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СИСТЕМА    ВІДБОРУ 
до складу національних збірних команд України з дзюдо 

для участі у чемпіонатах світу та Європи 2023 року 
 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Критерії відбору розроблені тренерською радою та прийняті на розширеній 

тренерській раді Федерації дзюдо України, направлені на удосконалення системи 

відбору, забезпечення прозорості формування національних збірних команд України 

з дзюдо за віковими групами, а також покращення селекційної роботи серед 

спортсменів-кандидатів до національних збірних команд України. 
 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
до спортсменів – кандидатів до національних збірних команд України з дзюдо  

за віковими групами для участі у чемпіонатах світу та Європи 
 

 Спортсмени – кандидати до національних збірних команд України з дзюдо 

повинні відповідати таким вимогам: 
 

показувати стабільно високі результати на міжнародних та всеукраїнських 

змаганнях протягом 2022-2023 рр.; 

брати участь у навчально-тренувальних зборах національних збірних команд 

України, постійно самовдосконалюватись та підвищувати свою спортивну 

майстерність; 

мати високий рівень функціональної підготовки для виконання тренувальних та 

змагальних навантажень та мотивації на досягнення високих спортивних 

результатів; 

дотримуватись етичних та моральних норм поведінки, традицій дзюдо, кодексів 

честі дзюдоїста та олімпійця України; 

проявляти високий рівень морально-вольових здібностей та психологічної 

підготовки на досягнення результатів найвищого рівня на головних змаганнях 

сезону; 

регулярно проходити медичний огляд, виконувати рекомендації лікарів збірних 

команд та комплексної наукової групи, а також антидопінгові правила та вимоги 

Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). 
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СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед чоловіків та жінок 

для участі у чемпіонаті світу в м. Доха (Держава Катар), 07-14 травня 2023 року 

 

Учасники: чоловіки та жінки не молодше 2008 р. н., що посідають 1-100 місце 

світового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо (IJF) серед чоловіків та жінок 

станом на 03 квітня 2023 року та 1-16 місце світового рейтингу IJF серед юніорів до 

21 року станом на 26 березня 2023 року. 

Склад команди: 9 чоловіків та 9 жінок (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

чоловіки: - 60 кг, - 66 кг, - 73 кг, - 81 кг, - 90 кг, - 100 кг, понад 100 кг;          

жінки: - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, - 78 кг, понад 78 кг; 

командні змагання: - 57 кг, - 70 кг, понад 70 кг (жінки);  

                                  - 73 кг, - 90 кг, понад 90 кг (чоловіки).  

 

 Мінімальні вимоги до результатів, показаних кандидатами до національної 

збірної команди України з дзюдо серед чоловіків та жінок на відбіркових змаганнях 

для участі в чемпіонаті світу: 

1-5 місце на чемпіонаті світу (м. Ташкент, Республіка Узбекистан 06-12 жовтня 

2022 року); 

1-3 місце на міжнародних змаганнях («Мастерс», «Великий Шолом», «Гран-

прі»); 

5-7 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (« Мастерс», 

«Великий Шолом», «Гран-Прі»); 

1-3 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (відкритий 

континентальний кубок). 

Кваліфікаційний період відбору до чемпіонату світу визначено терміном                   

з жовтня 2022 року по квітень 2023 року та складається з двох етапів. 

 

Кваліфікаційні змагання I-го етапу відбору  

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце проведення 

1 Чемпіонат світу  06-12.10.22 м. Ташкент (Республіка Узбекистан) 

2 Чемпіонат України  16-17.11.22 м. Київ 

 

Перший етап відбору до чемпіонату світу завершується поглибленим медичним 

оглядом та формуванням основного складу національної збірної команди України             

з дзюдо на 2023 рік. 

До участі у міжнародних змаганнях другого етапу відбору (жовтень 2022 року – 

квітень 2023 року), відбіркових до чемпіонату світу 2023 року, допускаються 

спортсмени, які посіли 1-3 місце на чемпіонаті України 2022 року в м. Києві та 1-7 

місце на чемпіонаті світу 2022 року в м. Ташкент (Республіка Узбекистан). 

