ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

Система відбору
до складу національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
на 2022 рік для участі в офіційних міжнародних змаганнях
Формування складу національної збірної команди України з акробатичного
рок-н-ролу на 2022 рік для участі в міжнародних змаганнях здійснюється
за принципом об’єктивності та колегіальності в прийнятті рішень за поданням
тренерської
ради
Федерації
акробатичного
рок-н-ролу
України
(далі – Федерація).
Склад команди затверджується Федерацією та подається на розгляд
Міністерству молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) не менше ніж
за 30 днів до початку офіційних міжнародних змагань.
Основним критерієм відбору до складу національної збірної команди
України з акробатичного рок-н-ролу на 2022 рік є результат, показаний
спортсменом протягом змагального сезону на чемпіонатах Європи і світу,
чемпіонатах і Кубках України, та рейтинг Федерації який формується за
результатами, показаними спортсменами протягом змагального сезону
2021-2022 року на офіційних всеукраїнських змаганнях, а також виконання
протягом змагального сезону індивідуального плану підготовки, участь
в офіційних навчально-тренувальних зборах, виконання вимог запланованих
медичних обстежень, дотримання правил антидопінгового контролю,
проходження повної диспансеризації протягом сезону та перед змаганнями.
Всеукраїнський рейтинг Федерації формується за період, що не перевищує
один рік та оновлюється з кожним наступним офіційним всеукраїнським
змаганням.
Чемпіонат Європи
(дорослі – команди "формейшн - основний клас", рок-н-рол)
ІІ ранг
06 – 09 травня 2022 року, м. Харків, Україна
На чемпіонат Європи з акробатичного рок-н-ролу допускаються по три
команди у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з умовами
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Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (далі – ВРРК). Крім цього право на участь
у чемпіонаті Європи, за рішенням міжнародної федерації, може бути надано
чинним чемпіонам Європи у відповідній категорії.
Вікові категорії:
рок-н-рол:
дорослі команди "формейшн - основний клас" – з 15 років.
Види програми:
рок-н-рол команда "формейшн - основний клас" дорослі – 8-12 учасників
(4-6 пар).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті Європи формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2021 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті Європи, змін у складі команди
з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Країна організатор змагань додатково може заявити ще одну команду (wild
card), але тільки зі своєї національної федерації.
Чемпіонат Європи
(дорослі – команди "формейшн - жінки" рок-н-рол,
юніори – команди "формейшн", рок-н-рол) ІІ ранг
20-22 травня 2022 року, Будапешт, Угорщина
На чемпіонат Європи з акробатичного рок-н-ролу допускаються по три
команди у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з умовами
Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (далі – ВРРК). Крім цього право на участь
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у чемпіонаті Європи, за рішенням міжнародної федерації, може бути надано
чинним чемпіонам Європи у відповідній категорії.
Вікові категорії:
рок-н-рол:
дорослі команди "формейшн - жінки" – з 14 років;
юніори команди "формейшн" – 11 - 17 років.
Види програми:
рок-н-рол дорослі, команда "формейшн-жінки" – 8-16 учасниць;
рок-н-рол команда "формейшн" юніори – 8-12 учасників (4-6 пар).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті Європи формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2021 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті Європи, змін у складі команди
з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат Європи
(дорослі – рок-н-рол, основний клас контактний стиль, вільний стиль,
юніори – пари, рок-н-рол),
ІІ ранг
03-05 червня 2022 року, Неушатель, Швейцарія
На чемпіонат Європи серед пар з акробатичного рок-н-ролу допускаються
не більше трьох пар у кожній категорії з кожної національної федерації або
згідно з умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті Європи, за
рішенням міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим парам з перших

