 2020

року.
Остаточний TepMiH для Мiжнародноi спортивноТ федерацii (далi - МСФ)

поiнформувати Bci НОКи щодо квалiфiкацii заявлених спортсменiв.
Остаточний TepMiH для НОК пiсля розподiлу для чоловiкiв 1 особа, для жiнок

1 особа.

НОКи пiдтверлжують в МСФ використання квоти.
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МСФ iнформуе вiдповi,цнi НоКи щодо перерозподiлу квоти та
квалiфiкованих спортсменiв.

остаточний TepMiH отримання будь-якоi реестрацiйноi форми, пред'явленоТ
НоКом.

01.09.2019 року / BceyKpaiHcbKi змагання з хокейноi майстерностi
МСФ повинен проiнформ)/вати Нацiонаrьнi федерацii та вiдповiднi НОК

щодо квалiфiкацiй спортсменiв дrэ 01 .1 1.2019.
Федерацii-члени МСФ пrэвиннi координувати дii зi своiми НОК та

iНфОрмУвати МСФ щодо використання cBoik квотових мiсць не пiзнiше 01.11.2019.
СПИСОк сПортсменiв, якi стартують на Олiмпiйських iграх, повинен бути

НаПРаВЛеНИЙ Не пiзнiше 30.09.20:20. Кiлькiсть заявлених спортсменiв не повинна
ПеРеВИЩУВати дозволену кiлькiсть, згiдно iз встановленоI квоти певного НОКу.

ЗаМiНа НОКом заявлених с]портсменiв у випадку травми або форс мажорних
обставин перед стартом або перш]им змаганням.

ПОЛiтика пiзньоi замiни. В такому разi, спортсмен, якого замiнили, повинен
/ПОВИННа ПоВернути його/iТ акредитацiю до самого процесу замiни, щоб наступний
спортсмен, яким його/fi замiнилIчt, змiг if отримати.

Перерозподiл невикористiпних квот
ЯКЩо Деякi НОКи не заповнили своi квоти, вiльнi квоти можуть бути наданi

НОКаМи якЩо спортсмени володiють вiдповiдним рейтингом та вiдповiдають
вище перерахованим вимогам .

Федерацiям-членам МСФ, Iцо не входять до рейтингового списоку квот НОК
ПеРШИХ ДЛя Чоловiкiв та для жiнок, рекомендовано звертатись у вiдповiдний ОК
для перерозподiлу заявлених на старт чоловiкiв та жiнок.

Квалiфiкацiйнi перiоди
Спортивний сезон: 2018-2019 pp.BceyKpaiHcbKi змагання з хокейноi

майстерностi 11.05.2019 року. MicTo Киiв.

Критерii вiдбору спортсмсэнiв до квалiфiкацiйних змагань.
!Ля Участi у зимових Юнацьких Олiмпiйських iграх спортсмени мають

вiдповiдати одному з таких критеlрiiв спортивних сезонiв 2019 року.

Особливостi квалiфiкацii
,.Що участi у зимових Юнaцьких Олiмпiйських iграх допускаються тiльки

КРащi сПортсмени, технiчна пiдlготовленiсть яких вiдповiдае вимогам МСФ, та
вимогам безпеки на Олiмпiйськи:к iграх.

Система та критерii вiдбсlру спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди Украiни
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головними крит,ерiями вiдбору кандидатi,в до нацiональнtот команди е:
- кращиЙ результат спортсмена в рейтинry мсФ та Федерацii хокею Украiни.
Визначатиметься шляхом оцiнювання рiвня спортивноi майстерностi

спортсмена за пiдсумковим рrэйтингом участi в офiцiйних Всеукраiнських
змаганнях з хокейноi майстернrэстi шляхом визначення кращого результату у
фiнальнiй стадii Всеукраiнських змагань вiдповiдно до окремого положення (про
всеукраiъськi змагання з xokejiHoT майстерностi> затвердженого Федерацiею
хокею УкраТни.

система вiдбору - ocнoBпli положення нарахування очок i визначення
рейтингу

вiдповiдно до розробленого положення нарахування очок для визначення
рейтингу спортсмена здiйснюватиметься на з€вначених нижче Всеукраiнських
змаганнях.

