
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Мінсім’ямолодьспорту України  

від 06.09.07р. № 3186 
 

АЙКІДО 
 

Посісти  місця на одному з перерахованих змагань 

 

Майстер спорту України 

1 — на чемпіонаті України в особистому заліку та набрати не менше 400 балів. 

Кандидат у майстри спорту України 

1—на чемпіонаті України серед юніорів та набрати не менше 290 балів; 
2-3 — на чемпіонаті України та набрати не менше 290 балів. 

 
І розряд 

2-3 - на чемпіонаті України серед юніорів та набрати не менше 260 балів; 
1 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат та набрати не менше 200 балів. 

 
ІІ розряд 

4-5—на чемпіонаті України серед юніорів та набрати не менше 140 балів; 
2-3 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат та набрати не менше 120 балів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед хлопців та дівчат та набрати не менше 100 балів. 
 

ІІІ розряд 
3-5 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат та набрати не менше 100 балів; 
1-3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та набрати не менше 120 балів; 
3-4 — на чемпіонаті України серед хлопців та дівчат та набрати не менше 80 балів. 

І юнацький розряд 
1-3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та дівчат та набрати не менше 60 балів. 

ІІ юнацький розряд 
4-5 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та дівчат та набрати не менше 50 балів. 

 
ІІІ юнацький розряд 

Набрати не менше 30 балів на змаганнях будь-якого рівня. 
 

Вимоги щодо присвоєння спортивних звань: 
1.МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше ніж 14 спортсменів, у т.ч. 3 -КМС , 4 – 1 розряду. 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

АКРОБАТИЧНИЙ РОК-Н-РОЛ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 



Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи. 
1 – на чемпіонаті світу , Європи серед команд «формейшн «    

Майстер спорту України  
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів ; 
1 – на чемпіонаті світу , Європи серед юнаків ;  
1— на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України. 
1-  на чемпіонаті світу команд «формейнш» серед юніорів   
 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-4 — на чемпіонаті України; 
1 – 2 на чемпіонаті України серед команд « формейшн « 
1-2 — у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юнаків ; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя, ЦР ФСТ. 

 
І розряд  

 
3 – на чемпіонаті України серед команд 2формейнш» ;   

3 — на чемпіонаті України серед юнаків двічі або на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя, ЦР ФСТ; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та юніорів. 

 
ІІ розряд 

4 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2 — на чемпіонатах  ЦР ФСТ серед юніорів та юнаків; 
3-4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та юніорів. 

 
ІІІ розряд 

3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед юнаків та юніорів; 
1-3 — на змаганнях районів, міст обласного значення. 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Для присвоєння звання МСУ необхідно  взяти участь у всеукраїнських змаганнях  не менше ніж 10 пар спортсменів (команд) від 8 

регіонів України у відповідному виді програм, з яких не менше 3 — МСУ,   6 — КМСУ, інші — І розряд. 
2.Розряди та звання присвоюються: 
“Майстер спорту України” — з 12 років; 
“Кандидат у майстри спорту України” — з 11 років; 
І розряд — з 10 років; 
ІІ розряд, ІІІ розряд, І юнацький розряд — з 9 років. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

АЛЬПІНІЗМ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 



 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1 — на міжнародних змаганнях два рази з рейтингом змагань 0,75; 
1-2 — на міжнародних змаганнях три рази з рейтингом змагань 0,65 і додатково здійснити 2 сходження категорії 6Б (у двійці, перше 

проходження, взимку або висотне в будь-якій комбінації). 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті України з рейтингом змагань 0,5 (чоловіки, жінки). Для чоловіків додатково здійснити 2 сходження категорії 6Б 

(дозволяється одне з них у Кримських горах) або 4 сходження категорії 6А (дозволяється два з них у Кримських горах); 
2-3 — на чемпіонаті України два рази з рейтингом змагань 0,5 та додатково здійснити: чоловіки — 1 сходження категорії 6Б у двійці 

(дозволяється у Кримських горах) і 2 сходження категорії 6А (дозволяється одне у Кримських горах); жінки — 2 сходження категорії 6А 
(дозволяється одне у Кримських горах). 

 
Кандидат у майстри спорту України 

чоловіки — здійснити 1 сходження категорії 6А, 2 сходження категорії 5Б ( дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження 
категорії 5А у двійці ( дозволяється одне з них у Кримських горах), 1 сходження категорії 3 взимку (у будь-яких горах); 

жінки — здійснити 3 сходження категорії 5Б ( дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження категорії 4Б (дозволяється одне 
у Кримських горах); 
 

І розряд 
чоловіки—здійснити 2 сходження категорії 5А, 2 сходження категорії 4Б ( дозволяється одне з них у Кримських горах), 2 сходження 

категорії 4А у двійках ( дозволяється одне з них у Кримських горах); 
жінки—2 сходження категорії 5А, 2 сходження категорії 4Б (дозволяється одне з них в Кримських горах). 

 
ІІ розряд 

здійснити 2 сходження категорії 3Б, 3 сходження категорії 3А ( дозволяється одне з них у Кримських горах) та 1 сходження категорії 2 — 
самостійно. 

 
 

ІІІ розряд 
здійснити 2 сходження категорії 2Б ( дозволяється одне з них у Кримських горах) та 2 сходження категорії 2А. 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Спортивні звання та розряди присвоюються за умови проходження маршрутів, перелік яких внесено до відповідної класифікації, що 

затверджується Федерацією альпінізму та скелелазіння України (ФАіС). 
2.Складність сходжень визначається за категоріями складності маршрутів, які наводяться у “Класифікаційній таблиці гірських вершин”. 
3.Сходження категорій 6А і 6Б у Кримських горах зараховується тільки на чемпіонатах України. 
4.До виконання розрядних вимог зараховується лише один з маршрутів, об’єднаних в одному пункті “Класифікаційної таблиці гірських 

вершин” (крім Кримських гір). 
5.Бали за сходження на кваліфікаційних змаганнях нараховуються: 
а) за категорію складності: 5Б — 1 бал, 6А — 2 бали, 6Б — 3 бали; 
б) за сходження: у двійці, перше проходження взимку або висотне (від 6900м) — бали нараховуються з коефіцієнтом 1,5 за кожне 

відповідне сходження; 
в) за сходження у Кримських горах бали нараховуються з коефіцієнтом    0,75 за кожне сходження. 
6.Для присвоєння розряду зараховуються сходження, що здійснені за останні 5 років з часу сходження до подання клопотання. 
7.Сходження, що були зараховані раніше для присвоєння відповідного попереднього розряду, до заліку на наступний розряд не 

включаються. 
8.Вищий розряд або звання присвоюються за наявності попереднього розряду, починаючи з ІІІ. 
9.Для присвоєння розрядів і звань необхідно дотримуватись наступного у сходженнях: МСУМК і МСУ – не менше 50 відсотків сходжень 

повинні бути здійснені за комбінованим або льодово-сніговим маршрутом ; 
- кандидат у майстри спорту України — 2 сходження за комбінованими  маршрутами категорії складності 5Б і вище; 
- І розряд — 3 сходження за комбінованими маршрутами категорії складності    4 і вище; 



- ІІ розряд — 2 сходження за двома  комбінованими  маршрутами категорії складності 3. 
10.Для виконання вимог І розряду та вище сходження, які здійснені у класі малих гір (Кримські гори), зараховуються, якщо вони 

пройдені вдвох. 
11.Траверси зараховуються для виконання розрядних вимог лише в одному напрямку. 
12.Рейтинг чемпіонатів України і міжнародних змагань з альпінізму визначається та затверджується ФАіС України. 
13.Звіт про сходження приймається до розгляду тільки в одних змаганнях. 
14.Для підтвердження спортивних розрядів або звань спортсменам необхідно виконати протягом двох останніх років нижчевказані 

вимоги у будь-якому класі змагань (малі гори, скельний, технічний, висотно-технічний, висотний, кваліфікаційний): 
брати участь у змаганнях категорії для МСУ — 6А або 5Б двічі, для КМСУ — 5Б, для І розряду — 5А, для ІІ розряду — 3Б, для ІІІ розряду 

— 2Б. 
15.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
16.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами 

змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ФУТБОЛ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-6 — на чемпіонаті світу; 
1-3 — на чемпіонаті Європи (група “А”); 
1-2 — у фіналі Кубка світу; 
1-2 — у Лізі європейських чемпіонів. 

 
Майстер спорту України 

4-6 — на чемпіонаті Європи (група “А”); 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті України (вища ліга) протягом трьох років поспіль - 2 рази. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

2-3 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України (вища ліга); 
1 — у фіналі Кубка України. 

 
І розряд 

3 — на чемпіонаті України (вища ліга); 
1 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
2 — у фіналі Кубка України. 

 
ІІ розряд 

1 — на чемпіонаті України серед юніорів або зіграти у складі команди не менше ніж 50% ігор. 
 

ІІІ розряд 
2 — на чемпіонаті України  серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів або здобути протягом року 4 перемоги не менше ніж  у 8 

зустрічах на змаганнях будь-якого рівня. 
 

Вимоги щодо присвоєння спортивних звань та розрядів: 
1.МСУМК , МСУ- вважається виконаним , якщо учасник команди зіграв не менше ніж 50 відсотків змагань за календарем і брав участь у 

складі команди у змаганнях. 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонатів світу. 



3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

АРМСПОРТ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-2 — на чемпіонаті світу; 
1—  на чемпіонаті Європи.  

 
Майстер спорту України 

3— на чемпіонаті світу; 
2— на чемпіонаті Європи; 
1— на чемпіонатах світу, Європи серед юніорів; 
1-2— на чемпіонаті України; 
1 — у фіналі Кубка України. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4—  на чемпіонаті України; 
2-3 —у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

 
І розряд 

3-4 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІ розряд 

4-5 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
3-4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків. 

ІІІ розряд 
1-2 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед юнаків та юніорів; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та юніорів. 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та юніорів. 

 
І юнацький розряд 

3-4 – на чемпіонатах ЦР ФСТ серед юнаків та юніорів; 
2-3 – на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та юніорів. 

ІІ юнацький розряд 
1 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення. 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Для присвоєння звання МСУ необхідно посісти місце у вправах як правою, так і лівою рукою за умови участі у всеукраїнських 

змаганнях не менше ніж 14 спортсменів у ваговій категорії, які представляють не менше 10 регіонів України, з них — 2 МСУ, 4 — КМСУ, інші — І 
розряд; наявності на всеукраїнських змаганнях у найлегшій та важкій вагових категоріях не менше 2 МСУ при загальній кількості учасників не 
менше 8. 

2.Звання МСУ присвоюється жінкам за умови, якщо протягом двох років спортсменки брали участь у всеукраїнських змаганнях і посідали 
відповідні місця. 



3.Звання МСУМК присвоюється за умови одержання спортсменом у змаганнях  (чемпіонатах, Кубках світу, Європи) не менше 2-х перемог 
та участі у виді програми не менше 12 учасників, які представляють не менше ніж 10 країн. 

4.Звання МСУМК присвоюється тільки за умови виконання вимог в офіційних міжнародних змаганнях. 
5.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
6.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БІЛЬЯРДНИЙ СПОРТ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України 

1-2 – у чемпіонаті світу серед юніорів в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-5 — на чемпіонаті України; 
2-3 — у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті ЦР ФСТ. 