Участь інших спортсменів у відбіркових турнірах можлива лише за рішенням 

тренерської ради або за рекомендацією старших тренерів команди.  
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Розклад участі спортсменів у відбіркових турнірах визначається старшими 

тренерами національних збірних команд та затверджується, відповідно до 

індивідуальних планів підготовки спортсменів. 

 Для всіх кандидатів до національної збірної команди України з дзюдо  під час  

II-го етапу відбору рекомендується участь не менш, як у трьох міжнародних 

турнірах та у всіх навчально-тренувальних зборах, запланованих Єдиним 

календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 

2023 рік для національної збірної команди України. 
 

Кваліфікаційні змагання II-го етапу відбору 

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 21-23.10.22 м. Абу-Дабі (ОАЕ) 

2 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  04-06.11.22 
м. Баку (Азербайджанська 

Республіка) 

3 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 03-04.11.22 м. Токіо (Японія) 

4 Міжнародний турнір «Мастерс» 20-22.12.22 м. Єрусалим (Держава  Ізраїль) 

5 Міжнародний турнір «Гран-прі»  27-29.01.23 
м. Алмада (Португальська 

Республіка) 

6 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 04-05.02.23 
м. Париж (Французька 

Республіка) 

7 Відкритий континентальний Кубок  11-12.02.23 м. Софія (Республіка Болгарія) 

8 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  16-18.02.23 м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) 

9 Відкритий континентальний Кубок  25-26.02.23 
м. Варшава (Республіка 

Польща) 

10 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 03-05.03.23 
м. Ташкент (Республіка 

Узбекистан) 

11 Відкритий континентальний Кубок  11-12.03.23 м. Рим (Італійська Республіка) 

12 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  24-26.03.23 м. Тбілісі (Грузія) 

13 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  01-02.04.23 
м. Анталія (Турецька 

Республіка) 
 

 

Попередній склад національної збірної команди України з дзюдо серед 

чоловіків та жінок для участі у чемпіонаті світу (основний, запасний) визначається 

тренерською радою, до якої входять тренери спортсменів, які виконали критерії 

відбору, профільний віце-президент ФДУ, державний, головний та старші тренери 

національних збірних команд серед чоловіків та жінок, після останнього 

відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги спортсменів.  

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної збірної команди України з дзюдо для участі у чемпіонаті світу 

приймається тренерською радою, простою більшістю голосів. 

Остаточний склад команди приймається тренерською радою на заключному 

навчально-тренувальному зборі перед чемпіонатом світу, погоджується з 

Федерацією дзюдо України та затверджується Мінмолодьспортом. 
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СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед чоловіків та жінок 

для участі у III Європейських Іграх в м. Краків (Республіка Польща),  

01 липня 2023 року 

 

Учасники: чоловіки та жінки не молодше 2008 р. н. 

Склад команди: 6 чоловіків та 6 жінок (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

командні змагання: - 57 кг, - 70 кг, понад 70 кг (жінки);  

                                  - 73 кг, - 90 кг, понад 90 кг (чоловіки).  

 

Мінімальні вимоги до результатів, показаних кандидатами до національної  

збірної команди України з дзюдо  на відбіркових змаганнях для участі                               

у III Європейських Іграх: 

1-2 місце на Кубку України (м. Київ, 20 квітня 2023 року); 

1-7 місце на чемпіонаті світу (м. Доха, Держава Катар, 07-14 травня 2023 року); 

1-7 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях («Великий 

Шолом», «Гран-прі»); 

1-5 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (відкритий 

континентальний кубок). 

Кваліфікаційний період відбору до III Європейських Ігор 2023 року визначено 

терміном з січня по червень 2023 року та складається з одного відбіркового етапу. 