Етапи вiдбору
ВiДбiР ДО збiрноi команди Украiни з хокею з шайбою для пiдготовки на

заключномУ етапi та участi У зимовиХ Юнацьких олiмпiйських Iграх
здiйснюватиметься у два етапи:

Перший етаП змагання на piBHi дитячо-юнацьких спортивних шкiл,
спортивних клубiв та iнших сп,ецiалiзованих навч€tльних закладiв спортивного
профiлю;

Фiнальний етап - змагання серед найкращих спортсменiв за пiдсумками
ПеРШОГО еТаПУ, Де ВИЗнаЧаЮТЬс]'I переможцi-кандидати вiд збiрноi Украiни на
участь в юоI, результати змагань яких надсилаються в IIнF на под€tльше
затвердження.

Шорт трек

у III зимОвих Юнацьких олiмпiйських iграх 2020 року мають право брати участь
спортсмени, якi народилися у перiо,ц з 01 сiчня 2002 року по 3][ грудня 2О04 року

Вudu проzрамu:

Iонаки: Щiвчата:
500 м, 1000 м, змiшана естафета 500 м, 1000 м, змiшана естафета

I. Квалiфiкацiйнi критерiТ вliдбору до учrастi у III зимових IОнацьки]{
tсл:iмпiйських iграх

BiK учасникiв:

3000м 3000м
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ВСтановлена наступна квота для спортсменiв - 64 особи, у т. ч. З2 - юнаки, 32 _
дiвчини.

Максимальна кiлькiсть учасникiв змагань у видах програми вiд НОК:
2 юнаки, 2 дiвчини

Квалiфiкацiйний перiод :

Триватиме з 01 липня 2018 року по 08 грудня 2019 року.
Остаточний TepMiH повiдомлення НОКами Мiжнародноi спiлки ковзанярiв

(даrri - ISU) про використання квалiфiкацiйних квот - до 15 листопада2О19 року.
ISU iнформуе вiдповiднi НОКи про перерозподiл квот - до 1 грудня 2019

РОкУ, У разi надходження додаткових, квот НОК у 24-годинний TepMiH повiдомляе
ISU про використання новоТ квоти.

Кiнець перерозподiльного процесу - l5 грудня 2019 року.
ОстаточниЙ TepMiH подання спортивноi заявки НОКами - 15 грудня 2Ol9

року.

Дати / Процес пiдтвердження мiсць:
ISU повинен проiнформувати Нацiональнi федерацii та вiдповiднi НОКи

щодо видiлення квото-мiсць - до 01 листопада 20l9poKy.
ISU повиннi координувати дiТ зi своiми НОКами та iнформувати ISU щодо

використання cBoix квото-мiсць не пiзнiше нiж 15 листопада20|9р.
Список спортсменiв, якi стартують на зимових Юнацьких Олiмпiйських

iграх, повинен буд, направлений не пiзнiше нiж 02 грудня 2019р. Кiлькiсть
Заявлених спортсменiв не пови,нна перевищувати дозволену кiлькiсть, згiдно
встановленоi квоти певного НОКу.

Квалiфiкацiйнi змагання (назва, дата, пriсце):
Спортивний сезон : 201812019
Чемпiонат cBiTy серед юнiорiв - 25 - 27 сiчня 2019 року
в м. Монре€Lль (Канада)

I\4iсце
краiни

максимальна квота
допуску, осiб

кiлькiсть на
cTapTi вiд

краiни

Всьо_го
На cTa,pTi

[онаки 2 |-2 э/.

Щiвчата 2 |-2 32

Всього 64 2-4 64



38

За реЗультатами зzвначених змагань та вiдповiдно до Комюнiке ISU
Jф 2235 (додаеться) Украiна здобула двi лiцензii - l юнак та 1 дiвчина.

Система та критерiТ вiдбору спортсменiв до складу олiмпiйськоi збiрноi
команди Украiни

ПОбУдованi на пiдставi спортивного принципу та передбачають вiдповiдну
етапнiсть:

I етап - Змагання чемпiонату Украiни з шорт-треку серед юнакiв та дiвчат
2019 РокУ, який вiдбувся 27-29 березня у м. XapKoBi, виз]начас спортс:менiв-
кандидатiв у вiковiй категорii - 01 .01 .2002 - 3 1. 12.2004, для пiдготовки до участi у
юоI.

II етап - за результатами контрольних змагань 26-28 вересня 20l9p. на
ДИСТаНЦiях 500 м та 1000 м серед спортсменiв-кандидатiв буд. виявлено сильнiших
спортсменiв для под€tльшоi участ.i у ЮОI.

За пiдсумками змагань буде, враховано кращi мiсця за сумою двох дистанцiй,
за рiвною сумою мiсць буд. врахOвано кращий часовий пок€lзник на дистанцii 500
м у жiнок та на дистанцii 1000 м у чоловiкiв.