 
І розряд 

3-4 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя, які проводяться за круговою системою за умови участі не менше 6 

спортсменів І розряду та вище, які закінчили змагання. 
 

ІІ розряд 
3-4 — на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат; 
4-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІІ розряд 

4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
1—на чемпіонатах районів, міст обласного значення. 

 
 

І юнацький розряд 
1-3—на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів. 
 

ІІ юнацький розряд 
1—на змаганнях нижче міського рівня. 



 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови, якщо у виді програми взяли участь не менше 14 спортсменів (команд), які представляють не 

менше 10 країн. 
2.Звання МСУ присвоюється за умови, якщо у виді програми взяли участь не менше 12 спортсменів (команд), які представляють не 

менше 10 регіонів України. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу; 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БОГАТИРСЬКЕ БАГАТОБОРСТВО 
 

ЧОЛОВІКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на командному чемпіонаті світу за умови участі у виді програми не менше 14 команд, які представляють не менше 10 країн ; 
1— на командному чемпіонаті Європи за умови участі у виді програми не менше 12 команд, які представляють не менше 10 країн; 
1— у фіналі особистого чемпіонату світу, на супер-серії Гран-прі, “Об`єднані стронгмени”, за підсумками етапів Кубка світу за умови 

участі у виді програми не менше 10 атлетів, які представляють не менше  6 країн; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

Майстер спорту України 
1-2 — у чемпіонаті України за умови участі у виді програми не менше 12 атлетів (команд), які представляють не менше 10 регіонів 

України. 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4 на чемпіонаті України за умови закінчення усіх вправ програми. 
 

І, ІІ, ІІІ розряди 
Виконати всі 6 вправ програми протягом двох годин за умови виконання вимог нормативної таблиці. 
 

Вправи 

Спортивні розряди 

Коромисло 
Фермер 

дистанція -40м. Присід на рази Тяга на рази Логліфт 
Каміння 

висота 130 см 

І розряд 200кг / 25 м 2х100кг 170кгх10 180кгх10 100кгх3 120кг 

ІІ розряд 175кг/25м 2х80 кг 150кгх10 160кгх10 80кгх7 100кг 



ІІІ розряд 150кг/25м 2х60 кг 130кгх10 140кгх10 80кгх3 80кг 

Ліміт часу 2 хв. 2 хв. 1 хв. 1 хв. 1 хв.  

 
1.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
2.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БОДІБІЛДИНГ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи. 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України  

1-3 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України за умови участі  не менше 8 спортсменів у ваговій категорії , які представляють не менше  8 регіонів; 
1 — у фіналі Кубка України та за умови участі не менше 6 спортсменів у ваговій категорії , які представляють не менше  6 регіонів 

України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-5 — на чемпіонаті України за умови участі не менше 8 спортсменів у ваговій категорії; 
2-3 — у фіналі Кубка України за умови проведення етапів та участі не менше 6 спортсменів у ваговій категорії; 
1-3 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

 
І розряд 

2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІ розряд 

1-2 — на змаганнях районів та міст обласного значення. 
 

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
2.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БОРОТЬБА НА ПОЯСАХ 



ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1—у фіналі Кубка світу в особистому заліку; 
1—на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України 

1 — на чемпіонаті світу серед молоді в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи серед молоді в особистому заліку;  
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4 - на чемпіонаті України; 
2 —  у фіналі Кубка України у командному заліку; 
1 -3 — на чемпіонаті України серед молоді; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
1— на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

 
I розряд 

4-6 — на чемпіонаті України серед молоді чи юніорів; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
II розряд 

4-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
III розряд 

1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 

 
І юнацький розряд 

4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 

II юнацький розряд 
2-3 — на змаганнях будь-якого рівня. 
 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1. Для присвоєння звання МСУМК необхідна участь на чемпіонатах світу, Європи, Кубку світу не менше 14 спортсменів у виді програми, 

які представляють не менше 10 країн. 
2. Для присвоєння звання МСУ необхідно: 
- участь не менше 12 спортсменів у ваговій категорії, з них 2 - МСУ, 6 -1 розряд, які представляють не менше 10 регіонів України. 
Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 



* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БОРОТЬБА САМБО 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ; БОЙОВЕ САМБО - ЧОЛОВІКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу, Європи; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України; 
1 — у фіналі Кубка України; 
1 — на Всеукраїнських літніх спортивних іграх  та Всеукраїнських іграх серед молоді. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3 — на чемпіонаті України; 
2-3 — у фіналі Кубка України; 
2-3 — на Всеукраїнських літніх спортивних іграх серед молоді; 
1-2 — на чемпіонаті ЦР ФСТ; 
1-2 – на чемпіонаті України серед юнаків. 
 

І розряд 
4-6 — на чемпіонаті України; 
3 — на чемпіонаті ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку та юніорів. 
 

ІІ розряд 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку та юніорів; 
5-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 
 

ІІІ розряд 
3 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків; 
1-2 — на чемпіонатах районів та міст обласного значення. 

 
І юнацький розряд  

4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків; 
3 — на чемпіонатах районів та міст обласного значення. 
 

ІІ юнацький розряд 
4-6 — на чемпіонатах районів та міст обласного значення; 
1 — на змаганнях нижче обласного і районного рівнів. 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУ присвоюється за умови участі у всеукраїнських змаганнях не менше ніж 14 спортсменів, які представляють не менше 10 

регіонів України  у ваговій категорії, з яких — 3 МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд, у вагових категоріях 48 — 52 кг, 100 кг, + 100 кг серед 
чоловіків, та 40 — 44 кг, 80 кг, + 80 кг серед жінок не менше  8 спортсменів, з яких 2 — МСУ, 6 — КМСУ, які представляють не менше  8 



регіонів України. 
2.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють не менше  10 країн, у 

ваговій категорії 48-52 кг., 100 кг., + 100 кг. – у чоловіків ; 40-44 кг.,80 кг., + 80 кг. – у жінок у виді програми не менше 10 спортсменів, які 
представляють не менше 8 країн. 

3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені  на змаганнях чемпіонату світу; 

4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

БОУЛІНГ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати норматив класифікаційної таблиці № 1 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3— на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України 

1-2— на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4 — на чемпіонаті України в особистому заліку за умови участі не менше 14 спортсменів, або 1 - 2 місце у командному заліку. 
 

І розряд 
2 — на чемпіонаті України серед юніорів у командному заліку; 
3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя у командному заліку. 

 
ІІ розряд 

3 — на чемпіонаті України серед юніорів у командному заліку за умови участі не менше 14 команд; 
4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя у командному заліку. 

 
ІІІ розряд 

1 — на змаганнях районів, міст обласного значення. 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
 
1.Спортивні звання та розряди присвоюються за виборені місця або за виконання класифікаційних вимог (в очках) 
 
Класифікаційна таблиця № 1 



чоловіки жінки Спортивні розряди 
 

очки 

КМСУ 196 188 

І розряд 188 182 

ІІ розряд 182 176 

ІІІ розряд 176 170 



   

 
2.Спортивне звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше  12 спортсменів ( команд ), які представляють не 

менше 12 країн . 
3.Звання МСУ – за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів (команд) , які представляють не менше 10 регіонів України. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ВЕСЛУВАННЯ НА ЧОВНАХ “ДРАКОН” 
 

ЧОЛОВІЧІ, ЖІНОЧІ ТА ЗМІШАНІ ЕКІПАЖІ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

 
1-2 — на чемпіонаті світу; 
1— у фіналі Кубка світу; 
1— на чемпіонаті Європи. 

 
Майстер спорту України 

1—  на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1— на чемпіонаті  Європи серед юніорів; 
1— на чемпіонаті України двічі протягом трьох років поспіль. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

2-5 — на чемпіонаті України; 
1-3 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-2 - на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

 
І розряд 

4-6 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІ розряд 

4-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
3 — на чемпіонатах  областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІІ розряд 

4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 



 
І юнацький розряд 

5-6 —  на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 

 
 

ІІ юнацький розряд 
1-3 — на змаганнях нижче міського рівня. 

 
 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Для присвоєння звання МСУ необхідна участь у Всеукраїнських змаганнях не менше 12 екіпажів, які представляють не менше 8 

регіонів України. 
2.Звання МСУМК присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях не менше 16 екіпажей, які представляють не менше 

10 країн . 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ВОДНОЛИЖНИЙ СПОРТ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
Класика за катером та електричною тягою «Rixen». 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи класифікаційної таблиці № 1: 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи; 
1-2 — у фіналі Кубка світу; 
1 — у фіналі Кубка Європи. 

 
Майстер спорту України 

3-4 — на чемпіонаті Європи; 
3-5 — у фіналі Кубка світу; 
2-3 — у фіналі Кубка Європи; 
1 — на чемпіонаті України або у фіналі Кубка України за умови виконання нормативів, що викладені у класифікаційній таблиці .  

 
Кандидат у майстри спорту України 

1-3 — на чемпіонаті ФСТ і відомств, за умови виконання класифікаційних вимог, що викладені у таблиці № 1. 
 

І розряд 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя за умови виконання класифікаційних вимог, що викладені у таблиці 

№ 1. 
 

ІІ, ІІІ розряди та І, ІІ юнацькі розряди 
Виконати нормативи, що подані у класифікаційній таблиці. 
 
Класифікаційна таблиця № 1 



Слалом 

Звання, розряди 
Стрибки з трампліну (метри) 

 
Швидкість 

катера, 
км/г 

Довжина 
фалу, м 

Кількість 
буїв 

Фігурне катання (очки) 
 

Багато- 
борство 
(очки) 

Чоловіки та юнаки 

МСУМК 60 58 11 6 9000 200 

МСУ 46 58 13 6 6000 155 

КМСУ 38 58 14 6 4600 100 



І 28 52 18 6 2000 - 

ІІ 22 49 18 6 1200 - 

ІІІ 18 46 18 6 900 - 

І юн. 13 40 18 6 400 - 

ІІ юн. 10 34 18 6 250 - 

 
Жінки та дівчата 



МСУМК 44 55 12 3 6500 165 

МСУ 33 55 13 6 3500 130 

КМСУ 28 55 146 6 2200 95 

І 23 52 18 6 2000 - 

ІІ 18 49 18 6 1400 - 

ІІІ 16 46 18 6 900 - 



І юн. 13 40 18 6 400 - 

ІІ юн. 10 34 18 6 250 - 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1. Звання МСУМК присвоюється за умови виконання норм, що викладені у класифікаційній таблиці № 1 та обладнані катера-

буксирувальника системою «Perfect Pass Digital Pro» присвоюється тільки на офіційних міжнародних змаганнях. 
2. Спортивне звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 8 спортсменів, які представляють не менше 6 регіонів 

України та обладнані катера-буксирувальника системою «Perfect Pass Digital Pro». 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
 

Вейкборд 
(за катером та електричною тягою «Rixen») 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи класифікаційної таблиці № 1: 
1-3 - на Чемпіонаті світу за умови участі у виді програми спортсменів не менше 18 країн. 
1-2 - на Чемпіонаті Європи, Кубку світу за умови участі у виді програми спортсменів не менше 12 країн. 
1 – на Кубку Європи, міжнародних змаганнях за умови участі у виді програми спортсменів не менше 12 країн (все це при умові якщо 

міжнародні змагання включені до міжнародного календаря IWSF). 
 
