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пiдготовки спортсменid
ХХХIП Олiмпiади 2024 року
в м. Париж (Францiя)
1. OcHoBHi тенденцii розвитку свiтового спорту та

конкурентоздатнiсть украiнських спортсменiв

Олiмпiйськi iгри продовжують адаптуватися до економiчних i полiтичних
змiн та технологiчних реалiй crlacнocTi та пiдтверлжувати свою значущiсть для
свiтового спiвтовариства, що робить ik унiверс€ulьним явищем, прикладом
спiвробiтництва KpaiH для укрiплення миру i дружнiх вiдносин,
взаемопорозумiння мiж державами i народами.
Мiжнародний олiмпiйський KoMiTeT (МОК) на ceoii в ToKio затвердив змiну
тексту девiзу Олiмпiйських iгор. Тепер гасло звr{ить: "Швидше, вище,
сильнiше

-

разом".

Iгри ХХХII Олiмпiади ToKio-2020, що вiдбупися у 2021 роцi у м. ToKio
(Японiя), засвiдчили HoBi тенденцii у cBiToBoMy спортивному pyci. Перевагу
отрим€tли краihи, що мають сучаснi спортивнi бази, фахових TpeHepiB та клiмат,
наближений до мiсця проведення вiдбiркових змагань та Iгор Олiмпiади.
40Yо наюрод Iгор ХХХII Олiмпiади ToKio-2020 здобули спортсмени KpaiH,
що увiйшли в першу шiстку неофiцiйного залiку за кiлькiстю нагород.
Змiнився граничний вiковий ценз спортсменiв. Вперше олiмпiйськi
нагороди отримали спортсмени, якi досягли 13-рiчного BiKy. 1l-рiчна сирiйська
тенiсистка Хенд Заза квалiфiкувалася на Iгри ХХХII Олiмпiади ToKio-2020 i
ст€uIа наймолодшою учасницею змагань. 57-рiчний Абдула Аль Рашид - учасник
у стендовiй стрiльбi - найстарший спортсмен з Крейту.

Спортсмени УкраiЪи вибороли 158 лiцензiй

та були

представленi
найменшою за роки незаJIежностi за чисельнiстю командою iз 152 спортсменiв у
27 видах спорту i здобули 19 медалей: 1 золоту, б срiбних та 12 бронзових
медалей. Медалi отримЕши 25 спортсменiв Украiни (кожний 6-й спортсмен
нацiональноi збiрноi команди враховуючи команднi змагання).
За кiлькiстю здобутих медапей нацiон€tJIьна збiрна команда Украiни увiйшла
до 16 кращих KpaiH cBiry, в неофiцiйному командному залiку за кiлькiстю
золотих нагород посiла 44 мiсце.
Не зважаючи на позитивний результат спортсменiв УкраТни за кiлькiстю
отриманих медалей на Iграх ХХХII Опiмпiади ToKio-2020, якiсть отриманих
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наГороД засвiдчила про ряд факторiв, що не дозволили спортсменам реалiзувати