 

Кваліфікаційні відбіркові змагання  

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Гран-прі»  27-29.01.23 
м. Алмада (Португальська 

Республіка) 

2 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 04-05.02.23 
м. Париж (Французька 

Республіка) 

3 Відкритий континентальний Кубок  11-12.02.23 м. Софія (Республіка Болгарія) 

4 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  16-18.02.23 м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) 

5 Відкритий континентальний Кубок  25-26.02.23 
м. Варшава (Республіка 

Польща) 

6 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 03-05.03.23 
м. Ташкент (Республіка 

Узбекистан) 

7 Відкритий континентальний Кубок  11-12.03.23 м. Рим (Італійська Республіка) 

8 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  24-26.03.23 м. Тбілісі (Грузія) 

9 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  01-02.04.23 
м. Анталія (Турецька 

Республіка) 

10 Чемпіонат світу 07-14.05.23 м. Доха (Держава Катар) 

11 Міжнародний турнір «Гран-Прі»  25-27.05.23 м. Лінц (Республіка Австрія) 

12 Міжнародний турнір «Гран-Прі» 02-04.06.23 

м. Душанбе (Республіка 

Таджикистан) 

13 Відкритий континентальний Кубок 10-11.06.23 
м. Мадрид (Королівство 

Іспанія) 
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Розклад участі спортсменів у відбіркових турнірах визначається старшими 

тренерами національних збірних команд та затверджується відповідно до 

індивідуальних планів підготовки спортсменів. 

Для всіх кандидатів до національної збірної команди України з дзюдо  під час 

відбору рекомендується участь не менш, як у трьох міжнародних турнірах та у всіх 

навчально-тренувальних зборах, запланованих Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік для 

національної збірної команди України. 

       Попередній склад національної збірної команди України для участі                           

у III Європейських Іграх (основний, запасний) визначається тренерською радою, до 

якої входять тренери спортсменів, які виконали критерії відбору, профільний віце-

президент ФДУ, державний, головний та старші тренери національних збірних 

команд, після останнього відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги 

спортсменів.  

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної збірної команди України з дзюдо для участі у III Європейських Іграх 

приймається тренерською радою, простою більшістю голосів. 

Остаточний склад команди приймається тренерською радою на заключному 

навчально-тренувальному зборі перед III Європейськими Іграми, погоджується з 

Федерацією дзюдо України та затверджується Мінмолодьспортом. 

  

 

 

СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед чоловіків та жінок 

для участі у чемпіонаті Європи в м. Монпельє (Французька Республіка),  

03-05 листопада 2023 року 

 

Учасники: чоловіки та жінки не молодше 2008 р. н. 

Склад команди: 9 чоловіків та 9 жінок (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

чоловіки: - 60 кг, - 66 кг, - 73 кг, - 81 кг, - 90 кг, - 100 кг, понад 100 кг;          

жінки: - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, - 78 кг, понад 78 кг. 

 

Мінімальні вимоги до результатів, показаних кандидатами до національної  

збірної команди України серед чоловіків та жінок на відбіркових змаганнях для 

участі в чемпіонаті Європи: 

1-7 місце на чемпіонаті світу (м. Доха, Держава Катар 07-14 травня 2023 року); 

1-7 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях («Великий 

Шолом», «Гран-прі»); 

1-5 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (відкритий 

континентальний кубок). 

1 місце на чемпіонаті України (за призначенням, вересень 2023 року). 

Кваліфікаційний період відбору до чемпіонату Європи 2023 року визначено 

терміном з січня по жовтень 2023 року та складається з двох етапів відбору. 
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До участі у міжнародних змаганнях першого етапу відбору (січень-травень 

2023 року), відбіркових до чемпіонату Європи, допускаються спортсмени, що посіли 

1-3 місце на чемпіонаті України 2022 року в м. Києві та 1-7 місце на чемпіонаті світу 

серед 2022 року в м. Ташкент (Республіка Узбекистан). 