 

Майстер спорту України 
         1 -  на чемпіонаті України або Кубку України за умови участі не менше трьох майстрів спорту або виконати нормативні вимоги викладені в 
кваліфікаційній таблиці № 1. 

3-4 -  на чемпіонаті Європи або Кубку світу за умови участі не менше 12 країн. 
1 - на міжнародних змаганнях за участю не менше 6 країн за умови, що ці змагання включені до міжнародного календаря IWSF. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
 
1- 3 – на чемпіонатах ФСТ і відомств при виконанні нормативів згідно таблиці 
2-4 – на чемпіонаті України або Кубку України за умови участі не менше трьох майстрів спорту. 



 
І розряд 1-3 місце на чемпіонатах областей або міст – обласних центрів 
ІІ, ІІІ розряди та І – ІІ юнацькі розряди за умови виконання норм, що викладені у класифікаційній таблиці. 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1. Звання МСУМК присвоюється за умови виконання норм, що викладені у класифікаційній таблиці № 1 та обладнані катера-

буксирувальника системою «Perfect Pass Digital Pro» присвоюється тільки на офіційних міжнародних змаганнях. 
2. Спортивне звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 8 спортсменів, які представляють не менше 6 регіонів 

України та обладнані катера-буксирувальника системою «Perfect Pass Digital Pro». 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
 

 
 

ГИРЬОВИЙ СПОРТ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати класифікаційні вимоги, викладені у таблиці №1 

 
Майстер спорту України  міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання “Майстер спорту України міжнародного класу” — на чемпіонатах світу за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів, 

які представляють не менше 8 країн або виконати норматив викладений у класифікаційній таблиці №1 на чемпіонатах світу, Європи. 
2.Звання “Майстер спорту України” — виконати нормативи, викладені в класифікаційній таблиці, на міжнародних або всеукраїнських 

змаганнях. 
3.Розряд КМСУ, І розряд — виконати нормативи, викладені у класифікаційній таблиці, на змаганнях не нижче обласного рівня. 
4.ІІ, ІІІ розряди — виконати нормативи, викладені у класифікаційній таблиці, на змаганнях будь-якого рівня. 
5.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
6.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
Класифікаційна таблиця № 1 



Вага гир Звання розряд Вагова категорія, кг 

 до50 до55 до6О +60 до65 Д070 +70 Д075 до80 +80 до90 +90 

чоловіки: двоборство (поштовх+ривок) 

32 кг мсмк   185  215 245  270 285  300 310 



 мс   125  140 160  175 185  200 210 

 кмс   82  100 117  133 145  162 178 

 1   40  56 65  73 83  95 100 

 2   28  36 44  50 56  62 69 

 3   16  20 24  28 ЗО  34 38 

24 кг кмс   135  165 195  225 250  270 285 



 1   90  105 135  150 170  190 205 

 2   58  65 80  90 105  115 125 

 3   35  40 48  55 60  65 75 

 1ю  58 65  72 88  95 102 ПО   

 2ю  44 51  58 65  72 80 88   

 Зю  18 22  25 29  36 39 44   



одноборство (поштовх довгим циклом) 

32 кг мсмк   47  54 62  70 73  77 80 

 
 

мс   39  43 49  53 55  58 61 

 
 

кмс   20  27 32  37 41  45 50 

 
 

1   15  20 25  ЗО 35  40 45 

 
 

2   5  10 15  20 25  ЗО 35 



 
 

3   3  5 8  12 15  18 20 

24 кг кмс   50  55 60  65 70  75 80 

 
 

1   ЗО  35 40  45 50  55 60 

 
 

2   20  25 ЗО  35 40  45 50 

 
 

3   10  15 20  25 ЗО  35 40 

16 
кг 

1ю  15 20  25 ЗО  35 40 45   



 
 

2ю  12 15  20 25  ЗО 35 40   

 
 

Зю  7 10  12 15  20 25 27   

Жінки: ривок (л+п) 

16 кг 

мсмк 

  210   220 230      

 
 

мс 

  170   180 190      

 
 

кмс 

  120   130 140      



 
 

1 

  80   90 100      

 
 

2 

  60   70 80      

 
 

3 

  40   50 60      

 
 

1ю 

20  ЗО 40         

 
 

2ю 

15  20 ЗО         



 
 

Зю 

8  10 20         

 
ГО 

 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи. 

 
Майстер спорту України 

1-2 — на чемпіонаті України; 
1 — у фіналі Кубка України. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3 — на чемпіонаті України; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
І, ІІ, ІІІ розряд 

1-3 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення. 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Норматив МСУМК присвоюється за умови досягнення індивідуального коефіцієнту (ІК) не менше 2600, МСУ — відповідно 2500, КМСУ — 

2400, І розряд — 2200, ІІ розряд — 1950, ІІІ розряд — 1650. 
2.ІК підраховується ВКК за методикою та згідно з правилами гри в Го, затвердженими Федерацією Го України. 
3.Для виконання нормативу МСУ та КМСУ повинно бути зібрано не менше 5 партій у турнірах за круговою та швейцарською системами (у 

командних — 4). 
4.Контроль часу і запис партій у змаганнях встановлюється відповідно до таблиці: 

Розряд 
Контроль часу 

год., хв. 
“Бай омі” 

(не менше) 



І — ІІ 1 5 хв. на 20 ходів 

КМСУ 1,15 5 хв. на 15 ходів 

МСУ 1,30 5 хв. на 10 ходів 

5.Звання МСУМК (Гросмейстер) присвоюється з 16 років, МСУ — з 13 років. 
6.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
7.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ГОЛЬФ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи. 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті України в особистому заліку. 



 
Кандидат у майстри спорту України 

2-4 — на чемпіонаті України в особистому заліку, або 1-2 — у командному заліку; 
1 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або 1 — в командному заліку. 

 
І розряд 

2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку або 2-3 — у командному заліку. 
 

ІІ розряд 
3 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
1 — на змаганнях районів, міст обласного значення. 
 
Умови виконання вимог спортивних звань 
1.Звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми на Всеукраїнських змаганнях не менше 12 спортсменів, які представляють 

не менше 10 регіонів України. 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
4.Звання МСУМК присвоюється за умови, якщо у виді програми взяли участь не менше 14 спортсменів (команд), які представляють не 

менше 10 країн. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ГОРОДКОВИЙ СПОРТ 
(чоловіки та жінки) 

 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 
Чоловіки: 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті світу у командному виді програми; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 
 

Майстер спорту України 
На міжнародних змаганнях, чемпіонатах України, Кубку України в особистому заліку витратити не більше 136 биток на 90 фігур. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

1 — на чемпіонаті ФСТ; 
- на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України, на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 145 

биток на 90 фігур. 
 

І розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 162 биток на 90 фігур. 
 

ІІ розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 124 биток на 60 фігур. 

 
ІІІ розряд 



-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 160 биток на 60 фігур; 
 

І юнацький розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або чемпіонатах ФСТ витратити не більше 76 биток на 40 фігур; 
 

ІІ юнацький розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або чемпіонатах ФСТ витратити не більше 100 биток на 40 фігур. 

ІІІ юнацький розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або чемпіонатах ФСТ витратити не більше 140 биток на 40 фігур. 
 
 
Жінки: 

І розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 180 биток на 90 фігур. 

ІІ розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 140 биток на 60 фігур. 

ІІІ розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя витратити не більше 168 биток на 60 фігур; 

І юнацький розряд 
-на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або чемпіонатах ФСТ витратити не більше 88 биток на 40 фігур; 

ІІ юнацький розряд 
На змаганнях будь-якого рівня витратити не більше 112 биток на 40 фігур. 
 
Умови присвоєння спортивних звань 
1.МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів (команд), які представляють не менше 8 країн. 
2.МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів України. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ДЖИУ-ДЖИТСУ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 
 

Майстер спорту України 
1— на чемпіонаті Європи серед юніорів в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів в особистому заліку. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3 — на чемпіонаті або Кубку України; 
1 — на чемпіонаті України серед старших юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

 
І розряд 



4-6 — на чемпіонаті або Кубку України; 
1 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
3-5 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
2 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
3 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

ІІІ розряд 
3 — на чемпіонаті України серед юнаків. 

І юнацький розряд 
4—6 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
1 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ юнацький розряд 
2—3 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ юнацький розряд 
1 — на змаганнях нижче районного рівня. 

 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови одержання спортсменом у змаганнях (чемпіонатах, Кубках світу, Європи) не менше 2-х перемог 

та участі у виді програми не менше 12 учасників, які представляють не менше 10 країн. 
2.Звання МСУ присвоюється за умови участі не менше 12 спортсменів у ваговій категорії, з них - 1 МСУ, 3 — КМСУ, інші — І розряд, які 

представляють не менше 10 регіонів України, 
3.Розряд КМСУ присвоюється за умови участі у ваговій категорії не менше 8 спортсменів, з яких 4 мають розряд КМСУ. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ЕСТЕТИЧНА ГІМНАСТИКА 
 

ЖІНКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — у фіналі Кубка світу; 
1- на чемпіонаті Європи. 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті України; 
1 — на чемпіонаті світу серед старших юніорок. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3 — на чемпіонаті України; 
1-3 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті України серед старших юніорок; 
1 — на чемпіонаті ЦР ФСТ. 
 



І розряд  
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або на змаганнях будь-якого рівня набрати суму 30 балів за 

результатами 2-х днів змагань. 
 

ІІ розряд 
-на змаганнях будь-якого рівня набрати суму 28,0 бала за результатами 2-х днів змагань. 
 

ІІІ розряд- 
-на змаганнях будь-якого рівня набрати суму 25,0 бала за результатами 2-х днів змагань. 
 

І юнацький розряд 
-на змаганнях будь-якого рівня набрати суму 22,0 бала за результатами 2-х днів змагань. 

 
 

ІІ юнацький розряд 
-на змаганнях будь-якого рівня набрати суму 18,0 бала за результатами 2-х днів змагань. 
 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми   не менше 12 команд, які представляють не менше  12 країн. 
2.Звання МСУ присвоюється за умови участі у Всеукраїнських змаганнях не менше 12 команд, які представляють не менше  10 регіонів 

України. 
2.Вік для присвоєння спортивних звань і розрядів: 
І, ІІ юнацькі розряди — з 6 років; 
ІІІ розряд — з 8 років; 
ІІ розряд — з 8 років; 
І розряд — з 10 років; 
КМСУ — з 12 років; 
МСУ, МСУМК — з 15 років. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

КАРАТЕ 
(та його версії) 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті світу в командному виді програми; 
1 — на чемпіонаті Європи; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку. 
 

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті світу серед молоді в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті світу серед юніорів в особистому заліку; 
1-2 — на стильовому  чемпіонаті України ; 
1— на чемпіонаті Європи серед молоді або юніорів в особистому заліку. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4 — на чемпіонатах України; 
1-3 — у фіналі Кубка України в особистому заліку або 1-2 у командному виді програми; 



1-3 — на чемпіонаті України серед молоді в особистому заліку; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-3 — на чемпіонаті світу, Європи серед юнаків та дівчат в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат в особистому заліку за умови одержання не менше 2 перемог; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів в особистому заліку або 1 - у командному виді програми; 
1-3 — на чемпіонаті України у командному виді програми. 