4

10 пар міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам Європи у відповідній
категорії.
Вікові категорії наступні:
рок-н-рол:
дорослі (основний клас вільний стиль) – з 15 років;
дорослі (основний клас контактний стиль) – з 14 років;
юніори – з 12 до 17 років.
Види програми:
рок-н-рол основний клас вільний стиль;
рок-н-рол основний клас контактний стиль;
рок-н-рол юніори.
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті Європи формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2021 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті Європи, змін у складі команди
з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат світу
(дорослі – основний клас, юніори, бугі-вугі),
ІІ ранг,
11-13 серпня 2022 року, Штутгарт, Німеччина
На чемпіонат світу серед пар з бугі-вугі (дорослі, юніори) допускаються не
більше трьох пар у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з
умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті світу, за рішенням
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міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим парам з перших 10 пар
міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам світу у відповідній категорії.
Вікові категорії наступні:
бугі-вугі:
дорослі (основний-клас) – з 16 років;
юніори – з 13 до 17 років.
Види програми:
бугі-вугі дорослі;
бугі-вугі юніори.
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2021 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світі (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу, змін у складі команди з
непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
Чемпіонат світу (дорослі – контактний стиль, рок-н-рол),
Чемпіонат Європи (дорослі – команди "формейшн - кватро",
юніори – "формейшн - дівчата", рок-н-рол), ІІ ранг
30 вересня - 02 жовтня 2022 року, Краків, Польща
На чемпіонат світу серед пар з акробатичного рок-н-ролу (дорослі)
допускаються три пари з кожної національної федерації або згідно з умовами
ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті світу, за рішенням міжнародної
федерації, може бути надано 2 кращим парам з перших 10 пар міжнародного
рейтингу та чинним чемпіонам світу у відповідній категорії.
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На чемпіонат Європи серед команд "формейшн" з акробатичного рок-н-ролу
(дорослі, юніори) допускаються три команди з кожної національної федерації
або згідно з умовами ВРРК. Крім цього право на участь у чемпіонаті Європи,
за рішенням міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим командам
з перших 10 команд міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам Європи
у відповідній категорії.
Вікові категорії:
рок-н-рол:
дорослі основний клас контактний стиль – з 14 років;
дорослі команди "формейшн - кватро" – з 14 років;
юніори команди "формейшн - дівчата" – 8-15 років.
Види програми:
чемпіонат світу:
рок-н-рол основний клас контактний стиль;
чемпіонат Європи:
рок-н-рол команда "формейшн - дівчата" юніори – 8-12 учасниць,
рок-н-рол команда "формейшн - кватро" дорослі – 8 учасників (4 пари).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи формується в порядку
пріоритетності зі спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій
категорії за результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат
Європи
2021
року
(рок-н-рол
команда
"формейшн - дівчата" юніори; рок-н-рол команда "формейшн - кватро" дорослі);
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року (рок-н-рол основний клас контактний
стиль);
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших
фахівців)
та
розподіл
коштів
на
фінансування
затверджується
Мінмолодьспортом за поданням Федерації, з урахуванням пропозицій
тренерської ради, відповідно до результатів офіційних спортивних змагань,
виконання контрольних нормативів та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, змін
у складі команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення
приймається колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та
представника Мінмолодьспорту.
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Чемпіонат світу
(дорослі – команди "формейшн - основний клас", рок-н-рол), ІІ ранг
14-15 жовтня 2022 року, Женева, Швейцарія
На чемпіонат світу серед команд "формейшн" з акробатичного рок-н-ролу
(дорослі) допускаються три команди з кожної національної федерації або згідно
з умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті світу, за рішенням
міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим командам з перших 10
команд міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам світу у відповідній
категорії.
Вікові категорії:
рок-н-рол:
дорослі команди "формейшн - основний клас" – з 15 років.
Види програми:
рок-н-рол команда "формейшн - основний клас" дорослі – 8-12 учасників
(4-6 пар).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу, змін у складі команди з
непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
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Чемпіонат світу
(дорослі – команди "формейшн - жінки", "формейшн - кватро",
юніори – команди "формейшн", рок-н-рол), ІІ ранг
21 – 24 жовтня 2022 року, Київ, Україна
На чемпіонат світу серед команд "формейшн" з акробатичного рок-н-ролу
(дорослі, юніори) допускаються три команди з кожної національної федерації
або згідно з умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті світу, за
рішенням міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим командам з
перших 10 команд міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам світу у
відповідній категорії.
Вікові категорії:
рок-н-рол:
дорослі команди "формейшн - жінки" – з 14 років;
дорослі команди "формейшн - кватро" – з 14 років;
юніори команда "формейшн" – 11-17 років.
Види програми:
рок-н-рол команда "формейшн - кватро " дорослі – 8 учасників;
рок-н-рол команда "формейшн - жінки" дорослі – 8-12 учасниць;
рок-н-рол команда "формейшн" юніори – 8-12 учасників (4-6 пар).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу (спортсменів, тренерів, інших фахівців) та розподіл
коштів на фінансування затверджується Мінмолодьспортом за поданням
Федерації, з урахуванням пропозицій тренерської ради, відповідно до
результатів офіційних спортивних змагань, виконання контрольних нормативів
та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу, змін у складі команди з
непередбачених обставин тощо, остаточне рішення приймається колегіально за
участі головного тренера, президента Федерації та представника
Мінмолодьспорту.
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Країна організатор змагань додатково може заявити ще одну команду (wild
card), але тільки зі своєї національної федерації.
Чемпіонат світу (дорослі – основний клас вільний стиль, рок-н-рол),
Чемпіонат Європи (дорослі – основний клас, юніори, бугі-вугі),
ІІ ранг
18-22 листопада 2022 року, За призначенням
На чемпіонат світу серед пар з рок-н-ролу (дорослі) допускаються не більше
трьох пар у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з
умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті світу, за рішенням
міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим парам з перших 10 пар
міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам світу у відповідній категорії.
На чемпіонат Європи серед пар з бугі-вугі (дорослі, юніори) допускаються
не більше трьох пар у кожній категорії з кожної національної федерації або
згідно з умовами ВРРК. Крім цього, право на участь у чемпіонаті Європи, за
рішенням міжнародної федерації, може бути надано 2 кращим парам з перших
10 пар міжнародного рейтингу та чинним чемпіонам світу у відповідній
категорії.
Вікові категорії наступні:
рок-н-рол:
дорослі, основний клас вільний стиль – з 15 років.
бугі-вугі:
дорослі (основний-клас) – з 16 років;
юніори – з 13 до 17 років.
Види програми:
рок-н-рол основний клас вільний стиль;
бугі-вугі дорослі;
бугі-вугі юніори.
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи формується в порядку
пріоритетності зі спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій
категорії за результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2021 року (рок-н-рол основний клас вільний стиль);
1 - 6 – чемпіонат світу 2022 року (бугі-вугі);
1 - 4 – чемпіонат Європи 2021 року (бугі-вугі);
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року (рок-н-рол основний клас вільний
стиль);
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
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Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи (спортсменів, тренерів, інших
фахівців)
та
розподіл
коштів
на
фінансування
затверджується
Мінмолодьспортом за поданням Федерації, з урахуванням пропозицій
тренерської ради, відповідно до результатів офіційних спортивних змагань,
виконання контрольних нормативів та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи, змін
у складі команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення
приймається колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та
представника Мінмолодьспорту.
Чемпіонат світу (юніори – команди "формейшн - дівчата", рок-н-рол),
фінал Кубку світу (дорослі, юніори, юнаки, рок-н-рол, бугі-вугі),
ІІ ранг
02-04 грудня 2022 року, Прага, Чехія
На чемпіонат світу з акробатичного рок-н-ролу допускаються по три
команди у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з умовами
Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (далі – ВРРК). Крім цього право на участь
у чемпіонаті Європи, за рішенням міжнародної федерації, може бути надано
чинним чемпіонам Європи у відповідній категорії.
На фінал Кубку світу допускаються не більше восьми пар та команд
формейшн у кожній категорії з кожної національної федерації або згідно з
умовами ВРРК. Право на участь у фіналі Кубку світу за рішенням міжнародної
федерації надається 20 кращим парам та командам міжнародного рейтингу за
результатами етапів Кубку світу у кожній категорії. Крім цього, до участі у
фіналі Кубку світу, додатково допускаються по дві пари та команди у кожній
категорії з кожної національної федерації.
Вікові категорії наступні:
рок-н-рол:
дорослі (основний клас вільний стиль) – з 15 років;
дорослі (основний клас контактний стиль) – з 14 років;
юніори – з 12 до 17 років;
юнаки – з 10 до 14 років;
дорослі команди "формейшн - основний клас" – з 15 років;
дорослі команди "формейшн - жінки" – з 14 років;
юніори команди "формейшн" – 10 - 17 років;
юніори команди "формейшн - дівчата" – 8 - 15 років.
бугі-вугі:

11

дорослі (основний клас) – з 16 років;
юніори – з 13 до 17 років.
дорослі команди "формейшн" бугі-вугі – з 16 років;
Види програми:
чемпіонат світу:
рок-н-рол команда "формейшн - дівчата" юніори – 8-12 учасниць;
фінал Кубку світу:
рок-н-рол основний клас вільний стиль;
рок-н-рол основний клас контактний стиль;
рок-н-рол юніори;
рок-н-рол юнаки;
рок-н-рол команда "формейшн" юніори – 8-12 учасників (4-6 пар);
рок-н-рол команда "формейшн - дівчата" юніори – 8-12 учасниць;
рок-н-рол команда "формейшн - основний клас" дорослі – 8-12 учасників
(4-6 пар);
рок-н-рол команда "формейшн - жінки" дорослі – 8-16 учасниць;
бугі-вугі дорослі;
бугі-вугі юніори;
бугі-вугі команда "формейшн" дорослі – 8-12 учасників (4-6 пар).
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у чемпіонаті світу формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2022 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року;
1 - 2 – чемпіонат України, 03-06 грудня 2021 року;
1 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Склад національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу
для участі у фіналі Кубку світу формується в порядку пріоритетності зі
спортсменів, які у відповідному виді програми та віковій категорії за
результатами виступу посіли місця:
1 - 6 – чемпіонат світу 2022 року;
1 - 4 – чемпіонат Європи 2022 року;
1 – Кубок України 2022 року;
1-2 – всеукраїнський рейтинг Федерації.
Остаточне рішення про склад національної збірної команди України для
участі у чемпіонаті світу та фіналі Кубку світу (спортсменів, тренерів, інших
фахівців)
та
розподіл
коштів
на
фінансування
затверджується
Мінмолодьспортом за поданням Федерації, з урахуванням пропозицій
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тренерської ради, відповідно до результатів офіційних спортивних змагань,
виконання контрольних нормативів та запланованих тренувальних навантажень.
У разі виникнення спірних питань стосовно включення спортсменів у склад
команди для відрядження на участь у чемпіонаті світу та фіналі Кубку світу, змін
у складі команди з непередбачених обставин тощо, остаточне рішення
приймається колегіально за участі головного тренера, президента Федерації та
представника Мінмолодьспорту.

Директор департаменту фізичної культури та
неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖУЮ
Президент ВГО "Федерація
акробатичного рок-н-ролу України"
______________Сергій ЛЯШЕНКО
"14" лютого 2022 р.
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