поставленi завдан}uI. Зокрема, cBiToBa пандемiя на KopoHaBipycнy хворобу
COVID-l9; вiдсутнiсть в YKpaiHi у достатнiй кiлькостi спортивних сцоруд для
Забезпечення цiлорiчноi пiдготовки спортсменiв вищих категорiй, особливо в
УМОВах карантину; психологiчна неготовнiстъ спортсменiв вести боротьбу на
ЗМаГаннях наЙвищого рангу, прог€tJIини в ycix складових пiдготовки; недостатнiЙ
ПРОфесiЙних piBeнb тренерського складу в окремих видах спорту, недостатнi
НаВикИ ефективно використовувати HoBiTHi методики пiдготовки спортсменiв
високоi квалiфiкацii в сучасних умовах; низька вiдповiдальнiсть учасникiв
пiдготовки за виконання запланованих результатiв.
Результати виступу украiнських спортсменiв на Iграх ХХХII Олiмпiади
ToKio-2020 свiдчать про значний потенцiал збiрноi команди УкраiЪи, що за умов
ефективноi пiдготовки в наступному олiмпiйському циклi, дозволить гiдно
Представити УкраiЪу на Iграх XXXIII Олiмпiади2024 року у м.Париж (Францiя)
(Далi - Iгри XXXIII Олiмпiади), та посилити позицiю в офiцiйному загаJIьно
командному залiку.
У пРограмi Iгор ХХЮII Олiмпiади буде представлено З2 види спорту, в
ТОМУ ЧИСЛi бреЙк-данс, скелелазiння, скейтбординг i серфiнг, що дозволить
ВСТаНОВИТИ новиЙ стандарт ОлiмпiЙсъких iгор для iнклюзивних, гендерно
збалансованих i орiентованих на молодъ видiв спорту.
2. СТан роЗвитку лiтнiх олiмпiйських видiв спорту в YKpaiHi

В YKpaiHi визнано 40 лiтнiх олiмпiйських видiв спорту, якими займаеться

658 432 Особи, що складае 68О/о вiд загальноi кiлькостi осiб, якi займаються BciMa
ВИДаМИ СПорту (на початку олiмпiЙського циклу 20|7-2021 poKiB цей показник

складав 697 7З0 осiб та 7|О/о вiдr.lовiдно).

Iз зазначеного числа З87077 осiб (59%) займаеться в закладах дитячо-

ЮнацЬкого та резервного спорту,27I355 осiб

- у спортивних клубах (а1%). Не
набули клубноi системи розвитку олiмпiйськi види спорту (+- 2О% осiб, якi
займаються У спортивних клубах вiд загальноi кiлькостi, якi займаються видом
спорту), а саме: боротьба вiльна та греко-римська, важка атлетика, велосипедний
СПОРТ-ТРеК, ВеСЛУВальниЙ слаJIом, веслування академiчне, гандбол, гiмнастика
спортивна, гiмнастика художня, стрибки на батутi, плавання синхронне, стрибки
у воду, фехтування, хокей на TpaBi.
IСНУЮЧi СПОрТиВнi клуби, за виключенням командних iгрових видiв спорту,
не iнтегрованi в систему олiмпiйськоi пiдготовки.
За остаНнiй олiМпiйськиЙ цикЛ особливо зменшилася кiлькiсть осiб, якi
займаються у таких лiтнiх олiмпiйських видах спорту, як: важка атлетика (-15%),
велосипедниЙ спорт-трек (-|9Уо), веслування академiчне (-|2%), кiнний спорт
(-15%), ЛеГка атлетика (-|2%), стрибки у воду (-I2%), стрiльба стендова (-I5%).
майже на 10 о/о зменшиласякiлькiсть осiб, якi займаються лiтнiми олiмпiйськими
видами спорту В дитячо-юнацьких спортивних школах. Одночасно значно
збiльшилася кiлькiсть осiб, якi займаються карате (+24%), плаванням
синхронним (+6|Yо) та триатлоном (+24%).