 
І розряд 

3 — на чемпіонаті України серед юніорів або на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2-3 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-2 — у фіналі Кубка області в особистому заліку; 
3 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат в особистому заліку або 1- у командному виді програми; 
1 — на чемпіонаті області або ЦР ФСТ серед юніорів, юнаків та дівчат в особистому заліку; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1 – на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат молодшого віку. 

 
 

ІІ розряд 
4-5 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
4 — на змаганнях областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
3-4 — у фіналі Кубка області; 
3-4 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат; 
2-3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів, юнаків та дівчат; 
4-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2-3 –на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат молодшого віку. 
 

ІІІ розряд 
4-5 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або ЦР ФСТ серед юніорів, юнаків та дівчат; 
5-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І юнацький розряд 
6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя або ЦР ФСТ серед юнаків та дівчат; 
1-3 — на чемпіонатах районів серед юнаків та дівчат; 
1-2 — на чемпіонатах області серед юнаків та дівчат молодшого віку. 

 
ІІ юнацький розряд 

1 — на змаганнях нижче районного рівня; 
4-5 — на чемпіонатах районів серед юнаків та дівчат; 
3-4 — на чемпіонатах області серед юнаків та дівчат молодшого віку. 
 

ІІІ юнацький розряд 
Протягом року здобути 4 перемоги на змаганнях будь-якого рівня. 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється  за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів ( команд ), які представляють не менше 10 

країн. 
2.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у всеукраїнських змаганнях не менше 12 спортсменів ( команд ) у ваговій 

категорії, виді програми, з яких 3 — МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд, які представляють не менше 10 регіонів України. У найлегшій та 
найважчій вагових категоріях серед чоловіків та жінок - не менше 10 спортсменів, 1 з яких - МСУ, 6 – КМСУ інші — 1 розряду, які 
представляють 8 регіонів України. 

3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 

4.Спортивні звання МСУ за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюється за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами 



змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.  
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

КІКБОКСИНГ 
(та його версії) 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — на чемпіонаті Європи; 
1 — у фіналі Кубка світу; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1—2 — на чемпіонаті України або Всеукраїнських літніх спортивних іграх; 
1 — у фіналі Кубка України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3 — на чемпіонаті України за умови здобуття не менше 2-х перемог; 
1-3 — на чемпіонаті України серед юніорів або у фіналі Кубка України серед юніорів або у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті України серед юнаків 15-16 років за умови здобуття не менше 2-х перемог; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2-3 — у фіналі Кубка України; 
2 — на спортивних іграх молоді України. 
 

І розряд 
2-3 — на чемпіонаті України серед юнаків за умови здобуття не менше 2-х перемог; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
На змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 8 перемог над спортсменами ІІ розряду. 

 
 

ІІІ розряд 
На змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 8 перемог над спортсменами ІІІ розряду. 

 
І юнацький розряд 

1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів. 
На змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 8 перемог над спортсменами І юнацького розряду. 

 
ІІ юнацький розряд 

3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів. 
Здобути протягом року на змаганнях будь-якого рівня 4 перемоги над спортсменами ІІ юнацького розряду. 
 

ІІІ юнацький розряд 
На змаганнях не нижче міського рівня здобути протягом року 4 перемоги над спортсменами-новачками. 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 



1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у змаганнях  (чемпіонатах світу, Кубках світу,чемпіонатах Європи) у виді прграми не 
менше 14 спортсменів, які представляють не менше ніж 10 країн. 

2.Для присвоєння МСУ необхідно: 
- на всеукраїнських змаганнях наявність у найлегшій та важкій вагових категоріях не менше 2 МСУ, на чемпіонатах України — не менше 

6 КМСУ у ваговій категорії при загальній кількості учасників не менше 8, які представляють не менше 8 регіонів України. 
- інших вагових категоріях - не менше 12 учасників, у тому числі: 2 МСУ, 6 КМСУ, решта — І розряд ,які представляють не менше 10 

регіонів України. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

КОЗАЦЬКИЙ ДВОБІЙ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Для отримання відповідних спортивних звань і розрядів виконати нормативи, що викладені у класифікаційних таблицях. 

 
Майстер спорту України 

 

чоловіки жінки юніори 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали місця бали 

Чемпіонат України 1 204 1 200 - - 



Фінал Кубка України 1 204 1 204 1 200 

Чемпіонат України серед юніорів - - - - 1 204 

 
Кандидат у майстри спорту України 

 

чоловіки жінки юніори 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали місця бали 

Чемпіонат України 2-3 184 2-3 166 - - 



Кубок України 2 -3 188 2-3 188 2-3 172 

Чемпіонат України серед юніорів - - - - 2-3 184 

Чемпіонат області 1 204 1 204 - - 

Чемпіонат області серед юніорів - - - - 1-2 204 

 
І розряд 

Ранг змагань 
 

чоловіки жінки юніори 



місця бали місця бали місця бали 

Чемпіонат України 4-5 172 5-6 148 - - 

Фінал Кубку України 4-5 172 4-5 166 4-5 150 

Чемпіонат України серед юніорів - - - - 4 148 

Чемпіонат області 2-3 188 2-3 188 3 184 



Чемпіонат області серед юніорів  - - - - 3 184 

Чемпіонат району - - 1 204 1-2 200 

Чемпіонат району серед юніорів - - - - 1 204 

ІІ розряд 

чоловіки жінки юніори 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали місця бали 



Чемпіонат України серед юніорів - - - - 4-5 150 

Чемпіонат області 4 172 4 148 - - 

Чемпіонат області серед юніорів - - - - 4 148 

Чемпіонат району - - 2 188 - - 

Чемпіонат району серед юніорів - - - - 2 188 



 
ІІІ розряд 

чоловіки жінки юніори 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали місця бали 

Чемпіонат України серед юніорів - - - - 6 108 

Чемпіонат області 5 150 5 132 - - 

Чемпіонат області серед юніорів - - - - 5 128 



Чемпіонат району - - 3 172 - - 

Чемпіонат району серед юніорів - - - - 3 172 

 
І юнацький розряд 

юнаки дівчата 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали 

Чемпіонат України серед юнаків  3 172 4 148 



Чемпіонат області серед юнаків 2 188 2-3 184 

Чемпіонат району серед юнаків - - 1 204 

 
ІІ юнацький розряд 

юнаки дівчата 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали 

Чемпіонат України серед юнаків 4-5 150 5 128 



Чемпіонат області серед юнаків 3-4 166 4 148 

Чемпіонат району серед юнаків 1-2 200 2 188 

 
ІІІ юнацький розряд 

юнаки дівчата 

Ранг змагань 
 

місця бали місця бали 



Чемпіонат України серед юнаків 5-6 132 5-6 132 

Чемпіонат області серед юнаків 3 172 3 172 

Чемпіонат району серед юнаків 1-2 200 1-3 184 

 
 
 

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Для присвоєння спортивних звань та розрядів необхідно виконати вимоги:  участь спортсмена в усіх п’ятьох напрямках змагань 

відповідного рівня з козацького двобою — Рукопаш (вільний двобій), Однотан базовий (формальні технічні комплекси), Однотан вільний 
(довільні технічні комплекси), Тан-двобій (технічні поєдинки), Козацькі забави. У напрямку “Рукопаш” спортсмену достатньо виступити тільки в 
одному з розділів — легкого, дозованого або повного контакту; 

- здобуття відповідного місця у напрямку “Рукопаш” (вільний двобій) в особистому заліку у відповідній ваговій або в абсолютній ваговій, 
або у категоріях за умови участі не менше 8-ми спортсменів; 

- набрати необхідну кількість балів за участь в усіх п’ятьох напрямках. 
Для підрахунку балів використовується таблиця. 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
Таблиця підрахунку балів 

 



місце 
Рукопаш (вільний 

двобій) 
Однотан базовий (формальні технічні 

комплекси) 

Однотан вільний 
(довільні технічні 

комплекси) 

Тан-двобій 
(технічні 

поєдинки) 

Козацькі 
забави 

1 60 42 40 38 36 

2 52 40 38 36 34 

3 44 38 36 34 32 

4 36 36 34 32 28 



5 32 34 32 28 24 

6 28 32 28 24 20 

7 24 28 24 20 16 

8 20 24 20 16 12 

9 16 20 16 12 8 



10 12 16 12 8 4 

 

2.Звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів, у тому числі не менше 6 КМСУ, які представляють 
не менш  8 регіонів України. 

3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 

4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 

ПАНКРАТІОН 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місце в індивідуальному заліку на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу або Всесвітніх іграх в особистому заліку ; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку;  
1 — у фіналі Кубка світу; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 
 

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті України або у Всеукраїнських літніх спортивних іграх в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України ; 
1 — на чемпіонаті світу серед старших юніорів у особистому заліку. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3 — на чемпіонаті України або у Всеукраїнських літніх спортивних іграх; 
2 — у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонаті України в індивідуальному заліку серед молодших юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах ЦР ФСТ в індивідуальному заліку; 
1 — на чемпіонаті МВС України, ЗС України, СБ України, ДПА України, прикордонних військ України в індивідуальному заліку; 
1-2 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 
3 —  на чемпіонаті України та набрати не менше 78 балів у розділі програми з панкратіону — виконання прийомів та технічних засобів; 
1-2 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ЦР ФСТ та набрати не менше 78 балів. 
 
У розділі вільної програми з панкратіону - виконання прийомів та технічних комплексів: 
3- на чемпіонаті України та набрати не менше 78 балів; 
1-2 – на чемпіонаті АР Крим, областей, міст Києва, Севастополя, ЦР ФСТ та відомств та набрати 78 балів. 

 
І розряд 

1 — на чемпіонаті обласної ради ФСТ; 
3 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 



2-3 — на чемпіонаті МВС України, ЗС України, СБ України, ДПА України, прикордонних військ України; 
3 — на чемпіонаті України серед  молодших юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед старших юнаків. 
3 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, обласної ради ФСТ у розділі вільної програми з панкратіону — 

виконання прийомів і технічних засобів та набрати не менше 72 балів. 
 
У розділі вільної програми з панкратіону – виконання прийомів та технічних комплексів: 
3- на чемпіонатах АР Крим, областей , міст Києва та Севастополя , ЦР ФСТ і відомств та набрати не менше 72 балів. 
 

ІІ розряд 
3-4 — на чемпіонаті України серед старших юнаків; 
4-5 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 
3 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків; 
3-5 — на чемпіонатах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення; 
4-5 — у змаганнях обласного рівня у розділі вільної програми з панкратіону — виконання прийомів і технічних комплексів та набрати не 

менше 72 балів. 
ІІІ розряд 

1-2 — у змаганнях не нижче міського рівня. 
У змаганнях міського рівня набрати не менше 72 балів у розділі довільної програми панкратіону — виконання прийомів та технічних 

комплексів. 
 

І, ІІ, ІІІ юнацькі розряди 
У змаганнях міського рівня серед молодших юніорів набрати не менше 72 балів у розділі довільної вільної програми панкратіону — 

виконання прийомів та технічних комплексів. 
 

