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 Для дисципліни СОР вікові категорії визначаються за датою 

народження на день змагань: 

молодь: чоловіки/жінки до 23 років; 

дорослі: чоловіки/жінки з 23 років та старші. 
 

 Загальні положення 

Спортсмени мають право брати участь у міжнародних змаганнях за 

наявності вакансій у квотах на країну за рахунок організацій, що відряджають. 

 Остаточне рішення про участь, склад національної збірної команди 

України та розподіл коштів на фінансування участі у змаганнях приймається 

відповідною тренерською радою з дисципліни спортивного орієнтування. 

 У випадку необхідності команда доукомплектовується спортсменами за 

рішенням тренера Федерації з відповідної дисципліни. 

 Склад естафет формується безпосередньо на місці проведення змагань 

за рішенням відповідного тренера Федерації. 

 

Чемпіонат Європи (дорослі, на лижах)  

з 04 по 12 лютого 2019 року, м. Сарікаміс (Туреччина) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми. 

Види програми змагань: спринт, довга, естафета мікс, середня,  

3-х етапна естафета 

Групи: Ч21, Ж21. 

Склад команди: для участі у чемпіонаті Європи відряджаються  

до 6 кращих чоловіків та до 6 кращих жінок за результатами у порядку 

пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу 2018 року; 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті Європи 2018 

року; 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на 1 та 2 раундах Кубку світу 

2018 року; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 1, 2 місця за рангами СОЛ за 2018 р.;   

 2 чоловіка та 2 жінки – 3, 4 місця за рангами СОЛ за 2018 р.;   

 2 чоловіка та 2 жінки – 5, 6 місця за рангами СОЛ за 2018 р.   

 

Чемпіонат світу (дорослі, на лижах) 

з 19  по 24 березня 2019 року, м. Пітео (Швеція) 

 

Допуск на змагання: до 4 чоловіків та до 4 жінок. 

Програма змагань: довга дистанція, середня дистанції, спринт,  3-х етапна 

естафета. 

Групи: Ч/Ж21. 
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Склад команди: для участі у чемпіонаті світу відряджаються до 4 

кращих чоловіків та до 4 кращих жінок за результатами у порядку 

пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу 2017 

року; 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на 1,2 раундах Кубку світу 

2018 року;  

 2 чоловіка та 2 жінки – 1, 2 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою 4-х 

кращих результатів у відповідних групах; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 3,4 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою 4-х 

кращих результатів у відповідних групах.  

 

Чемпіонат Європи (юнаки, на лижах)  

з 19 по 24 березня 2019 року, м. Пітео (Швеція) 

 

Допуск на змагання: до 4 чоловіків та до 4 жінок. 

Програма змагань: довга дистанція, середня дистанції, спринт,  3-х 

етапна естафета. 

Групи: Ч/Ж 17. 

Склад команди: для участі у чемпіонаті Європи до 4 кращих чоловіків   

та до 4-х кращих жінок за результатами у порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті Європи 2018 

року; 

 2 хлопця та 2 дівчини – 1, 2 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою 4-х 

кращих стартів у відповідних групах; 

 2 хлопця та 2 дівчини – 3, 4 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою 4-х 

кращих стартів у відповідних групах. 

 

 

Чемпіонат світу (юніори, на лижах)  

з 19  по 24 березня 2019 року, м. Пітео (Швеція) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок. 

Програма змагань: довга дистанція, середня дистанції, спринт, 3-х 

етапна естафета. 

Групи: Ч/Ж20. 

Склад команди: для участі у чемпіонаті світу до 6 кращих чоловіків та 

до 6 кращих жінок за результатами у порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу 2018 

року; 
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 2 хлопця та 2 дівчини – 1, 2 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою  

4-х кращих стартів у відповідних групах; 

 2 хлопця та 2 дівчини – 3, 4 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою  

4-х кращих стартів у відповідних групах. 

 2 хлопця та 2 дівчини – 5, 6 місця (поточні) на ЧУ СОЛ, (грудень 2018 

року, Сумська область; лютий 2019 року, Сумська область) за сумою  

4-х кращих стартів у відповідних групах. 

 

 

Кубок світу (бігом, Раунд 1)  

з 07 по 11 червня 2019 року, м. Гельсінкі, Фінляндія   

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок на середню дистанцію 

разом з гонкою переслідування, та до 3-х естафетних команд. 