 

Кваліфікаційні змагання І-го етапу відбору  

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Гран-прі»  27-29.01.23 
м. Алмада (Португальська 

Республіка) 

2 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 04-05.02.23 
м. Париж (Французька 

Республіка) 

3 Відкритий континентальний Кубок  11-12.02.23 м. Софія (Республіка Болгарія) 

4 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  16-18.02.23 м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) 

5 Відкритий континентальний Кубок  25-26.02.23 
м. Варшава (Республіка 

Польща) 

6 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 03-05.03.23 
м. Ташкент (Республіка 

Узбекистан) 

7 Відкритий континентальний Кубок  11-12.03.23 м. Рим (Італійська Республіка) 

8 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  24-26.03.23 м. Тбілісі (Грузія) 

9 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  01-02.04.23 
м. Анталія (Турецька 

Республіка)  

10 Чемпіонат світу 07-14.05.23 м. Доха (Держава Катар) 

 

До участі у міжнародних змаганнях другого етапу відбору (травень-жовтень 

2023 року), відбіркових до чемпіонату Європи, допускаються спортсмени, які посіли 

1-3 місце на Кубку України 2023 року  в м. Києві та 1-7 місце на чемпіонаті світу 

2023 року в м. Доха (Держава Катар). 

Участь інших спортсменів у відбіркових турнірах можлива лише за рішенням 

тренерської ради або за рекомендацією старших тренерів національної збірної 

команд.  

Розклад участі спортсменів у відбіркових турнірах визначається старшими 

тренерами націоеальних збірних команд та затверджується відповідно до 

індивідуальних планів підготовки спортсменів. 

Спортсмени, які посіли 1-7 місця на чемпіонаті світу 2023 року в м. Доха 

(Катар) автоматично кваліфікуються для участі у чемпіонаті Європи 2023 року, 

приймають участь в відбіркових турнірах та готуються до чемпіонату Європи за 

індивідуальними планами підготовки.  

Для всіх кандидатів до національної збірної команди України під час відбору 

рекомендується участь не менш, як у трьох міжнародних турнірах та у всіх у всіх 

навчально-тренувальних зборах, запланованих Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік для 

національної збірної команди України. 
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Кваліфікаційні змагання II-го етапу відбору 

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Гран-Прі»  25-27.05.23 м. Лінц (Республіка Австрія) 

2 Міжнародний турнір «Гран-Прі» 02-04.06.23 
м. Душанбе (Республіка 

Таджикистан) 

3 Відкритий континентальний Кубок 10-11.06.23 
м. Мадрид (Королівство 

Іспанія) 

4 Міжнародний турнір «Великий шолом»  23-25.06.23 м. Улан-Батор (Монголія) 

5 Відкритий континентальний Кубок 08-09.07.23 
м. Таллінн (Естонська 

Республіка) 

6 Міжнародний турнір «Мастерс» 04-06.08.23 м. Будапешт (Угорщина) 

7 Міжнародний турнір «Гран-Прі» 18-20.08.23 

м. Загреб (Республіка 

Хорватія) 

8 Відкритий континентальний Кубок 16-17.09.23 
м. Сараєво  

(Боснія та Герцеговина) 

9 Міжнародний турнір «Великий шолом»  22-24.09.23 
м. Баку (Азербайджанська 

Республіка) 

10 Відкритий континентальний Кубок 30.09-01.10.23 м. Прага (Чеська Республіка) 
 

 

       Попередній склад національної збірної команди України серед чоловіків та 

жінок для участі у чемпіонаті Європи (основний, запасний) визначається 

тренерською радою, до якої входять тренери спортсменів, які виконали критерії 

відбору, профільний віце-президент ФДУ, державний, головний та старші тренери 

національних збірних команд серед чоловіків та жінок, після останнього 

відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги спортсменів.  

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної збірної команди України з дзюдо для участі у чемпіонаті Європи  

приймається тренерською радою, простою більшістю голосів. 

Остаточний склад команди приймається тренерською радою на заключному 

навчально-тренувальному зборі перед чемпіонатом Європи, погоджується з 

Федерацією дзюдо України та затверджується Мінмолодьспортом. 