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів ( команд ), які представляють не менше  10 

країн . 
2.Для присвоєння звання МСУ у видах програми необхідна участь у змаганнях не менше 12 спортсменів ( команд ) у ваговій категорії, з 

яких (у всеукраїнських змаганнях) 2 — МСУ, 5 — КМСУ, інші — І розряду, які представляють не менше 10 регіонів України. У найлегшій та 
найважчій вагових категоріях не менше 8 спортсменів у виді програми, які представляють не менше 6 регіонів України. 

3.Звання МСУ присвоюються юнакам і дівчатам, якщо їм на день змагань виповнилося 18 років. 
4.Для присвоєння звання КМСУ у розділах програми необхідна участь   у змаганнях не менше 10 спортсменів у ваговій категорії, з яких 2 

— КМСУ, 5 — І розряду, інші — ІІ розряду. 
5.Звання КМСУ присвоюється юнакам і дівчатам, якщо їм на день змагань виповнилося 16 років. 

 
6.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
7.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ПАУЕРЛІФТИНГ 
(чоловіки та жінки) 

 
Виконати нормативи, вказані у класифікаційній таблиці, на змаганнях відповідного рівня або посісти місця на одному із перелічених 

змагань у суми триборства або окремих чемпіонатах з жиму лежачи: 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
 1-4 – на чемпіонаті світу; 
 1-2 – на чемпіонаті Європи: 
 1 – на чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок 



 
Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту,  

І,ІІ,ІІІ розряди,  І, ІІ юнацькі розряди 
 Виконати нормативи, вказані у класифікаційній таблиці, на змаганнях відповідного рівня.  

 
Класифікаційна  таблиця  

(сума триборства та жим лежачи) 
Звання та розряди 

 
Вагова 

категорія, кг 

МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн. 

Чоловіки – сума триборства 

44*  - 335,0 297,5 265,0 237,5 210,0 187,5 

167,5 
48*  - 350,0 310,0 277,5 247,5 220,0 195,0 

172,5 
52* 510,0 440,0 365,0 325,0 290,0 257,5 227,5 202,5 

180,0 
56 560,0 480,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 220,0 

195,0 
60 595,0 535,0 445,0 395,0 352,5 312,5 280,0 247,5 

220,0 



67.5 700,0 615,0 510,0 455,0 405,0 360,0 320,0 285,0 

252,5 
75 765,0 670,0 555,0 495,0 440,0 392,5 347,5 310,0 

275,0 
82.5 795,0 715,0 595,0 530,0 470,0 420,0 372,5 332,5 

295,0 
90 830,0 747,5 620,0 552,5 492,5 437,5 390,0 347,5 

310,0 
100 862,5 780,0 645,0 575,0 510,0 455,0 405,0 360,0 

320,0 
110 890,0 795,0 657,5 585,0 522,5 465,0 412,5 367,5 

327,5 
125 960,0 820,0 682,5 607,5 540,0 480,0 427,5 380,0 

337,5 
+125 995,0 847,5 702,5 625,0 555,0 495,0 440,0 392,5 

350,0 
Чоловіки – жим лежачи 

56 167,5 147,5 130,0 117,5 105,0 95,0 85,0 77,5 

70,0 
60 185,0 162,5 142,5 127,5 115,0 102,5 92,5 82,5 

72,5 
67.5 215,0 177,5 155,0 140,0 125,0 112,5 102,5 92,5 

82,5 



75 230,0 190,0 167,5 150,0 135,0 122,5 110,0 100,0 

90,0 
82.5 245,0 207,5 182,5 165,0 147,5 132,5 120,0 107,5 

95,0 
90 255,0 212,5 187,5 170,0 152,5 137,5 125,0 112,5 

100,0 
100 265,0 227,5 200,0 180,0 162,5 147,5 132,5 120,0 

107,5 
110 275,0 232,5 205,0 185,0 167,5 150,0 135,0 122,5 

110,0 
125 282,5 247,5 217,5 195,0 175,0 157,5 142,5 127,5 

112,5 
+125 295,0 260,0 230,0 207,5 187,5 170,0 152,5 137,5 

122,5 
Жінки – сума триборства 

36* - - 202,5 180,0 160,0 142,5 127,5 112,5 

100,0 
40* - - 215,0 190,0 170,0 150,0 135,0 120,0 

107,5 
44* 315,0 272,5 225,0 200,0 177,5 160,0 142,5 125,0 

112,5 
48 365,0 300,0 247,5 220,0 195,0 175,0 155,0 137,5 

122,5 
52 387,5 330,0 272,5 242,5 215,0 192,5 170,0 152,5 

135,0 



56 420,0 355,0 292,5 260,0 232,5 205,0 182,5 162,5 

145,0 
60 470,0 392,5 325,0 290,0 257,5 230,0 205,0 182,5 

162,5 
67.5 487,5 422,5 350,0 310,0 277,5 245,0 220,0 195,0 

172,5 
75 505,0 437,5 362,5 322,5 287,5 255,0 227,5 202,5 

180,0 
82.5 540,0 445,0 367,5 327,5 292,5 260,0 232,5 205,0 

182,5 
90 580,0 465,0 382,5 340,0 302,5 270,0 240,0 215,0 

192,5 
+90 590,0 480,0 395,0 352,5 312,5 277,5 247,5 220,0 

195,0 
Жінки – жим лежачи 

48 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0 

40,0 
52 105,0 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 

45,0 
56 117,5 102,5 90,0 80,0 72,5 65,0 57,5 52,5 

47,5 
60 125,0 110,0 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 57,5 

50,0 



67.5 132,5 117,5 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 60,0 

52,5 
75 140,0 122,5 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 65,0 

57,5 
82.5 147,5 130,0 115,0 102,5 92,5 82,5 75,0 67,5 

60,0 
90 155,0 137,5 120,0 107,5 97,5 87,5 80,0 72,5 

65,0 
+90 160,0 140,0 122,5 110,0 100,0 90,0 80,0 72,5 

65,0 
 
Примітки: 

* - на змаганнях серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. МСМКУ присвоюється на всіх офіційних міжнародних змаганнях, які входять до календаря Міжнародної (IPF) або Європейської (EPF) 
федерацій пауерліфтингу . 

2. МСУ  присвоюється на всіх офіційних міжнародних або всеукраїнських змаганнях, включених до Єдиного календарного плану  змагань 
України, за умови проведення допінг-контролю. 

3. КМСУ присвоюється на змаганнях ІІІ-V рангу.  
4. І, ІІ, ІІІ спортивні розряди та І, ІІ юнацькі розряди присвоюються на змаганнях будь-якого рангу. 
5. Розряди присвоюються з 13 років. 
6. Спортивні звання за участь у всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за правилами змагань, які відповідають 

правилам Міжнародної федерації пауерліфтингу та затверджені центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та 
спорту. 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 
 

ПЕЙНТБОЛ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань: 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу серед категорії « Про»; 
1 – на чемпіонаті світу серед категорії «Любителі»; 
1 — у фіналі Кубка світу (категорії “Новачки”), в яких беруть участь не менше ніж 14 команд, які представляють не менше  10 країн; 
1 —2 у фінальному рейтингу Європейських ліг (категорії “Про”), в яких беруть участь не менше ніж 12 команд, які представляють не 

менше 10 країн. 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України. 



1 – 2 у фінальному рейтингу Європейських ліг (категорії «Любителі» ) 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3 — на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України ; 
1-2 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 
 

І розряд 
3-4 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
4-5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
1 — на змаганнях нижче обласного рівня. 
Умови виконання вимог спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми на Всеукраїнських змаганнях не менше 14 команд ( спортсменів ), які 

представляють не менше 10 регіонів України. 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ПОЛІАТЛОН 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

Виконати класифікаційні вимоги, що викладені у таблиці. 
Класифікаційна таблиця нормативів (очки) 

Зимове багатоборство 

Вікові групи МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юнацький 

Триборство 



10 — 15 років - - 200 160 130 100 

16 років і старші 230 200 160 120 80 - 

Мінімальна кількість очок у виді програми 50 40 30 20 10 - 

 
Літнє триборство, багатоборство 

10 — 15 років 

- - 200 160 140 110 



16 років та старші 

- 200 160 120 80 - 

Чотириборство 

10 — 15 років  - 300 250 200 160 140 

16 років і старші 320 270 220 170 120 - 



Мінімальна кількість очок у виді програми 50 40 30 20 10 - 

П`ятиборство 

16 років і старші 365 320 280 220 150 - 

Мінімальна кількість очок у виді програми 50 40 30 20 10 - 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.МСУ присвоюється у вікових групах 16-39 років у таких змаганнях: на чемпіонаті України, Кубку України за умови, що спортсмен посів 

1-3 місце. 
2.КМСУ присвоюється на Всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах ЦР ФСТ або чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
3.Звання та розряди присвоюються за умови набраної мінімальної кількості очок у видах програми. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 



6.Спортивне звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів 
України. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу. 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3 — на чемпіонаті України. 

 
І розряд 

1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІІ розряд 

3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

Умови присвоювання спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 команд, які представляють не менше ніж 10 країн. 
2.МСУ присвоюється за умови участі у Всеукраїнських змаганнях у виді програми не менше 12 команд, які представляють не менше  10 

регіонів України ; 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ПІДВОДНИЙ СПОРТ 

 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
 
Посісти місце на одному з перерахованих змагань 
 

Плавання в ластах 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку;  
1-2- у фіналі Кубка світу в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті світу, в естафеті; 



1 – на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 
 
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці, в офіційних міжнародних змаганнях . 

 
Майстер спорту України 

1—2 — на чемпіонаті України, у фіналі Кубка України  в особистому заліку. 
Виконати норматив МСУ, вказаний у класифікаційній таблиці на офіційних всеукраїнських або міжнародних змаганнях. 

 
Кандидат у майстри спорту України, І,  ІІ, ІІІ розряд, І юнацький розряд  

Виконати кваліфікаційний норматив. 
 

Класифікаційна таблиця  у видах програми “Плавання в ластах” 

Звання Розряди 

МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

Час (хв., сек.) 

Дистан-ція, 
м 
 

чоловіки 

50 16,30 
 

17,30 19,0 20,5 23,5 25,5 28,0 



100 37,00 38,50 42,0 45,5 51,5 57,0 1,09,0 

200 1.26,50 1.29,00 1,36,5 1,47,5 1,58,0 2,10,0 2,38,0 

400 3.03.00 3.15.00 3,26,0 3,40,0 4,10,0 4,40,0 5,32,0 

800 6.40,00 6.57,00 7,20,0 7,40,0 8,40,0 9,50,0 10,20,0 

1500 12.55,00 13.25,0 14,05,0 15,00,0 16,30,0 18,00,0 21,00,0 

жінки 

50 18,60 19,50 22,0 24,0 26,5 29,0 32,5 



100 41,50 43,50 48,0 51,5 59,0 1,09,0 1,19,0 

200 1.36,00 1.40,00 1,46,0 1,52,0 2,10,0 2,30,0 2,52,0 

400 3.25,00 3.35,00 3,50,0 4,10,0 4,40,0 5,15,0 6,00,0 

800 7.16,00 7.30,00 8,00,0 8,45,0 9,40,0 11,00,0 13,00,0 

1500 14.00,0 14.20,0 15,20,0 16,40,0 18,30,0 21,00,0 25,00,0 

                 

 

Класифікаційна таблиця індивідуальної вправи “Плавання під водою з аквалангом” 

Дистан- 
ція, м 

Звання Розряди 



МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

Час (хв., сек.) 