Види програми змагань: середня дистанція, гонка переслідування (довга 

дистанція),  4-х етапна змішана спринтерська естафета (по етапах — Ж-Ч-Ч-

Ж). 

Групи: Ч21, Ж21, МІКС21. 

Склад збірної команди України розподіляється на основний (команда A) 

та кандидати (команда Б) за критеріями у порядку пріоритетів. 

Відбір відбудеться разом на середню дистанцію з гонкою 

переслідування (довга дистанція). 

До складу команди увійдуть до 6 чоловіків та до 6 жінок. Критерії 

відбору: 

1. Команда А: 

1) 1-20 місце на ЧС 2018 (у фіналі відповідного виду програми); 

2) 1-10 місце на етапах Кубку світу 2018 (у фіналі  відповідного виду 

програми); 

2. Команда Б: 

1) 21-30 місце на ЧС 2018 (у фіналі відповідного виду програми); 

2) 11-20 місце на етапах Кубку світу 2018 (у фіналі відповідного виду 

програми); 

3) Переможці за сумою балів  середньої та подовженої дистанцій на 

чемпіонаті України (Львівська область) 29 та 30 березня 2019 року. Бали 

нараховуються за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер), де К-бали учасника за 

кожен старт, Туч – час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця;  

4) До 2 чоловіків та до 2 жінок (кількість вирішується відповідним 

тренером Федерації) за 1-5 місце серед спортсменів-представників України у 

рангах IOF на середній/довгій дистанції (FootO middle/long ranking) 

http://ranking.orienteering.org/Ranking ; 

5) Команда Б: доукомплектовується до необхідної кількості за 

рішенням відповідного тренера Федерації.  

http://ranking.orienteering.org/Ranking
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Чемпіонат Європи (дорослі, юніори, юнаки), Кубок світу (Раунд 1)  

(на велосипедах, ІІ ранг)  

з 07 по 10 червня 2019 року, м. Вроцлав (Польща) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми. 

Види програми змагань: спринт, масстарт, естафета мікс. 

Групи: Ч21, Ж21. 

Склад команди: для участі у чемпіонаті Європи відряджаються 4 кращі 

чоловіка та 2 кращі жінки за результатами у порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу  2018 

року; 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на 1,2 раундах Кубку світу 

2018 року; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 1, 2 місця за рангами МТБО за 2018 року;   

 2 чоловіка – 3, 4 місця за рангами МТБО за 2018 року;   

 2 чоловіка – 5, 6 місця за рангами МТБО за 2018 року.   

 

 

Чемпіонат світу (трейл) 

з 23 по 29 червня 2019 року, м. Іданья-а-Нова (Португалія) 

 

Види програми змагань: двоборство за сумою двох днів на дистанціях 

точного орієнтування, дистанція Темп-О та 3 етапні естафети. 

Допуск на змагання: до 3 учасників у двоборстві на дистанції точного 

орієнтування, до 4 учасників у Темп-О, та одна команда у естафеті. 

Дo складу команди на дистанції точного орієнтування у відкритому 

класі  учасники будуть зараховані у порядку пріоритетів: 

1) один  учасник, який виборов краще місце у першій шістці у відкритому 

класі на чемпіонаті світу 2018 року або на чемпіонаті Європи  2018 року 

(при однакових місцях перевага надається результату на чемпіонаті 

світу); 

2) до 2-х учасників з урахуванням пункту 1 за рейтингом ФСО України до 

чемпіонату світу 2019 року на дистанції точного орієнтування; 

Дo складу команди на дистанції Темп-О учасники будуть зараховані у 

порядку пріоритетів: 

1) до 2-х спортсменів, які вибороли вищі місця з 1 до 20 місця на 

чемпіонаті світу 2018 року (Латвія), або на чемпіонаті Європи 2018 року 

(Словаччина).  При однакових місцях перевага віддається результату на 

чемпіонаті світу. 

2) до 3-х учасників з урахуванням пункту 1 за рейтингом ФСО України до 

чемпіонату світу 2019 року на дистанції Темп-О. 



5 
 

 

Чемпіонат Європи (юнаки, бігом),  

з 27 червня по 01 липня 2019 року, м. Гродно (Білорусь) 

  

 Склад команди:  4 юнаки + 4 дівчини 2001-2002 р.н.,  

4 юнаки + 4 дівчини 2003 р.н. та мол., 2 тренера. 