За роки незалежностi з таких видiв спорту як бейсбол, гольф, софтбол,
регбi, футбол, хокей на TpaBi спортсмени Украiни не брали участi в лiтнiх
Олiмпiйських iграх. За цей перiод жодноi медалi не здобули спортсмени
УЧаСники лiтнiх ОлiмпiЙських iгор з бадмiнтону, баскетболу, велоспортуМаУнтенбаЙку, велоспорту-шосе, водного поло, волейболу, кiнного спорту,
TeHicy настiльного, триатлону, тхеквондо ВТФ.
Зi спортсменами з лiтнiх олiмпiйських видiв спорту проводять заняття
22 409 осiб, у тому числi 11 079 штатних TpeHepiB (49%), iз загальноi кiлькостi
осiб, якi проводять заняття, 15 840 - мають спецiальну вищу ocBiTy з фiзичноi
культури i спорту (7|%).
В УкраiЪi функцiонус 1238 дитячо-юнацьких спортивних шкiл рiзноТ форми
Власностi та пiдпорядкування, в яких навчаються З78,5 тис. вихованцiв з лiтнiх
олiмпiЙських видiв спорту (10,6% учнiвськоi молодi у вiцi вiд б до 18 poKiB).
Навчально-тренувальний процес у спортивних школах забезпечують |4 693 тис.
тренерiв-викладачiв, з них 9 l25 тис. (62,t%)
штатнi працiвники. 59,ЗОА
ВИХОВанцiв спортивних шкiл заЙмаються у групах початковоТ пiдготовки, 37,7Уо
- У Групах базовоТ пiдготовки. Спортом вищих досягнень займаеться З,OОА.
Систему закладiв резервного спорту складають 18 закладiв спецiалiзованоi
ОСВiТи сПортивного профiлю iз специфiчними умовами навчання, 34 школи
вищоi спортивноi маЙстерностi (1 - державноi форми власностi), 11 обласних
штатних команд резервного спорту та 14 центрiв олiмпiйськоi пiдготовки
(7 - державноi, 7 - комунальноi форми власностi).
При MiHicTepcTBi молодi та спорту Украiни (далi - Мiнмолодьспорт)
ЩОРОКУ формуетъся нацiон€Lпьна збiрна команда з видiв спорту. Станом на
202l PiK нацiональну збiрну команду з лiтнiх олiмпiйських видiв спорту
СКЛаДаЮТЬ б 222 сПортсмени (основний склад
2205 одиниць, кандидати
_
одиниць,
2010
одиниць), 87З,5 посад спортсменiв е штатними, з
-2007
резерв
ними працюе 369 штатних TpeнepiB нацiон€шьних збiрних команд.
РОЗвитком лiтнiх олiмпiйських видiв спорту опiкуеться З5 всеукраiнських
еДеРаЦiЙ, Що е членами Нацiонального олiмпiйського KoMiTeTy Украiни
(ДаЛi НОК), вiдповiдних мiжнародних спортивних федерацiй та мають
вiдокремленi пiдроздiли (мiсцевi осередки) в областях УкраiЪи та м. Киевi. Лише
40Yо ОСtб, якi заЙмаються лiтнiми олiмпiЙськими видами спорту, та45Yотренерiв
З лiтнiх олiмпiЙських видiв спорту е членами всеукраiЪських федерацiй з лiтнiх
олiмпiйських видiв спорту, iншi не мають фiксованого членства в зазначених

-

-

-

федерацiях.

ПiДготовка до Олiмпiйських iгор традицiйно супроводжуеться необхiдним
ОРГаНiЗаЦiЙНИМ, фiнансовим та матерiально-технiчним ресурсом i здiйснюеться
на9OYо за рахунок коштiв державного та мiсцевого бюджетiв.
3.

Мета КонцепцiТ

метою Концепцii е визначення комплексу заходiв для

забезпечення
ефективНоi пiдгоТовкИ нацiонаЛьниХ збiрниХ команД з лiтнiх олiмпiйських видiв
спорту у трирiчному олiмпiйському циклi та шляхiв ix реалiзацiT, досягнення

якiсно нового рiвня управлiння пiдготовкою, що базуетъся на принципах
рiвноправного партнерства, результативностi, ефективностi, прозоростi,
Вiдкритостi, довiри та пiдзвiтностi для отримання конкурентноспроможних

у видах спорту, що мають багаторiчнi традицiТ та в яких спортсмени
Украiни можуть гiдно конкурувати на мiжнароднiй apeHi, та мають вiдповi дний
потенцiал i високу Ймовiрнiсть завоювання олiмпiйських нагород на Iграх
XXXIII Олiмпiади.
Пок€lзникiв

