
Звіт старшого тренера національної збірної команди України.

Виписка з положення ФСОУ про обов'язки старших тренерів збірних команд:
СТАРШИЙ ТРЕНЕР
- формує тренерський склад збірної команди;
- розробляє “Положення про відбір до збірної команди України”,
- розробляє “План заходів по підготовці збірної команди України”;
- готує технічні завдання та пропонує місцевість (карти) для офіційних
(відбіркових) змагань;
- збирає документи та необхідні відомості на кандидатів в збірну команду для
оформлення документів та подає їх відповідальному секретарю Федерації;
- готує список спортсменів та тренерів, що входять до складу спортивної
делегації на офіційні змагання;
- звітує на зборах тренерів, ТР чи президії про підготовку та результати
виступів команди в офіційних змаганнях;
- організовує та проводить навчально-тренувальні збори;
- контролює своєчасне підтвердження на офіційні змагання.

В 2019 році відбулись усі заплановані заходи. 
Окремо хочу відзначити організацію НТЗ в Олешках. Була проведена дуже велика організаційна 
робота — підготовлено багато цікавих технічних вправ, виставлена рекордна кількість КП, підготовлені 
нові карти.  Всього на цьому НТЗ прийняло участь близько 200 спортсменів. В планах на наступний рік
продовжувати проводити цей табір. 
Під час заходів в закордоні спортсмени були забезпечені всім необхідним — житлом, проїздом, 
картами, тренуваннями, а під час ЧС вдалося ще й забезпечити команду якісними відновлювальними 
процедурами від масажиста-реабілітолога Сергія Білошицького. Хочу також зазначити, що спортсмени 
готувались до всіх змагань за своїми власними тренувальними планами, була можливість досить 
вільного вибору тренувань. Я, як старший, “закривав” всі організаційні моментами (як це і  прописано в
моїх обов'язках). Також, якщо це було потрібно, я надавав поради, проводив технічні аналізи і тн. 
У співпраці з президією ФСОУ та президентом ФСОУ, Божко Т.П. була знайдена можливість 
профінансувати 2 спринтерські НТЗ з підготовки до спринтерського ЧС 2020 та ВІ 2021. Один з них вже
відбувся у Вінниці, другий заплановано на початок грудня у Києві.

За допомогою одного з спонсорів вдалося частково забезпечити команду якісною формою. Також 
вдалось забезпечити збірну шкарпетками та компресійними гетрами від ТМ Трекінг. 
Була добре побудована робота з відповідальним секретарем ФСОУ, Петровим В.Ж. - більшість 
документів готувались та подавались в МІНМОЛОДЬСПОРТ завчасно, тим самим майже на всі 
заплановані заходи вдалось отримати аванс. 
Цього року фінансування команди було зменшено приблизно на 15%, а видатки (стартові внески, 
проживання, транспортні витрати і т.н.) збільшуються з кожним роком. Виділене на цей рік 
фінансування покрило менш ніж 2/3 витрат на поїздки. Тобто в середньому, спортсмен платив третину 
самотужки. Ця цифра не включає фармакологічне та медичне забезпечення, екіпірування, особисті 
збори та ін. витрати, які на мою думку, можуть сягнути, ще такої ж суми. Тобто підготовка спортсмена 
рівня збірної України, в кращому випадку, фінансується лише на 50%. 
Майже всім спортсменам збірної України доводиться працювати. Таких хто не працює лише 1-2 
спортсмени. Зрозуміло, що все це віддзеркалюється на результатах.

Хочу відзначити результати: Руслана Глібова — 5 ЧС; естафетна команда у складі Дениса Щербакова,
Олександра Кратова, Руслана Глібова — 8 ЧС. Завдяки гідним результатам хлопців нам вдалося 
залишитись в першому дивізіоні, що означає на наступному лісному ЧС ми можемо виставити 3 
чоловіка на довгу дистанцію. Жінки залишились у другому, тобто тут маємо 2 місця.

Наступний рік буде досить важким, тому що саме в наступному році буде проходити відбір на всесвітні
ігри (ВІ). Проходити він буде за результатами спринтерського ЧС та лісного рангу. На жаль, склад 
збірної не оновлюється, тому що молодь не показує достойних результатів і я не бачу передумов 
покращення ситуації. На даний момент в 100 кращих у лісному ранзі 4 чоловіка: Руслан Глібов (11), 
Олександр Кратов (35), Денис Щербаков (54), Артем Панченко (94) — що є досить непогано. У Жінок у 
100 кращіх тільки лідер збірної - Ольга Панченко (71). Друга з дівчат - Олена Пітірімова, 103 за 
рангами. Всі інші далеко за сотнею. Для того щоб пройти кваліфікацію на ігри, нам треба мати 2 
дівчини у топ 50.
Ще гірша ситуація в спринтерських дисциплінах. Серед чоловіків у топ 100 маємо тільки Руслана 
Глібова (20). Серед жінок лідирує Олена Федорова (86), друга - Катерина Дзема (90). 
В наступному році спортсменам потрібно приділити увагу, окрім ЧС та ЧЄ, участі в рангових стартах 
IOF які проводяться за кордоном, бо там є більша вірогідність здобути кращі рангові бали.
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