чоловіки 

100 34,00 37,00 40,0 43,0 47,0 54,0 1,04,0 

400 2.54,00 3.03,0 3,18,0 3,33,0 3,53,0 4,18,0 - 

800 6.15,00 6.30,00 7,02,0 7,32,0 8,07, 8,57,0 - 



жінки 

100 39,00 42,00 46,0 49,0 56,0 1,06,0 1,14,0 

400 3.15,00 3.21,00 3,44,0 4,10,0 4,40,0 5,10,0 - 

800 6.50,00 7.15,00 7,48,0 8,26,0 9,36,0 10,45,0 - 

 
Класифікаційна таблиця індивідуальної вправи “Пірнання”. 

Дистанція 50 м 

Звання, розряди МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

чоловіки 15,00 16,80 17,3 19,5 22,5 25,5 - 

жінки 17,30 18,80 20,5 22,5 25,5 29,0 - 



 
 

Класифікаційна таблиця у видах програми « плавання в біластах» 
 
 

Звання Розряди 

МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

Час (хв., сек.) 

Дистан- 
ція, м 

чоловіки 

50 м. 20,00 21,00 22,30 24,00 27,00 30,00  



100м. 44,00 46,80 48,00 52,00 1.00,00 1.05,00  

200м 1.42,00 1,44,00 1,49,00 1,55,00 2.12,00 2.18,00  

жінки 

50м. 23,80 24,50 28,00 29,30 32,00 35,00  

100 м. 48,00 51,00 54,00 57,00 1.04,00 1.10,00  

200 м, 1.51,00 1,56,0 2.00,00 2.06,00 2.22,00 2.30,00  

 
Підводне орієнтування 

Майстер спорту України міжнародного класу 
Посісти у складі команди в групових вправах (“Карта” у груповій вправі № 1, № 2) на одному з перелічених змагань такі місця: 
1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу. 
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці. 

 



Майстер спорту України 
 
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці за умови затвердженої схеми вправи офіційними представниками Міністерства та 

федерації України . 
 

Кандидат у майстри спорту України, І, ІІ, ІІІ розряди, І юнацький розряд 
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці. 

 
Класифікаційна таблиця індивідуальної вправи “Зони” 

Дистанція 590 м 

Звання, розряди МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ 

Чоловіки 5,40,0 6,10,0 6,40,0 7,10,0 7,35,0 8,00,0 

Жінки 6,05.0 6,40,0 7,20,0 7,45,0 8,10,0 8,35,0 

 
Вправа “Орієнтири”, дистанція 650 м 

Звання, розряди МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ 

Чоловіки 6,10,0 6,50,0 7,30,0 8,20,0 9,30,0 10,30,0 

Жінки 6,30,0 7,40,0 8,15,0 9,00,0 10,00,0 11,00.0 

 
Вправа “Зірка”, дистанція 600 м 



Звання, розряди МСУМК МСУ КМСУ І ІІ ІІІ 

Чоловіки 6,05,0 6,10,0 7,20,0 8,00,0 8,40,0 9,15,0 

Жінки 6,45,0 7,15,0 8,10,0 8,50,0 9,40,0 10,10,0 

 
Багатоборство (“Зони” + “Орієнтири” + “Зірка”) 

Звання, розряди МСУ КМСУ І  ІІ  ІІІ  

Чоловіки 4200 3630 3270 2960 2770 

Жінки 4020 3630 3270 2960 2770 

 
Вправа “Малі зони”, дистанція 300 м 

Звання, розряди І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

Хлопці 3,50,0 4,15,0 4,50,0 5,20,0 

Дівчата 

4,15,0 4,40,0 5,00,0 5,40,0 

 



Вправа “Малі орієнтири”, дистанція 325 м 

Звання, розряди І ІІ ІІІ І юнацький розряд 

Хлопці 4,15,0 4,45,0 5,15,0 5,45,0 

Дівчата 4,35,0 5,00 5,25,0 6,00,0 

 
Підводне полювання 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 
1 – фіналі Кубка Європи в особистому заліку. 

Майстер спорту України 
1—2 на чемпіонаті України у особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3 - на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1—  на етапах Кубка України в особистому заліку. 
 

І розряд 
4-5 — на чемпіонаті України в особистому заліку або Кубку України в особистому заліку; 
2-3 — на етапі Кубка України в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 
 

ІІ розряд 
10-15 — на чемпіонаті України у загальному заліку; 
9-12 — на етапі Кубка України в особистому заліку; 
7-15 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 

ІІІ розряд 
Виконати повністю програму змагань та набрати при цьому залікові очки. 

 
Підводна стрільба по мішенях 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1-2 — у фіналі Кубка світу  в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
.1 – на чемпіонаті світу в вправі «Естафета».  

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку. 
 



Кандидат у майстри спорту України 
3-5 — на чемпіонаті України у загальному заліку; 
2-3 -у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 
Посісти у складі команди у вправі “Естафета” на одному з перелічених змагань такі місця: 
1-2 — на чемпіонаті України, фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
Виконати норматив, вказаний у класифікаційній таблиці. 
 

І, ІІ, ІІІ розряди, І юнацький розряд 
Виконати кваліфікаційний норматив. 

Класифікаційна таблиця вправи “Влучність” (очки) 

Звання, розряд МСУМК МСУ КМСУ І р. ІІ р. ІІІ р. І юнацький розряд 

Чоловіки 3500 3200 2800 2500 2200 1800 1400 

Жінки 3400 3100 2300 2000 1700 1400 1000 

 
Вправа “Біатлон” 

Звання, розряд МСУМК МСУ КМСУ І р. ІІ р. ІІІ р. І юнацький розряд 

Час (хв,с) 1,50 2,10 
2,30 

 3,00 3,30 4,00 4,30 

Чоловіки 

влучність 5 5 4 4 4 4 3 



Час (хв,с) 2,20 2,45 3,30 4,00 4,30 5,00 5,30 

Жінки 
 

влучність 5 5 4 4 4 4 3 

 
Вправа “Вибірна ціль” 

Звання, розряд МСУ КМСУ І р. ІІ р. ІІІ р. І юнацький розряд 

Чоловіки 5000 4500 4000 3000 2000 1500 

Жінки 4300 3700 3000 2000 1500 100 

 
Вправа “Рухома ціль” 

Звання, розряд МСУ КМСУ І р. ІІ р. ІІІ р. І юнацький розряд 



Чоловіки 5000 4500 4000 3000 2000 1500 

Жінки 4300 3700 3000 2000 1500 1000 

 
Підводне фотографування 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу, Європи в особистому заліку. 

 
Майстер спорту України 

1-2 —  на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку за умови участі не менше 10 спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-4— на чемпіонаті України в особистому заліку; 
2-3 — у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 
 

І розряд 
5-7— на чемпіонаті України в особистому заліку; 
4-5 — у фіналі Кубка України в індивідуальному заліку; 
3-4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 
 

 
ІІ розряд 

5-7— на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку. 
 

ІІІ розряд 
Виконати повністю програму змагань, набрати при цьому залікові очки. 
 

Фотополювання 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1 — на чемпіонаті світу , Всесвітніх іграх. 
1 — на чемпіонаті Європи,у фіналі Кубка світу. 

 
Майстер спорту Україн 

1-2 — на міжнародних змаганнях в особистому заліку за умов, що вони включені до офіційного календаря Всесвітньої конфедерації 
підводної діяльності (СМАS), за умови участі у виді програми не менше 8 спортсменів, які представляють не менше  6 країн; 

1 — на чемпіонаті України в особистому заліку;  
1- у фіналі Кубка України в особистому заліку. 

 



Кандидат у майстри спорту України 
2-3—  на чемпіонаті України ;2-3-у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І розряд 
4-5— на чемпіонаті, Кубка України в особистому заліку; 
3-4— на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонаті міст обласного значення. 
 

ІІ розряд 
6—10- на чемпіонаті в особистому заліку; 
5-9— на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя в особистому заліку; 
2—5 — на чемпіонаті міст обласного значення. 
 

ІІІ розряд 
Виконати повністю програму змагань, набрати при цьому залікові очки. 
 

Акватлон 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу ; 
1-2  на чемпіонаті Європи; 
1— у фіналі Кубка світу . 

 
 
 

Майстер спорту України 
1-2— на чемпіонаті України; 
1 — у фіналі Кубка України . 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4— — на чемпіонаті України; 
2-3 — за підсумками етапів Кубка України ; 
1-2-на чемпіонаті України серед юнаків, старших юнаків та дівчат; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
І розряд 

5-8 — на чемпіонаті України; 
4-6 — за підсумками етапів Кубка України; 
3-4 — чемпіонаті України або чемпіонаті України серед старших юнаків та дівчат; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонаті міст обласного значення. 

 
ІІ розряд 

9-12 — на чемпіонаті України; 
7-10 — за підсумками етапів Кубка України; 
5-8 — на чемпіонаті України серед старших юнаків та дівчат; 
4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
2-3 — на чемпіонаті міст обласного значення. 
 
 

ІІІ розряд 
Виконати повністю програму змагань, набрати при цьому залікові очки. 
 
Вимоги виконання спортивних звань і розрядів з підводного спорту 



1.Спортивне звання МСУМК присвоюється  за участь в офіційних міжнародних змаганнях за умови участі у виді програми не менше 14 
спортсменів (команд), які представляють не менше 10 країн світу. 

2.Звання МСУ присвоюється за умови участі у Всеукраїнських змаганнях у виді програми не менше 12 спортсменів, які представляють не 
менше 8 регіонів України. 

3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 

4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

РЕГБІ 
 

 
Виступити у складі команди, яка посіла на змаганнях такі місця 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-6 — на чемпіонаті світу з регбі-15; 
1-4 — на чемпіонаті світу серед молодіжних команд з регбі-15; 
1-3 — на чемпіонаті Європи (група “А”) з регбі-15; 
1-6 — на чемпіонаті  світу з регбі-7; 
1-4 — на чемпіонаті Європи з регбі-7; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 
 

Майстер спорту України 
4-6 — на чемпіонаті Європи (група “А”) з регбі-15; 
5-8 — на чемпіонаті світу серед молодіжних команд з регбі-15; 
1-4 — на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд (група “А”) з      регбі-15; 
5-8 — на чемпіонаті Європи з регбі-7; 
1-6 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1-3 — на чемпіонаті Європи серед юніорів (група “А”) з регбі-15; 
1 — на чемпіонаті України (вища ліга); 
2 — на чемпіонаті України два рази протягом трьох років; 
1 — на чемпіонаті України з регбі-7 за умови проведення не менше чотирьох турів за участю не менше  8 команд у кожному турі або 2 — 

два рази протягом трьох років; 
1 — у фіналі Кубка України 2 рази протягом трьох років за умови участі не менше 8 команд, у тому числі 4 команди вищої ліги. 
Зіграти не менше 50% офіційних ігор на чемпіонаті світу, Європи, Кубку світу за умови одержання перемог не менше ніж у 50% зіграних 

ігор. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
5-8 — на чемпіонаті Європи з регбі-15 серед молодіжних команд; 
1-3 — на чемпіонаті Європи серед юніорів з регбі-15 (група “В”); 
2-3 — на чемпіонаті України з регбі-15 (вища ліга); 
4-5 — на чемпіонаті України з регбі-15 (вища ліга) 2 рази протягом трьох років; 
2-3 — на чемпіонаті України з регбі-7; 
4-5 — на чемпіонаті України з регбі-7 2 рази протягом трьох років; 
1 — на чемпіонаті України з регбі-15 (1 ліга); 
2-3 — на чемпіонаті України з регбі-15 (1 ліга) 2 рази протягом трьох років; 
1-2 — у фіналі Кубка України з регбі-15; 
1 — на чемпіонаті України з регбі-7 серед молодіжних команд за умови участі не менше 8 команд. 
Зіграти не менше 50% офіційних ігор на чемпіонатах Європи з регбі-15 серед молодіжних команд та юніорів за умови одержання не 

менше 50% перемог не менше ніж у чотирьох іграх. 
 