Відбір на спринт: 

До команди увійдуть по 2 спортсмени з груп Ч-16, Ч-18, Ж-16, Ж-18. Всі 

за спортивним принципом (за найкращою сумою очок). Очки нараховуються 

за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер), де К-очки учасника за кожен старт, Туч – 

час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 

У відбір включено 3 старти (два кращі підуть в залік); 

1) 27-31.03.2019 чемпіонат України (Львівська обл.);  

2) 17-21.04.2019 чемпіонат України (Сумська обл.); 

3) 08-12.05.2019 командний чемпіонат України (Чернівецька обл.). 

 

Відбір на довгу дистанцію: 

 До команди увійдуть по 2 спортсмени з груп Ч-16, Ч-18, Ж-16, Ж-18. Всі 

за спортивним принципом (за найкращою сумою очок). Очки нараховуються 

за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер ), де К-очки учасника за кожен старт, Туч – 

час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 

У відбір включено 7 стартів (чотири кращі підуть в залік): 

- 3 результати на чемпіонаті України (27-31.03.2019 року, Львівська обл.);  

- 2 результати на чемпіонаті України (17-21.04.2019 року, Сумська обл.); 

- 2 результати на чемпіонаті України (08-12.05.2019 року, Чернівецька обл.). 

У випадку, якщо на довгу та на спринт відбереться один і той самий 

спортсмен, рішення по включенню наступних буде відбуватися за рішенням 

бригади тренерів юнацької збірної. Склад 3-х етапних естафет буде 

сформовано безпосередньо на місці проведення змагань старшим тренером 

юнацької збірної. 

 

Чемпіонат світу (юніори, бігом) 

з 06 по 13 липня 2019 року, м. Сількеборг (Данія) 

 

 Склад команди: 3 юніори, 3 юніорки, 2 тренера 

Контрольні нормативи (у період 10-14.04.2019): 

Чоловіки: 5 км (стадіон) – 0:17:00   

Жінки: 3 км (стадіон) – 0:11:40 
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При невиконанні нормативу питання щодо включення спортсмена до 

складу збірної команди для участі в чемпіонаті світу серед юніорів буде 

вирішуватись тренерською бригадою юніорської збірної. 

Відбір на спринт: 

До команди увійдуть по 1 спортсмену та 1 спортсменці 1999 р.н.  

і молодших. Всі за спортивним принципом (за найкращою сумою очок). Очки 

нараховуються за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер), де К-очки учасника за 

кожен старт, Туч – час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 

У відбір включено 3 старти (два кращі результати підуть в залік): 

1) 27-31.03.2019 чемпіонат України (Львівська обл.);  

2) 17-21.04.2019 чемпіонат України (Сумська обл.); 

3) 08-12.05.2019 командний чемпіонат України (Чернівецька обл.). 

Відбір на довгу дистанцію: 

 До команди увійдуть по 1 спортсмену та 1 спортсменці 1999 р.н. і 

молодших. Всі за спортивним принципом (за найкращою сумою очок). Очки 

нараховуються за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер), де К-очки учасника за 

кожен старт, Туч – час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 

У відбір включено 3 старти (два кращі підуть в залік): 

1) 27-31.03.2019 чемпіонат України (Львівська обл.);  

2) 17-21.04.2019 чемпіонат України (Сумська обл.); 

3) 08-12.05.2019 командний чемпіонат України (Чернівецька обл.). 

Відбір на середню дистанцію: 

 До команди увійдуть по 1 спортсмену та 1 спортсменці 1999 р.н. і 

молодших. Всі за спортивним принципом (за найкращою сумою очок). Очки 

нараховуються за формулою: К=100×(2-Туч/Тпер), де К-очки учасника за 

кожен старт, Туч – час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 

У відбір включено 3 старти (два кращі результати підуть в залік): 

1) 27-31.03.2019 чемпіонат України (Львівська обл.) – в день 

проведення Рангових змагань ІОФ (WRE); 

2) 17-21.04.2019 чемпіонат України (Сумська обл.); 

3) 08-12.05.2019 командний чемпіонат України (Чернівецька обл.). 

Решта спортсменів увійдуть до складу збірної команди за рішенням 

бригади тренерів юніорської збірної команди України. 

У випадку, якщо на довгу, середню та на спринт відбереться один і той 

самий спортсмен, рішення по включенню наступних буде відбуватися за 

рішенням тренерської бригади юніорської збірної. Склад 3-х етапних естафет 

буде сформовано безпосередньо в Данії старшим тренером юніорської збірної. 
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Згідно з технічним завданням організаторам вищезазначених 

чемпіонатів України дистанції 18 та 20 груп будуть однаковими. 