4. OcHoBHi заходи для забезпечення ефективноi

пiдготовки

Основними заходами, якi в межах компетенцii необхiдно реалiзувати для
забезпечення ефективноi пiдготовки нацiональноi збiрноi команди УкраТни з
олiмпiйських видiв спорту, е:
вдоскон€tлення органiзацiйного, кадрового, матерiально-технiчного,
науково-методичного, медичного супроводження пiдготовки;
органiзацiя дiсвого контролю за ходом пiдготовки;

залучення висококвалiфiкованого тренерського складу;
пiдвищення рiвня вiдповiдальностi тренерського складу та спортсменiв за
ВЗЯТi Особистi зобов'язання та досягненi вiдповiднi спортивнi результати;
ефективне планування пiдготовки
скорочений на piK трирiчний
олiмпiйський цикл;
фОрмУвання дiсвих комплексних наукових груп та заJIучення до пiдготовки
високопрофесiйних наукових кадрiв;
адаптацiя пiдготовки
умовах продовження свiтовоi пандемiТ на
KopoHaBipycнy хворобу COVID- 19 та if впливу на здоров'я спортсменiв та хiд
пiдготовки;

у

в

ВиЗнаЧення оптимальноi кiлькостi прiоритетних видiв спорту та
ОРiентУвання суб'ектiв сфери фiзичноi культури i спорту на мiсцях на створення

умов для

видiв

еЛiтНоi, провiдноi та перспективноi групи спортсменiв-кандидатiв на участь в
Iграх ХХХШ Олiмпiади;
першочергове зосередження вiдповiдних pecypciB
пiдготовку
спортсменiв елiтноi, провiдноТ та перспективноi групи, створення для них умов,
аналогiчних тим, що мають суперники з провiдних краiЪ cBiTy;
НаУКОВо-Методичне супроводження пiдготовки та впровадження сучасних
методик у тренувальний процес;
на ocHoBi прiоритетностi видiв спорту здiйснення фiнансування та
матерiального забезпечення команд та окремих спортсменiв, якi е кандидатами
на участъ в Iграх ХХХШ Олiмпiади;
психологiчна пiдготовка спортсменiв до ведення боротьби на Iграх
ХХХШ Олiмпiади;
органiзацiя ефективноi пiдготовки в умовах обмеженоi кiлькостi
спортивних споруд в YKpaiHi для пiдготовки спортсменiв вищих категорiй,
особливо в умовах пандемii;

на

формування

свiтогляду;

у

спортсменiв

i

TpeHepiB нацiоналъно-патрiотичного

ПОСтiЙниЙ медичниЙ контроль, профiлактика захворювань та реабiлiтацiя i

вiдновлення;
ЗабеЗпечення антидопiнгового контролю, дотримання антидопiнгового
ЗаКОноДаВства, проведення профiлактичних заходiв
питань запобiгання
використанню заборонених препаратiв та методiв, допiнг-контропь на
всеукраiнських
змаганнях
цозЕвмагальний перiод, дотримання
самоконтролю спортсменами, якi задiянi до мiжнародноi системи АДАМС,
проходження спортсменами програми ADEL, розмiщеноi на офiцiйному вебсайтi

з

та у

ВАДА;

Забезпечення послiдовностi в системi дитячо-юнацького, резервного спорту
та спорту вищих досягнень;
дотримання принципiв гендерноi piBHocTi;
аКтивiзацiя дiяльностi окремих всеукраiЪських федерацiй з видiв спорту;
ЗабеЗПеченНя рiвноправноi партнерськоi вiдповiдалъностi за отриманi
результати.
5.