І розряд 
4-5 — на чемпіонаті України з регбі-7; 



2-3 — на чемпіонаті України з регбі-15 (1 ліга) або на чемпіонаті України з регбі-7 серед молодіжних команд; 
1 — на чемпіонаті України з регбі-15 серед юнаків старшого віку. 
Зіграти не менше 50% офіційних ігор на чемпіонаті Європи серед юніорів за умови одержання перемог не менше ніж у 70% ігор. 
У складі команди протягом року одержати 4 перемоги на офіційних змаганнях над командами І розряду або 6 перемог над командами ІІ 

розряду. 
 

ІІ розряд 
4-5 — на чемпіонаті України з регбі—7 серед молодіжних команд; 
2-3 — на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку. 
Зіграти не менше 50 % ігор у складі команди на чемпіонаті України (І ліга). 
Одержати у складі команди протягом року 4 перемоги на офіційних змаганнях над командами ІІ розряду або 6 перемог над командами 

ІІІ розряду. 
 

ІІІ розряд 
Взяти участь у змаганнях у складі команди, яка протягом року здобула 4 перемоги не менше ніж у 8 зустрічах. 
 

І юнацький розряд 
4-5 — на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку за умови участі у змаганнях не менше 6 команд; 
1-3 — на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку за умови участі у змаганнях не менше 6 команд; 
1 — на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку за умови участі у змаганнях не менше 6 команд. 
Взяти участь у змаганнях у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги на офіційних змаганнях над командами І юнацького 

розряду або 6 перемог над командами ІІ юнацького розряду. 
ІІ юнацький розряд 

6 — на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку; 
4-5 — на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку за умови участі у змаганнях не менше 6 команд; 
2-3 — на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку за умови участі у змаганнях не менше 6 команд. 
Взяти участь у змаганнях у складі команди, яка здобула протягом року 4 перемоги не менше ніж у 12 зустрічах з різними юнацькими 

командами. 
 

ІІІ юнацький розряд 
Взяти участь не менше ніж у 8 змаганнях у складі команди протягом року. 

 
Умови присвоєння спортивних звань 
1.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
2.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

РИБОЛОВНИЙ СПОРТ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати  розрядні класифікаційні нормативи з кастінгу, що наведені у таблиці №1 
 

Майстер спорту України 
1-4 на чемпіонаті світу; 
1-3 — у Кубку світу; 
1-2 —  на чемпіонаті, Кубку Європи; 
1— на чемпіонаті України двічі протягом  трьох років поспіль; 
1 — у фіналі Кубка України двічі протягом трьох років поспіль. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3— на чемпіонаті України; 



2-2 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонатах  ФСТ та відомств. 
 

І розряд 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
3-5 — на чемпіонатах  ФСТ та відомств. 
 

ІІ розряд 
4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-3 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення; 
1-2 — на чемпіонатах  міського рівня. 

 
ІІІ розряд 

3 — на чемпіонатах міст, районів, спортивних клубів за умови участі у змаганнях не менше 10 спортсменів. 
На чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя увійти до числа 25% (чоловіки) та 30% (жінки) кращих. 
На чемпіонатах районів, міст обласного значення увійти до числа 20% (чоловіки) чи 25% (жінки) кращих. 

 
І, ІІ, ІІІ юнацькі розряди 

4—6 — на чемпіонатах міст, районів, спортивних клубів за умови участі у змаганнях не менше 10 спортсменів. 
На чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя увійти до числа 30% (юнаки) чи 40% (дівчата) кращих. 
На чемпіонатах районів, міст обласного значення увійти до числа 20% (юнаки) чи 30 % (дівчата) кращих. 
 
Виконати нормативи, що наведені у таблиці №1 
                                                                                             Таблиця №1 
 

розряди 

Стать 

- - КМСУ І ІІ ІІІ І юн. ІІ юн. ІІІ юн. 

Види змагань 



Двобій з “мушкою”, бали (очки) 

Чоловіки - - 210 185 175 130 - - - 

Жінки - - 185 160 135 110 - - - 

Триборство з вагою 7,5 грм., бали (очки) 

Чоловіки - - 240 220 200 190 180 160 150 

Жінки - - 220 200 160 155 145 130 120 



П’ятиборство (двоборство з “мушкою” та триборство з вагою 7,5 грм.), бали (очки) 

Чоловіки   460 420 360 350 310 270 250 

Жінки   410 350 300 290 250 210 190 

 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Спортивні звання МСУ присвоюються з кастінгу, спортивного риболовства у прісній воді поплавковою вудкою або зимовою вудкою з 

льоду або “нахльостом”, спінінгом, або з морського риболовства за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють 
не менше ніж 10 регіонів України. 

2.Для  спортсменів вікової групи «дорослі», розряди присвоюються з 18 років. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

РУКОПАШНИЙ БІЙ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань та виконати класифікаційний  норматив 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 —  у фіналі Кубка світу в особистому заліку. 
 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті світу, Європи серед молоді в особистому заліку; 
1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
 

Кандидат у майстри спорту України 



3-5 — на чемпіонаті України; 
2-3 — у фіналі Кубка України; 
1-2 -  на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-3 — на чемпіонаті ЦР ФСТ, правоохоронних органів та збройних сил; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді. 
 

І розряд 
4-6 — у фіналі Кубка України; 
3-4 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
4-5 — на чемпіонаті ЦР ФСТ; 
3-5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонаті УДО, правоохоронних органів і збройних сил України; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді; 
1-2 — на чемпіонатах України серед юнаків та дівчат; 
4—5 — на чемпіонаті ЦР ФСТ, правоохоронних органів та збройних сил. 
 

 
ІІ розряд 

5-6 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-5 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення; 
2-3 — на чемпіонаті УДО, правоохоронних органів і збройних сил України; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та дівчат 12—13 років; 
1-6 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 12—13 років; 
3-5 — на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат; 
5-6 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді. 
 

ІІІ розряд 
2 — на змаганнях не нижче районного рівня. 
Отримати 10 перемог над спортсменами ІІІ розряду та спортсменами юнацького розряду. 
 

І юнацький розряд 
3 — на змаганнях не нижче районного рівня. 
Отримати 8 перемог над спортсменами І і ІІ юнацьких розрядів. 
 

ІІ юнацький розряд 
4 — на змаганнях не нижче районного рівня. 
Отримати 8 перемог над спортсменами ІІ і ІІІ юнацьких розрядів. 

 
ІІІ юнацький розряд 

1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 
Отримати 8 перемог над спортсменами — новачками. 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють не менше  10 країн світу. 
2.Звання МСУМК присвоюється тільки за умови виконання нормативу на офіційних міжнародних змаганнях. 
3.МСУ — участь у змаганні серед чоловіків не менше 12 спортсменів, які представляють не менше  10 регіонів України у ваговій категорії, 

з яких: 
 3 — МСУ, 5 — КМСУ, 4 — І розряд; участь у змаганнях серед жінок не менше 8 спортсменок, які представляють не менше 8 регіонів 

України у тому числі  3 — КМСУ, 3 — І розряду; 
КМСУ — участь у змаганнях серед чоловіків не менше 10 спортсменів; участь у змаганнях серед жінок не менше 8 спортсменок, у тому 

числі 3 КМСУ, 3 — І розряду; 



І розряд — участь у змаганнях не менше 10 спортсменів у ваговій категорії, з яких 4 — І розряду, 6 — ІІ розряду; 
ІІ розряд — участь у змаганні не менше 10 спортсменів у ваговій категорії, з яких 4 — ІІ розряду, 6 — ІІІ розряду; 
ІІІ розряд — участь у змаганнях не менше 10 спортсменів у ваговій категорії, з яких 4 спортсмени — ІІІ розряду, 6 — І юнацького. 
4.Спортивні звання присвоюються спортсменам, якщо їм на момент змагань виповнилося 18 років. 
5.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
6.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СКВОШ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу в особистому виді програми ; 
1 — на  чемпіонаті світу в особистому виді програми; 
1—на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 
 

Майстер спорту України 
1 —  на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — чемпіонаті світу , Європи серед юніорів старшого віку в особистому заліку. 

Кандидат у майстри спорту України 
2-4 — на чемпіонаті України в особистому заліку;  
1 – 2  — на чемпіонаті України в командному виді програми 

І розряд 
5-6— на чемпіонаті України в особистому заліку; 
3 – на чемпіонаті України в командному виді програми ; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
7-10— на чемпіонаті України;  
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
11-16 — на чемпіонаті України; 
4-5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
Посісти 1 місце на змаганнях за умови участі не менше 16 учасників згідно з олімпійською системою. 

 
І юнацький розряд 

1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя за умови участі не менше 8 спортсменів.  
На змаганнях будь-якого рівня здобути протягом року 2 перемоги над спортсменами І юнацького розряду. 
 

ІІ юнацький розряд 
2-3 — на змаганнях за участю не менше  8 спортсменів. 
Здобути протягом року 2 перемоги над спортсменами ІІ розряду. 
 
Примітка: 
1.Календарний рік для виконання вимог зі сквошу відраховується з 1 грудня поточного року до 1 грудня наступного року. 



2.Перемога над гравцями, які мають вищий розряд, оцінюються як 2 перемоги над гравцями розряду спортсмена. 
 

Умови виконання спортивних звань 
1.МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють не менше 10 країн. 
МСУ — за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів, які представляють не менше  10 регіонів України. 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СКЕЛЕЛАЗІННЯ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Посісти на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-4— на чемпіонаті світу у виді програми на трудність, болдерінг; 
1-3 — на чемпіонаті світу  у виді програми на швидкість; 
1-3 — на чемпіонаті Європи у виді програми на трудність, болдерінг; 
1-2 — на чемпіонаті Європи у виді програми на швидкість; 
1-3 — у фіналі Кубка світу (болдерінг, трудність); 
1-2 — у фіналі Кубка світу (швидкість). 
 

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів (болдерінг, трудність); 
1 — на чемпіонаті світу серед юніорів (швидкість); 
1-3 — на чемпіонаті України; 
1-2 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
4-5 — на чемпіонаті України; 
1-2 — в етапі Кубка України; 
1-3 — на чемпіонаті України та Всеукраїнських змаганнях серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України та Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
1-2 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
3-4 — у фіналі Кубка України за умови участі у виді програми не менше 10 учасників, у тому числі 3 — КМСУ, 7 — І розряд. 

 
І розряд 

6-7 — на чемпіонаті України; 
3-5 — в етапі Кубка України; 
3 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
4-6 — на чемпіонаті України та Всеукраїнських змаганнях серед юніорів за умови участі у виді програми не менше 15 спортсменів, у т.ч. 