  

 

 

СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед молоді до 23 років 

для участі у чемпіонаті Європи в м. Потсдам (Федеративна Республіка Німеччина),  

17-19 листопада 2023 року 

 

Учасники: чоловіки та жінки 2001-2008 р. н. 

Склад команди: 9 чоловіків та 9 жінок (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

чоловіки: - 60 кг, - 66 кг, - 73 кг, - 81 кг, - 90 кг, - 100 кг, понад 100 кг;          

жінки: - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, - 78 кг, понад 78 кг; 
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командні змагання: - 57 кг, - 70 кг, понад 70 кг (жінки);  

                                  - 73 кг, - 90 кг, понад 90 кг (чоловіки).  

 

Мінімальні вимоги до результатів, показаних кандидатами до національної 

збірної команди України з дзюдо на відбіркових змаганнях для участі у чемпіонаті 

Європи серед молоді до 23 років: 

1 місце на чемпіонаті України серед молоді до 23 років (за призначенням,        

12-14.10. 2023 року); 

1-7 місце на чемпіонаті світу (м. Доха, Катар 07-14 травня 2023 року) 

1-5 місце на чемпіонаті Європи (м. Монпельє, Французька Республіка,             

03-05 листопада 2023 року) 

1-5 місце на міжнародних змаганнях («Мастерс», «Великий Шолом», «Гран-

прі»); 

1-5 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (відкритий 

континентальний кубок). 

1-3 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях (Кубок 

Європи). 

Кваліфікаційний період відбору до чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 

визначено терміном з січня по листопад 2023 року та складається з двох етапів. 

 

Кваліфікаційні змагання І-го етапу відбору  

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Гран-прі»  27-29.01.23 
м. Алмада (Португальська 

Республіка) 

2 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 04-05.02.23 
м. Париж (Французька 

Республіка) 

3 Відкритий континентальний Кубок  11-12.02.23 м. Софія (Республіка Болгарія) 

4 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  16-18.02.23 м. Тель-Авів (Держава Ізраїль) 

5 Відкритий континентальний Кубок  25-26.02.23 
м. Варшава (Республіка 

Польща) 

6 Міжнародний турнір «Великий Шолом» 03-05.03.23 
м. Ташкент (Республіка 

Узбекистан) 

7 Відкритий континентальний Кубок  11-12.03.23 м. Рим (Італійська Республіка) 

8 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  24-26.03.23 м. Тбілісі (Грузія) 

9 Міжнародний турнір «Великий Шолом»  01-02.04.23 
м. Анталія (Турецька 

Республіка) 

10 Чемпіонат світу 07-14.05.23 м. Доха (Держава Катар) 

 

До участі у міжнародних змаганнях другого етапу відбору (травень-листопад 

2023 року), відбіркових до чемпіонату Європи серед молоді до 23 років, 

допускаються спортсмени, які посіли 1-3 місце на Кубку України (м. Київ, 20 квітня) 

та 1-7 місце на чемпіонаті світу 2023 року в м. Доха (Держава Катар). 

Участь інших спортсменів у відбіркових турнірах можлива лише за рішенням 

тренерської ради або за рекомендацією старших тренерів національних збірних 

команд.  
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Розклад участі спортсменів у відбіркових турнірах визначається старшими 

тренерами національних збірних команд та затверджується, відповідно до 

індивідуальних планів підготовки спортсменів. 

Для всіх кандидатів до національної збірної команди України з дзюдо  під час 

II-го етапу відбору рекомендується участь не менш як у трьох міжнародних турнірах 

та у всіх навчально-тренувальних зборах, запланованих Єдиним календарним 

планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік для 

національної збірної команди України. 
 