 

Чемпіонат світу (дорослі, молодь, рогейн) 

з 24 по 29 липня 2019 року, м. Ла Моліна (Іспанія) 

 

Допуск на змагання: згідно регламенту IRF. 

Програма змагань: рогейн, 24 години. 

Групи:  дорослі: Ч-О, Ж-О, МІКС-О;  

   молодь: Ч-23, Ж-23, МІКС-23. 

Склад національної збірної команди для участі у чемпіонаті світу 

(загальною чисельністю до 20 чоловіків та до 20 жінок) формується у порядку 

пріоритетів. 

Дорослі: 

 1-3 місця на чемпіонаті Європи 2018 року;  

 по 2 особи серед чоловіків та 2 серед жінок за вищім місцем у ранзі СОР 

2019 року станом на 10.06.2019 року (до рангу включається 3 кращі 

результати з 4-х); 

Молодь:  

 1 місце на чемпіонаті Європи серед молоді 2018 року;  

 по 2 особи серед чоловіків та 2 серед жінок за вищим місцем у ранзі 

СОР 2019 року серед молоді станом на 10.06.2019 року (до рангу 

включається 3 кращі результати з 4-х). 

 Решта членів національної збірної команди визначаються рішенням ТР 

СОР. До складу національної збірної команди для участі у чемпіонаті світу 

включаються спортсмени які заявилися та отримали допуск до участі на сайті 

змагань станом на 13.06.2019 року. 

Чемпіонат світу (дорослі, юніори), Кубок світу (Раунд 2) 

(на велосипедах) 

з 26 липня по 04 серпня 2019 року, м. Виборг (Данія) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок. 

Програма змагань: довга дистанція, середня дистанції, масстарт, спринт, 

класична 3-х етапна естафета 

Групи: Ч/Ж21, Ч/Ж20 

 

Склад команди: для участі у чемпіонаті світу та 2 раунді Кубку світу 

відряджаються 6 кращих чоловіків та 2 кращі жінки за результатами у 

порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу 2018 

року; 
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 1-20 місця в індивідуальних видах програми на 1, 2 раундах Кубку світу 

2018 року; 1 раунді Кубку світу 2019 року; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 1, 2 місця (поточні) на ЧУ МТБО (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; липень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів у відповідних групах; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 3, 4 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; липень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів у відповідних групах; 

 2 чоловіка – 5, 6 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; липень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів у відповідних групах. 

 

 

Чемпіонат світу, Кубок світу (Раунд 2) (бігом) 

з 11 по 18 серпня 2019 року, м. Сарпсборг, регіон Остфолд (Норвегія) 

 

Допуск на змагання за квотами ІОF на 2019 рік для України:   

 до 3ч +3ж на середню дистанції;  

 до 3ч +2ж на довгу дистанції; 

 естафета 3-х етапна: 3 чоловіка та 3 жінки. 

Види програми змагань: довга дистанція, середня дистанція 

(кваліфікація та фінал), 3-х етапна естафета серед жінок та чоловіків. 

Групи: Ч21, Ж21. 

Склад збірної команди України розподіляється на основний (команда A) 

та кандидати (команда Б) за критеріями у порядку пріоритетів. 

Відбір відбудеться окремо на середній та довгій дистанції. 

Дo складу команди увійдуть спортсмени на кожний вид програми за 

результатами у фіналі індивідуального виду програми: 

1. Команда A: 

1) 1-5 місце на ЧС 2018 (у фіналі відповідного виду програми); 

2) Один чоловік і одна жінка за 1-15 місця на Кубку світу 2019, раунд 1 

(на середній дистанції, та на довгій дистанції (гонка переслідування) кращий 

серед спортсменів-представників України); 

3) Один чоловік і одна жінка - переможці тестових стартів, серед 

спортсменів-представників України, які відбудуться 5-7.07.2019 у м. Халден, 

Норвегія (окремо у кожному виді програми); 

2. Команда Б: доукомплектовується до необхідної кількості за рішенням 

відповідного тренера Федерації. 

 

Кубок світу (Раунд 3, бігом)  

з 26 по 29 вересня 2019 року, м. Лауфен (Швейцарія) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми. 
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Види програми змагань: середня дистанція, нокаут спринт, спринт. 

Групи: Ч21, Ж21. 

Склад збірної команди України розподіляються на основний (команда A) 

та кандидати (команда Б) за критеріями у порядку пріоритетів. 