Учасники пiдготовки

СУб'сктами пiдготовки спортсменiв до Iгор XXXIII Олiмпiади в межах
КОМПеТеНЦii е: Мiнмолодьспорт та органи державного управлiння з питань

фiзичноi культури i спорту обласних, Киiвськоi MicbKoi державних адмiнiстрацiй,
НОК та його вiддiлення в областях та м.Киевi, нацiональнi федерацii з видiв
СПорТу та ix вiдокремленi пiдроздiли (мiсцевi осередки), спортивнi товариства i
ВiДОМСтва та ix осередки вiдповiдно до положень про дiяльнiсть та cTaTyTiB,
державнi, головНi та стаРшi тренери штатноi команди нацiон€шьних збiрних
команд за участю iнших органiзацiй фiзкультурно-спортивного спрямування.
КООРДИНаТором науково-методичного забезпечення пiдготовки спортсменiв
е Щержавний науково-дослiдний iнститут
фiзичноi культури i спорту, що з€tлучае
В МеЖаХ КОМПеТеНЦii нацiональнi федерацii з лiтнiх олiмпiйських видiв спорту,
iншi HayKoBi установи та заклади вищоi освiти.
КООРДИНаТором антидопiнговоТ дiяльностi е Нацiональний антидопiнговий
центр, нацiонаЛьнi федерацii з видiв спорту за участю заiнтересованих суб'ектiв
олiмпiйськоi пiдготовки.
КоордиНатороМ медичнОго забезПеченнЯ е Украiнський медичний центр
спортивноi медицини MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни за участю iнших
закладiВ наданнЯ лiкарсько-фiзкультурноi допомоги, нацiональних федерацiй з
лiтнiх олiмпiйських видiв спорту та Медичноi koMicii Нок.
координацiю заходiв Мiнмолодьспорту та Нок з пiдготовки спортсменiв
нацiональноi збiрноi команди УкраiЪи з олiмпiйських видiв спорту до Iгор
Олiмпiади здiйснюе Робоча група з органiзацiйного забезпечення
пiдготовки та участi нацiональних збiрних команд Укратни у мiжнародних
змаганнях, Що проводять Мiжнародний, европейський олiмпiйськi комiтети та
Асоцiацiя нацiональних олiмпiйських KoMiTeTiB, утворена накrвом
Мiнмолодьспорту вiд 1З ,07.2020 J\b 565.
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б. Щiльовi програми та плани пiдготовки

Для забезпечення плановоi пiдготовки нацiональноi збiрноi команди
вiдповiдно до цiеi концепцii розробляються та затверджуються
Мiнмолодьспортом з урахуванням пропозицiй нацiональних спортивних
федерацiй:

цiльовi програми пiдготовки з видiв спорту до Iгор ХХХШ Олiмпiади;
щорiчнi плани пiдготовки та iндивiдуальнi плани пiдготовки, розробленi для
епiтноi групи з числа кандидатiв на участь в Iграх ХХХШ Олiмпiади;
системи вiдбору cпopTcмeHiB до головних мiжнародних змаганъ та Iгор
XXXIII Олiмпiади;
склад спортсменiв-кандидатiв на участь в Iграх XXXIII Олiмпiади.
Форма складання планiв пiдготовки затверджуеться MiHicTepcTBoM молодi
та спорту Украiни.
Слiд враховувати, що 2022 piK перший piK трирiчного олiмпiйського
цИкпУ, мае стати роком активного з€tлучення до централiзованоi пiдготовки
НаЦiОналЬних збiрних команд молодих перспективних спортсменiв провiдноi та
перспективних |руп, особливо найближчоi до дорослих вiковоI групи.
При рiвних результатах перевага представляти YKpaiHy на квалiфiкацiйних
ЗМагаННях до Iгор XXXIII Олiмпiади надаеться досвiдченим спортсменам.
За РахУнок молодих спортсменiв щороку буд. вiдбуватися ротацiя у складi
спортсменiв-кандидатiв на участь в Iграх ХХХШ Олiмпiади, в першу черry
елiтноi групи спортсменiв.
Зага_гtьний принцип пiдготовки спортсменiв-кандидатiв на участь в Iграх
ХХХШ Олiмпiади - знаходження на централiзованих навч€IJIьно-тренув€Lпьних
ЗбОРах, За Виключенням окремих спортсменiв елiтноi групи, якi за згодою з
МiНМолоДЬсПортом можуть працювати за iндивiдуалъним планом пiдготовки.
СпОртсмени, якi готуються iндивiдуалъно, зобов'язанi бржп участь у
ЧеМПiОнатах Украiни та iнших змаганнях, передбачених системою вiдбору,
ЗаТВеРДЖеноЮ Мiнмолодьспортом та всеукраiЪською федерацiею з виду спорту,
За РаХУНОК КОштiв, що видiляються згiдно з iндивiду€Lльним планом та
конкретними зобов'язаннями спортсмена i особистого тренера.
Пiд час складання планiв пiдготовки до Iгор XXXIII Олiмпiади необхiдно
враховувати особливостi трирiчноi пiдготовки, зокрема:
ДЛЯ СПОРТСМенiв, якi вперше будуть претендувати на участь
Iграх
XxxIII Олiмпiади (етап пiдготовки до вищих досягненъ або максимальноi
РеаЛiЗаЦii iНдивiдуальних можливостей), слiд передбачити поступове
збiльшення тренув€lJIьних та змаг€шьних навантажень, зi зростанням частки
ТРеНУВ€tЛЬНИХ засобiв спецiальноi пiдготовки, необхiдниЙ змагальний досвiд з
оптим€UIьним поеднанням завдань фундаментальноi базовоТ пiдготовки,
поступове розширення змаг€шьноi практики, достатню варiативнiсть засобiв i
методiв пiдготовки;
для споРтсменiв, якi маюТь досвiД виступiв на минулих олiмпiадах (етапи
МаКСИМаЛЬнОТ реалiзацii iндивiдуальних можливостей та збереження вищоi
спортивноi майстерностi), доцiльне зниження тренув€lJIьних навантажень на
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першому роцi трирiчного олiмпiйського циклу пiдготовки з поступовим ik
збiльшенням на другому роцi трирiчного циклу пiдготовки, розрOблення
iндивiдуа_гlьноi моделi пiдготовки з урахуванням набутого досвiду пiдготовки,
ЗМаг€Lльного досвiду, резервних можливостей, розвитку рiзних cTopiH
пiдготовленостi та iнших факторiв.
Пiд час планування олiмпiйського циклу пiдготовки необхiдно
забезпечити баланс мiж самостiйнiстю окремих макроциклiв пiдготовки,
завданням яких е демонстрацiя високих резуJIьтатiв у важливих змаганнях, а
саме - створення умов дJIя досягнення достатньоi спортивноi форми в кожному
макроциклi пiдготовки, а також цiлiснiсть Bcix окремих макроциклiв пiдготовки
як компонентiв единоi системи пiдготовки, спрямованоI на досягнення головноi
МеТи - демонстрацiю максим€IJIьних iндивiдуальних можливостей на головному
cTapTi олiмпiйського циклу - Олiмпiйських iграх.
наступному

принципi комплексного, послlдовного
rlринципt
послiдовного вдоскон€lJIення рlзних
cTopiH
рiзних cToplн
пiдготовленостi в межах окремих макроциклiв пiдготовки: фундаментальноi
базовоi пiдготовки на першому роцi олiмпiйського циклу, з под€tльшою

спрямованiстю на вдоскон€шення спецiальноi пiдготовленостi;
ефективному та iнформативному контролi рiзних cTopiH пiдготовленостi та
реЗервних можливостей спортсмена, вiдповiдностi досягнутих результатiв
пiдготовки до запланованоI моделi впродовж окремих структурних складових
олiмпiйського циклу пiдготовки;
ПоШУку та впровадженнi дозволених, науково-обцрунтованих засобiв
ВiДНОВЛення, реабiлiтацiТ
стимуляцii працездатностi спортсмена,
ВПРОВаДЖенНЮ iндивiдуальних моделеЙ розвитку та пiдвищення фiзичних,
технiчних, тактичних та iнших резервiв.
Може бути корисним використання спортивноi пiдготовки в гiрських
УМОВаХ На РiЗних перiодах рiчноI пiдготовки як для досвiдчених, так i для
МОЛОДИХ СПОРТсМенiв, що дозволить бiльш варiативно планувати тренувальнi

та

навантаженнrI.