Кваліфікаційні змагання II-го етапу відбору 

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Міжнародний турнір «Гран-прі»  25-27.05.23 
м. Лінц (Республіка 

Австрія) 

2 Міжнародний турнір «Гран-прі» 02-04.06.23 
м. Душанбе (Республіка 

Таджикистан) 

3 Відкритий континентальний Кубок 10-11.06.23 
м. Мадрид (Королівство 

Іспанія) 

4 Міжнародний турнір «Великий шолом»  23-25.06.23 м. Улан-Батор (Монголія) 

5 Відкритий континентальний Кубок 08-09.07.23 
м. Таллінн (Естонська 

Республіка) 

6 Міжнародний турнір «Мастерс» 04-06.08.23 м. Будапешт (Угорщина) 

7 Міжнародний турнір «Гран-прі» 18-20.08.23 

м. Загреб (Республіка 

Хорватія) 

8 Відкритий континентальний Кубок 16-17.09.23 
м. Сараєво  

(Боснія та Герцеговина) 

9 Міжнародний турнір «Великий шолом»  22-24.09.23 
м. Баку (Азербайджанська 

Республіка) 

10 Відкритий континентальний Кубок 30.09-01.10.23 
м. Прага (Чеська 

Республіка) 

11 Чемпіонат України серед молоді до 23 років 12-14.10 за призначенням 

12 Чемпіонат Європи 03-05.11.23 
м. Монпельє (Французька 

Республіка) 
 

 

Чемпіонат України серед молоді до 23 років в (за призначенням, 12-14.10.2023) 

є основним етапом відбору до національної збірної команди для участі у чемпіонаті 

Європи серед молоді до 23 років. 

Попередній склад національної збірної команди України з дзюдо для участі                  

у чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років (основний, запасний) визначається 

тренерською радою, до якої входять профільний віце-президент ФДУ, державний, 

головний та старші тренери національних  збірних команд після останнього 

відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги спортсменів.  

Остаточний склад команди затверджується на заключному навчально-

тренувальному зборі перед чемпіонатом світу, погоджується з Федерацією дзюдо 

України та затверджується Мінмолодьспортом. 

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної збірної команди України з дзюдо для участі у чемпіонаті Європи 

молоді до 23 років приймається тренерською радою, простою більшістю голосів. 
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СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед юніорів та юніорок 

до 21 року для участі у чемпіонаті світу в м. Лісабон (Португальська Республіка), 

 05-08 жовтня 2023 року та чемпіонаті Європи в м. Гаага (Королівство Нідерланди),  

07-09 вересня 2023 року 

 

Учасники: юніори та юніорки 2003-2008 р. р. н.  

Склад команди: 9 юніорів та 9 юніорок (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

чоловіки: - 60 кг, - 66 кг, - 73 кг, - 81 кг, - 90 кг, - 100 кг, понад 100 кг;          

жінки: - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, - 78 кг, понад 78 кг. 

 

Мінімальні вимоги для кандидатів до національної збірної команди України з 

дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року. Необхідно показати наступні результати 

на відбіркових змаганнях: 

1-3 місце на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок до 21 року (м. Львів, 

21-23 лютого 2023 року); 

1 місце або 2-5 місце (не менше двох результатів) на міжнародних змаганнях  

ІІ-го етапу відбору. 

Кваліфікаційний період відбору до чемпіонатів Європи та світу серед юніорів 

та юніорок до 21 року складається з двох етапів та визначено терміном з лютого по 

липень 2023 року.  

 

Кваліфікаційні змагання I-го етапу відбору 
 

 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 
Чемпіонат України серед юніорів та 

юніорок до 21 року 

21-23.02.2023 м. Львів 

 

Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року в м. Львів (22 лютого 

2023 року) є основним етапом відбору до збірної команди для участі у чемпіонатах 

Європи та світу цій віковій групі. 

До участі у міжнародних змаганнях ІІ-го етапу відбору, відбіркових до 

чемпіонатів Європи та світу серед юніорів та юніорок до 21 року, допускаються 

спортсмени, які посіли 1-3 місце на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок до 

21 року (м. Львів, 22 лютого 2023 року). 