Дo складу команди увійдуть до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми. 

Команда А: 

1)    1-20 місце на чемпіонаті світу 2019 (у фіналі відповідного виду 

програми); 

2)    1-10 місце на чемпіонаті світу 2018 (у фіналі); 

3)     1-10 місце на етапах Кубку світу 2019 (у фіналі); 

 Команда Б: 

1) 21-30 місце на чемпіонаті світу 2019 (у фіналі); 

2) До 2 чоловіків та 2 жінок (кількість вирішується відповідним тренером 

Федерації) за 1-5 місце серед спортсменів-представників України у рангах IOF 

на спринтерській дистанції (FootO sprint ranking) станом на 20.08.2019: 

http://ranking.orienteering.org/Ranking ; 

3) Команда Б: доукомплектовується до необхідної кількості за рішенням 

відповідного тренера Федерації. 

 

Кубок світу (Раунд 3) (на велосипедах) 

з 02 по 06 жовтня 2019 року, м. Рабенберг (Німеччина) 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок. 

Програма змагань: довга, естафета мікс, спринт. 

Групи: Ч/Ж21 

Склад команди: для участі у чемпіонаті світу та 3 раунді Кубку світу 

відряджаються 6 кращих чоловіків та 2 кращі жінки за результатами у 

порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу 2018 та  

чемпіонаті Європи 2018 року; 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на 1,2 раундах Кубку світу 

2018 року; 

 2 чоловіка та 2 жінки – 1,2 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах; 

 2 чоловіка – 3,4 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах;   

 2 чоловіка – 5,6 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах. 

 

http://ranking.orienteering.org/Ranking
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Кубок світу (Раунд 4, фінал, бігом, ІІ ранг)  

З 25 по 29 жовтня 2019 року, м. Гуаньчжоу  (Китай)  

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми, до 3-х естафетних команд. 

Види програми змагань: спринт, 4-х етапна змішана спринтерська 

естафета (по етапах — Ж-Ч-Ч-Ж), середня дистанція. 

Групи: Ч21, Ж21, МІКСТ21 

Склад збірної команди України розподіляються на основний (команда A) 

та кандидати (команда Б) за критеріями у порядку пріоритетів. 

Дo складу команди увійдуть до 6 чоловіків та до 6 жінок на кожний вид 

програми. 

Команда А: 

1) 1-20 місце на чемпіонаті світу 2019 (у фіналі відповідного виду програми); 

2) 1-10 місце на чемпіонаті світу 2018 (у фіналі відповідного виду програми); 

3) 1-10 місце на етапах Кубку світу 2019 (у фіналі відповідного виду 

програми); 

Команда Б: 

1) 21-30 місце на чемпіонаті світу 2019 (у фіналі відповідного виду 

програми); 

2) Команда Б: доукомплектовується до необхідної кількості за рішенням 

відповідного тренера Федерації. 

 

Директор департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту          М. БІДНИЙ 

 

В. о. заступника директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту - начальника відділу пріоритетних  

неолімпійських видів спорту                                                   А. ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

Державний тренер штатних команд 

національних збірних команд України 

з неолімпійських видів спорту         Я. МУДРИЙ 

 

 

Провідний тренер штатних команд  

національних збірних команд України  

з неолімпійських видів спорту                                                              В. ПЕТРОВ 
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Кубок світу (Раунд 3),  

чемпіонат Європи (юніори, юнаки) (на велосипедах) 

з 02 по 06 жовтня 2019 року, м. Рабенберг (Німеччина) 

 

 

Допуск на змагання: до 6 чоловіків та до 6 жінок у кожній групі. 

 

Програма змагань: довга, естафета, спринт, середня. 

 

Групи: Ч/Ж20, Ч/Ж17 

Склад команди: відряджаються 6 кращих чоловіків (3 у групі Ч17,  

3 у групі Ч20) та 6 кращих жінок (3 у групі Ж17, 3 у групі Ж20) за 

результатами у порядку пріоритетів: 

 1-20 місця в індивідуальних видах програми на чемпіонаті світу серед 

юніорів 2019; 

   2 чоловіка та 2 жінки – 1,2 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах; 

 2 чоловіка – 3,4 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах; 

 2 чоловіка – 5,6 місця (поточні) на ЧУ МТБО, (травень 2019, 

Кіровоградська обл.; червень 2019, Львівська обл.) по сумі 4-х кращих 

стартів по відповідних групах. 
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