
Федерація плавання України 

 

XVI літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль 

Банська Бистриця, Словаччина, 24-30 липня 2022 року. 

 

Критерії відбору 

1. Мета. 

Надати можливість для подальшого розвитку українських плавців (хлопці 2006-2007 р. н. та дівчата 

2007-2008 р. н.) для досягнення високих міжнародних успіхів та завоювання високих позицій на 

Олімпійських іграх 2028/2032 років. 

 

2. Вікові категорії для участі у XVI літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 
2022 року: 

Хлопці 2006-2007 року народження 

Дівчата 2007-2008 року народження 

 

3. Період відбору. 

Відбір спортсменів відбуватиметься на затверджених LEN (Європейська ліга плавання) та FINA 

(Міжнародна федерація плавання) змаганнях у період з 1 квітня 2022 року по 31 травня 2022 року 

(остаточна дата кінця відбору потребує уточнення). 

 

4. Розмір команди. 

На XVI літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль буде обрано 8 спортсменів (4 

дівчини та 4 хлопця). 

 

5. Кваліфікаційні часові стандарти. 

Кваліфікаційний стандарт на всіх дистанціях дорівнює 10 місцю у попередніх (якщо не проводиться 

півфінал) або півфінальних запливах на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 2019 року. 

 

Дівчата 2007-2008 Дисципліна Хлопці 2006-2007 

0.26.39 50 м вільний стиль 0.23.73 

0.57.17 100 м вільний стиль 0.51.82 

2.04.26 200 м вільний стиль 1.53.77 

4.23.34 400 м вільний стиль 3.59.65 

8.57.96 800 м вільний стиль  

 1500 м вільний стиль 15.51.65 

1.04.95 100 м на спині 0.58.67 

2.19.95 200 м на спині 2.06.03 

1.12.43 100 м брас 1.05.18 

2.37.34 200 м брас 2.20.79 

1.01.86 100 м батерфляй 0.56.23 

2.18.58 200 м батерфляй 2.05.75 

2.21.61 200 м комплексне плавання 2.08.21 

5.01.64 400 м комплексне плавання 4.33.15 

 



 

6. Інші умови пов’язані з відбором. 

• Щоб мати право на участь, плавець повинен показати час у попередніх запливах або у фіналі 

відповідної дисципліни, що дорівнює або перевищує кваліфікаційний часовий стандарт, на 

затверджених LEN або FINA змаганнях протягом кваліфікаційного періоду; 

• В одній дисципліні може бути відібрано не більше двох спортсменів; 

• За умови, якщо необхідні кваліфікаційні стандарти виконає менше ніж 8 спортсменів (4 

дівчини та 4 хлопця), на відповідні вільні місця (окремо серед дівчат та хлопців) будуть 

відібрані пловці, які показали кращі результати за таблицею очок FINA 2022 під час 

кваліфікаційного періоду. Принцип «не більше двох спортсменів в одній дисципліні» 

зберігатиметься.  

• За умови, якщо необхідні кваліфікаційні стандарти виконає більше ніж 8 спортсменів (4 

дівчини та 4 хлопця), по закінченню кваліфікаційного періоду буде сформований рейтинг 

спортсменів (з тих, хто виконав необхідні кваліфікаційні стандарти) за таблицею очок FINA 

2022 (окремо для дівчат та хлопців), згідно якого, до команди будуть обрани пловці із 

найкращими очками зі збереженням принципу «не більше двох спортсменів в одній 

дисципліні». 

 

 