Участь інших спортсменів у відбіркових турнірах можлива лише за рішенням 

тренерської ради або за рекомендацією старших тренерів національних  збірних 

команд.  

 

Кваліфікаційні змагання II-го етапу відбору 
 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 
Кубок Європи серед юніорів та 

юніорок до 21 року 
15-16.04.23 м. Познань (Республіка Польща) 

2 
Кубок Європи серед юніорів та 

юніорок до 21 року 
03-04.06.23 м. Прага (Чеська Республіка) 



 11 

3 
Кубок Європи серед юніорів та 

юніорок до 21 року 
01-02.07.23 м. Градець (Республіка Словенія) 

4 
Кубок Європи серед юніорів та 

юніорок до 21 року 
08-09.07.23 м. Пакш (Угорщина) 

5 
Кубок Європи серед юніорів та 

юніорок до 21 року 
15-16.07.23 м. Грац (Республіка Австрія) 

 

До відбіркових змагань ІІ-го етапу відбору входять Кубки Європи серед 

юніорів та юніорок до 21 року, які включені до календаря Європейського союзу 

дзюдо, та затверджені тренерською радою, як відбіркові до чемпіонатів Європи та 

світу серед юніорів та юніорок до 21  року. Для всіх кандидатів до національної 

збірної команди України з дзюдо рекомендована участь не менше ніж у двох 

міжнародних турнірах та всіх навчально-тренувальних зборах, запланованих 

Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2023 рік для національної збірної команди України. 

Кубки Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, які входять до календаря 

спортивних заходів Європейського союзу дзюдо, але не визначені Федерацією 

дзюдо України, як відбіркові до чемпіонатів світу та Європи, розглядаються 

тренерською радою, як контрольні або підготовчі старти. 

Попередній склад національної збірної команди України з дзюдо для участі                   

у чемпіонатах Європи та світу серед юніорів та юніорок до 21 року (основний, 

запасний) визначається тренерською радою, до якої входять профільний віце-

президент ФДУ, державний, головний та старші тренери національних збірних 

команд, після останнього відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги 

спортсменів.  

Остаточний склад команди затверджується на заключному навчально-

тренувальному зборі перед чемпіонатами світу та Європи серед юніорів та юніорок 

до 21 року, погоджується з Федерацією дзюдо України та затверджується 

Мінмолодьспортом. 

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної збірної команди України з дзюдо для участі у чемпіонаті Європи або 

світу серед юніорів та юніорок до 21 року приймається тренерською радою, простою 

більшістю голосів. 

 

 

 

СИСТЕМА ВІДБОРУ 
до складу національної збірної команди України з дзюдо серед кадетів до 18 років 

для участі в чемпіонаті Європи в м. Коїмбра (Португальська Республіка),  

22-25 червня 2023 року, та чемпіонаті світу в м. Загреб (Республіка Хорватія),  

23-27 серпня 2023 року 
 

Учасники: юнаки та дівчата 2006-2008 р.р.н. 

Склад команди: 10 юніорів та 10 дівчат (не більше 2-х у ваговій категорії) 

Види програми:  

чоловіки: - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 66 кг, - 73 кг, - 81 кг, - 90 кг, понад 90 кг;          

жінки: - 40 кг, - 44 кг, - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, понад 70 кг. 
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Мінімальні вимоги для кандидатів до національної збірної команди України з 

дзюдо серед кадетів до 18 років. Необхідно показати наступні результати на 

відбіркових змаганнях: 

1-3 місце на чемпіонаті України серед кадетів до 18 років (м. Львів, 23 лютого 

2023 року); 

1 місце або 2-5 місце (не менше двох результатів) – на міжнародних змаганнях 

ІІ-го етапу відбору. 

Кваліфікаційний період відбору до чемпіонатів Європи та світу серед кадетів до 

18 років складається з двох етапів та визначено терміном з лютого 2023 року по 

червень 2023 року.  

