
Подія Вид Спортсмен Критерій Примітка Спортсмен Критерій Примітка
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sprint

(Б2) Глібов Руслан КС-2017   (12 місце, Фінляндія) (А1) Волинська Надія ЧС-2017 (13 місце)
(Б3) Ушкварок Павло ЧУ-2018 Трускавець (1 місце) відмовився (Б3) Дзема Катерина ЧУ-2018 Трускавець (1 місце)
Рачук Тарас за рішенням ст. тренера (Б4) Федорова Олена ранг IOF на 01.04.2018 (4 місце серед українців)
Гичко Віталій за рішенням ст. тренера
Савченко Олексій за рішенням ст. тренера

middle

(А1) Кратов Олександр ЧС-2017 (3 місце) Ушкварок Павло - 
резерв

(А1) Волинська Надія ЧС-2017 (10 місце)
(А1) Глібов Руслан ЧС-2017 (17 місце) (Б3) Балабанова Ольга ЧУ-2018 Трускавець (1 місце) відмовилась
(Б4) Щербаков Денис ранг IOF на 01.04.2018 (3 місце серед українців) (Б4) Панченко Ольга ранг IOF на 01.04.2018 (3 місце серед українців)
(Б4) Панченко Артем ранг IOF на 01.04.2018 (4 місце серед українців) (Б4) Пітірімова Олена ранг IOF на 01.04.2018 (4 місце серед українців)
Гичко Віталій за рішенням ст. тренера Дзема Катерина за рішенням ст. тренера
Савченко Олексій за рішенням ст. тренера

long

(Б1) Щербаков Денис ЧС-2017 (28 місце) - резерв (Б1) Панченко Артем 
ЧС-2017 (27 місце) - 
відмовився

(Б3) Федорова Олена ЧУ-2018 Трускавець (1 місце)
(Б3) Глібов Руслан        ЧУ-2018 Трускавець (1 місце), також (Б2)КС-

2017 (11 місце, Фінляндія)
Пітірімова Олена за рішенням ст. тренера

Кратов Олександр за рішенням ст. тренера

relay

sprint relay
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(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (4 місце), також А2 - тестові старти (А2) Дзема Катерина Тестові старти (1місце серед українців)
Рачук Тарас за рішенням ст. тренера Балабанова Ольга за рішенням ст. тренера відмовилась

Федорова Олена за рішенням ст. тренера

sprint relay
формується на місці 
проведення змагань 
за рішенням ст. 
тренера

формується на місці 
проведення змагань 
за рішенням ст. 
тренера

middle
(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (5 місце) (А2) Панченко Ольга Тестові старти (1місце серед українців)
Кратов Олександр за рішенням ст. тренера Пітірімова Олена за рішенням ст. тренера
Щербаков Денис за рішенням ст. тренера - - -

long
(А2) Глібов Руслан        Тестові старти (1місце серед українців) (А2) Панченко Ольга Тестові старти (1місце серед українців)
Кратов Олександр за рішенням ст. тренера Пітірімова Олена за рішенням ст. тренера
Панченко Артем за рішенням ст. тренера - - -

relay

формується на місці 
проведення змагань 
за рішенням ст. 
тренера

формується на місці 
проведення змагань 
за рішенням ст. 
тренера
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long

(Б1) Кратов Олександр        ЧЄ-2018 (21 місце)
(Б1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (23 місце)

middle

(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (5 місце) (А2) Волинська Надія ЧС-2017 (10 місце)
(А1) Кратов Олександр        ЧЄ-2018 (20 місце) також А2 - ЧС-2017 (3 місце)
(Б1) Щербаков Денис ЧЄ-2018 (30 місце)

relay
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(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (4 місце)

knock-out

(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (4 місце)

middle

(А1) Глібов Руслан        ЧЄ-2018 (5 місце)
(А1) Кратов Олександр        ЧЄ-2018 (20 місце) також А2 - ЧС-2017 (3 місце)
(Б1) Щербаков Денис ЧЄ-2018 (30 місце)

sprint relay