Рацiоналъне використання спортивноi пiдготовки

ДОЗВОЛИТЬ ЗМеншити обсягтренув€tльних

в

гiрських умовах

навантажень, забезпечуючи необхiдниЙ
вiдставлений кумулятивний тренувальний ефект, що особливо важливо для
ДОСвiдчених спортсменiв, якi перебувають на етапi збереження вищоi спортивноi
майстерностi.
Для Молодих спортсменiв (етапи пiдготовки до вищих досягнень та
максимальноТ реалiзацii iндивiдуальних можливостей) рацiональне
ВИКОРИСТання гiрськоi пiдготовки дозволить створити додатковi стимули для
ЗРОСТанНя резервних можливостей органiзму та розвитку окремих cTopiH
пiдготовленостi.
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7. Система вiдбору кандидатiв до
олlмпlиськоl зOlрноl та cTapToBl склади

Список кандидатiв на участь в Iграх ХХКII Олiмпiади комплектуеться та
затверджуеться вiдповiдно до нак€ву Мiнмолодьспорту вiд 18.11.2020 j\b 2614
оПро затвердження Порядку комплектування нацiональних збiрних команд
УкраiЪи з олiмпiйських видiв спорту та внесення змiн до наказу MiHicTepcTBa
молодi та спорту Украiни вiд 11 серпня 2014 року Ns 2624>ц зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪп 04 сiчня 2021 року за N 4lЗ5626, з урахуванням
пропозицiЙ нацiональних спортивних федерацiй з лiтнiх олiмпiйських видiв
спорту.
Всеукраiнсъкi федерацii з видiв спорту беруть активну участь у формуваннi
персонаJIьного складу спортсменiв-кандидатiв на участь в Iграх
ХХХШ Олiмпiади, плануваннi та здiйсненнi контролю за ik пiдготовкою.
Система вiдбору та склад кандидатiв на участь в Iграх XXXIII Олiмпiади
розробляеться з урахуванням пропозицiй нацiональноi федерацii з вiдповiдного
олiмпiЙського виду спорту головними (старшими тренерами), погоджуеться з
НОК та затверджуеться Мiнмолодьспортом.
,Що складу олiмпiйських збiрних команд УкраТни включаються спортсмени,
спортивнi результати яких вiдповiдають затвердженим вимогам та с бiльш
пiдготовленими.
У разi наявностi рiвних показникiв результативностi у спортсменiв,
визначених системою вiдбору, при формуваннi стартового складу збiрноi
команди враховуються:
стабiльнiсть резулътатiв спортсмена та змагаJIьна надiйнiсть;
результати зустрiчей з ймовiрними конкурентами;
висновок комплексноi науковоi групи (науковоI групи);
piBeHb функцiональноi пiдготовленостi та стан здоров'я спортсмена.

8. Щосягнення мети
Реалiзацiя визначених заходiв щодо забезпечення ефективноi пiдготовки,
За УМов концентрацii зусиль
органiзацiйного, матерiально-технiчного,
кадрового, фiнансового, науково-методичного та медичного забезпечення,
дозволить спортсменам наIдiональноi збiрноi команди УкраТни на Iграх

з

XXXIII Олiмпiади 2024 року

у м. Париж

неофiцiйному командному залiку.

(Францiя) зайняти 30 мiсце

в