 

Кваліфікаційні змагання I-го етапу відбору. 
 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін 

проведення 

Місце  

проведення 

1 Чемпіонат України серед кадетів до 18 років 23.02.23 м. Львів 

 

Чемпіонат України серед кадетів до 18 років в м. Львів (23 лютого) є основним 

етапом відбору до національної збірної команди для участі у чемпіонатах Європи та 

світу в цій віковій групі. 

До участі у міжнародних змаганнях ІІ-го етапу відбору, відбіркових до 

чемпіонатів Європи та світу серед кадетів до 18 років, допускаються спортсмени, які 

посіли 1-3 місце на чемпіонаті України серед кадетів до 18 років (м. Львів,                  

23 лютого 2023 року). 

Участь інших спортсменів у відбіркових турнірах ІІ-го етапу відбору можлива 

лише за рішенням тренерської ради або за рекомендацією старших тренерів 

національної збірної команди.  

II-го етапу відбору 
 

№ 

з/п 
Назва змагань 

Термін  

проведення 

Місце  

проведення 

1 
Кубок Європи серед кадетів 11-12.03.23 

м. Загреб (Республіка 

Хорватія) 

2 Кубок Європи серед кадетів 08-09.04.23 м. Тепліце (Чеська Республіка) 

3 
Кубок Європи серед кадетів 06-07.05.23 

м. Гойголь (Азербайджанська 

Республіка ) 

4 
Кубок Європи серед кадетів 20-21.05.23 

м. Бєльско-Бяла (Республіка 

Польща) 

 

До відбіркових змагань ІІ-го етапу відбору входять Кубки Європи серед кадетів 

до 18 років, які включені до календаря Європейського союзу дзюдо, та затверджені 

тренерською радою, як відбіркові до чемпіонатів Європи та світу серед кадетів до 18 

років. Для всіх кандидатів до національної збірної команди України з дзюдо під час 

ІІ-го етапу відбору рекомендована участь не менше ніж у двох міжнародних 

турнірах та всіх навчально-тренувальних зборах, запланованих Єдиним 

календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 

2023 рік для національної збірної команди України. 



 13 

Кубки Європи серед кадетів до 18 років, які входять до календаря спортивних 

заходів Європейського союзу дзюдо, але не визначені Федерацією дзюдо України, 

як відбіркові до чемпіонатів світу та Європи серед кадетів до 18 років, 

розглядаються тренерською радою, як контрольні або підготовчі старти. 

Попередній склад національної збірної команди України з дзюдо серед кадетів 

до 18 років для участі у чемпіонатах Європи та світу серед кадетів до 18 років 

(основний, запасний) визначається тренерською радою, до якої входять профільний 

віце-президент ФДУ, державний, головний та старші тренери національних збірних 

команд після останнього відбіркового турніру, враховуючи міжнародні рейтинги 

спортсменів.  

Остаточний склад команди затверджується на заключному навчально-

тренувальному зборі перед чемпіонатами світу та Європи, погоджується з 

Федерацією дзюдо України та затверджується Мінмолодьспортом. 

В разі виникнення спірної ситуації, рішення про включення спортсмена до 

національної  збірної команди України з дзюдо для участі у чемпіонаті Європи або 

світу серед кадетів до 18 років приймається тренерською радою, простою більшістю 

голосів. 

 

Директор департаменту  

олімпійського спорту   Нельсон ГАЙРІЯН 

 

 

Начальник  відділу  єдиноборств,  

складно-координаційних  та  стрілецьких  

літніх олімпійських  видів  спорту  

департаменту  олімпійського  спорту   Олена ЦИГИЦЯ 

 

 

Державний тренер штатної збірної       

команди України з дзюдо               Михайло РУДЕНКО 

 

 

Головний тренер штатної збірної       

команди України з дзюдо   Віталій ДУБРОВА 

 

 

Старший тренер штатної збірної 

команди України з дзюдо (чоловіки)            Артем БЛОШЕНКО 

 

 

Старший тренер штатної збірної 

команди України з дзюдо (жінки)            Андрій БЛОШЕНКО 