2 —                І розряду; 6 — ІІ розряду; 
3-5 — на чемпіонатах областей, міст Києва, Севастополя та міст обласних центрів; 
1-3 — на чемпіонатах областей чи міст-обласних центрів серед юніорів та юнаків. 
За умови участі  у виді програми не менше 10 учасників, у т.ч. 1 —          І розряду, 5 — ІІ розряду. 
 

ІІ розряд 
7-10 — на чемпіонаті України та Всеукраїнських змаганнях серед юніорів; 
5-7 — на чемпіонаті  України та Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
6-8 — на чемпіонатах областей, міст Києва, Севастополя та міст обласних центрів; 



4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та юнаків. 
За умови участі у виді програми не менше 10 учасників, у т.ч. 3 —          ІІ розряду, 7 — ІІІ розряду. 

 
ІІІ розряд 

9-10 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
7-8 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя юніорів та юнаків за умови участі у виді програми не менше 10 

учасників, у т.ч. 4 — І юнацького розряду, 6 — ІІ юнацького розряду. 
І юнацький розряд 

9-10 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та юнаків; 
1-4 — на чемпіонаті дитячо-юнацької спортивної школи, спортивного клубу. 
За умови участі у виді програми не менше 10 учасників, у т.ч. 3 — І юнацького розряду, 7 — ІІ юнацького розряду. 

ІІ юнацький розряд 
11-12 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів та юнаків; 
5-7 — на чемпіонаті дитячо-юнацької спортивної школи, спортивного клубу. 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.МСУМК — за умови участі у чемпіонаті світу, Європи не менше 14 спортсменів у виді програми від 10 країн. 
2. МСУ — на чемпіонатах України, у фіналі Кубка України за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють не 

менше  8 регіонів України, у т.ч. 4 — МСУ, 6 — КМСУ. 
 

3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 

4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СПОРТИВНА АЕРОБІКА 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу ( аеробна гімнастика ) ; 
1 – на чемпіонаті світу (командна аеробіка , стренфлекс ) ; 
1-2 — на чемпіонаті Європи, у фіналі Кубка світу ( аеробна гімнастика ) 

 
Майстер спорту України 

1-2— на чемпіонаті світу серед молоді, юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України ( аеробна гімнастика ) ; 
1 – на чемпіонаті України (командна аеробіка , стренфлекс ) ; 
1 — у фіналі Кубка України (командна аеробіка , аеробна гімнастика ); 
1 – у фіналі Кубка України ( стренфлекс ) та набрати не менше 200 очок. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-5 — на чемпіонаті України; 
2-3 — у фіналі Кубка України, 
1 — чемпіонаті України серед молоді, юніорів; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 
 

І розряд 
6 — на чемпіонаті України; 
4-5 — у фіналі Кубка України; 
2-3 — чемпіонаті України серед молоді, юніорів; 
3-6 — на чемпіонаті ЦР ФСТ; 



1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
1-6 — в етапах  Кубка України, на чемпіонаті України серед молоді, юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед молоді, юніорів; 
3-4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
3-4 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед молоді, юніорів; 
5-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 

І юнацький розряд 
5-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед молоді; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді, юніорів. 
 

ІІ юнацький розряд 
4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді, юніорів; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня; 
 

ІІІ юнацький розряд 
5—6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді, юніорів; 
2—3 — на змаганнях не нижче міського рівня. 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів (команд), які представляють не менше  10 країн. 
2.МСУ — за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів (команд), які представляють не менше  10 регіонів України. 
3.Для присвоєння КМСУ необхідно виконати розрядні вимоги двічі (відрахування терміну здійснюється протягом року з дня першого 

виконання вимог). 
4.Вікові обмеження для присвоєння звань і розрядів: 
МСУМК та МСУ — з 14 років; 
КМСУ — з 13 років; 
І розряд — з 12 років; 
ІІ, ІІІ розряд — з 10 років. 
5.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до  вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
6.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СПОРТИВНА АКРОБАТИКА 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

парно-групові вправи 
1-3 — на чемпіонаті світу, багатоборстві; 
1-2 — у фіналі Кубка світу  у багатоборстві; 
1-2 — на чемпіонаті Європи  у багатоборстві; 
1 — на чемпіонаті світу і Європи серед юніорів у багатоборстві; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 



стрибки на акробатичної доріжці 
1-3 — на чемпіонаті світу в індивідуальних стрибках; 
1-2 — на чемпіонаті Європи в індивідуальних стрибках; 
1 — на чемпіонатах світу, Європи серед юніорів в індивідуальних стрибках. 
 

Майстер спорту України 
парно-групові вправи 

набрати два рази 82,0 бали в багатоборстві (1,2,3 вправи) на чемпіонаті України або у фіналі Кубка України, літніх комплексних 
спортивних заходах України  та посісти не нижче 6 місця. 

 
стрибки на акробатичній доріжці 

набрати у сумі двох вправ 63,0 бали (для чоловіків) і 61,0 бал (для жінок) два рази на чемпіонаті або Кубку України, літніх комплексних 
спортивних заходах України та посісти не нижче 5 місця. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

парно-групові вправи 
набрати 78,0 балів за довільну програму (1,2,3 вправи) на змаганнях всеукраїнського рівня або двічі на чемпіонатах областей, АР Крим, 

міст Києва та Севастополя. 
 

 
стрибки на акробатичній доріжці 

набрати у сумі двох вправ 59,0 балів (чоловіки) і 58,0 балів (жінки) на чемпіонатах ЦР ФСТ, областей, АР Крим, міст Києва та 
Севастополя за умови присутності у складі суддівської колегії представника Федерації акробатики України. 

 
І розряд 

парно-групові вправи 
набрати 75,0 бали за довільну програму на змаганнях не нижче міського рівня; 

стрибки на акробатичній доріжці 
набрати у сумі двох вправ 57,0 балів у індивідуальних стрибках один раз на змаганнях не нижче міського рівня. 
 

ІІ, ІІІ розряд, І юнацький розряд 
парно-групові вправи 

набрати у змаганнях будь-якого рівня 26 балів під час виконання обов’язкової програми. 
 

ІІ, ІІІ юнацькі розряди 
набрати на змаганнях будь-якого рівня 25 балів під час виконання обов’язкової програми. 

 
Розряди класифікаційної програми категорії «Б» 

для неспеціалізованих вузів України 
І, ІІ, ІІІ розряди 

Набрати не менше  80% можливих балів за виконання комплексу класифікаційної програми. 
 

Умови виконання розрядних вимог 
1.Спортивне звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 12 спортсменів (команд), які представляють не 

менше 10 країн . 
2.МСУ – за умови участі у виді програми не менше 10 спортсменів (команд), які представляють не менше  8 регіонів України. 
3.Для присвоєння звання МСУ та КМСУ необхідно виконати розрядні вимоги двічі (відрахування терміну здійснюється протягом року з 

дня першого виконання вимог). 
4.Присвоєння нормативу МСУ зараховується за умови досягнення 13 років. 
Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 



* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з класифікаційною таблицею 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-3-на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1- на чемпіонаті світу, Європи в естафеті; 
1-2 — у  загальному заліку Кубка світу в особистому заліку; 
1-2 — у чемпіонаті Європи в особистому заліку; 

 
Майстер спорту України 

1-2 — на чемпіонаті України , Всеукраїнських спортивних іграх в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті України , Всеукраїнських спортивних іграх в естафеті за умови участі не менше 10 команд, які закінчили дистанцію 

естафети; 
1-2 на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті світу серед студентів. 
 
Спортивні розряди (Кандидат у майстри спорту України, І, ІІ, ІІІ та юнацькі розряди -І, ІІ, ІІІ) присвоюються згідно 

класифікаційної таблиці №1. 
 
 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умов, якщо у виді програми взяли участь не менше 14 спортсменів ( команд ), які представляють не 

менше  10 країн. 
2.Звання МСУ присвоюється, якщо змагання проводились у віковій групі Ч-21, Ж-21, а дистанції відповідали класу майстрів спорту . 

Якщо на змаганнях у вікових групах Ч-21, Ж-21 окремо виділяється елітна група, то звання МСУ присвоюється тільки у цій групі. У виді 
програми повинні взяти участь не менше 14 спортсменів (команд ), які представляють не менше  10 регіонів України. 

3.За умови проведення кваліфікаційних або півфінальних забігів звання МСУ присвоюється тільки у фінальних змаганнях. 
4.Спортивний розряд КМСУ виконується на дистанціях класів МСУ та КМСУ. 
5.Звання та розряди у багатоборстві  присвоюються згідно з найнижчим класом дистанцій  згідно , яка входила до багатоборства. 
6.Під час підрахунку розрядні нормативи округляються до секунд та цілих очок на користь учасника. 
7.Спортивні розряди дорослих присвоюються на дистанціях, що відповідають вимогам вікових груп 16 років і старших.  
8.Ранг змагань визначається сумою балів за діючі спортивні звання та розряди (згідно таблиці) не більш ніж 12 і не менше 3 українських 

спортсменів, які показали кращі результати. 
9.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
10.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами 

змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
 

Оцінка спортивних результатів 

Звання та розряди МСУМК МСУ КМСУ І розряд 
ІІ розряд, 

І юн. розряд ІІІ розряд, ІІ юн. розряд 
б/р 

(дор.) 
б/р 

(юн.) 



Бали 150 100 30 10 3 1 0,3 0,1 

 

Класифікаційна таблиця №1 

Результат в % від часу переможця (орієнтування у заданому напрямі 
та маркірованих трасах) 

Результат в % до очок переможця (орієнтування за 
вибором) 

Бали 

КМСУ І розряд 
ІІ розряд, 

І юн. 
розряд 

ІІІ розряд, ІІ юн. 
розряд 

ІІІ юн. 
розряд КМСУ 

І 
розряд 

ІІ розряд, 
І юн. 

розряд 

ІІІ розряд, ІІ 
юн. розряд 

ІІІ юн. 
розряд 

1200 131 147 174 209  74 66 54 49  

1100 129 144 170 204  76 68 56 50  

1000 126 141 166 199  78 70 58 51  

800 123 138 162 194  82 72 60 52  

630 120 135 158 189  84 74 62 53  

500 117 132 154 184 224 86 76 64 54 46 

400 114 129 150 179 219 88 78 66 55 47 

320 111 126 146 174 214 90 80 68 56 48 



250 108 123 142 170 109 92 82 70 57 49 

200 105 120 138 166 204 94 84 72 58 50 

160 102 117 135 162 199 97 86 74 60 51 

120 100 114 132 158 194 100 88 76 62 52 

100  111 129 154 189  90 78 64 53 

80  108 126 150 184  92 80 66 54 

63  105 123 146 179  94 82 68 55 

50  102 120 142 174  97 84 70 56 

36  100 117 138 170  100 86 72 57 

32   114 135 166   88 74 58 

25   111 132 162   90 76 60 

20   108 129 158   92 78 62 



16   105 126 154   95 80 64 

13   102 123 150   97 82 66 

10   100 120 146    84 68 

8    117 142    86 70 

6    114 138    88 72 

5    111 135    90 74 

4    108 132    94 78 

3    105 129     80 

2     123     82 

1     114     88 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СПОРТИВНИЙ БРИДЖ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань та виконати вимоги класифікаційної таблиці 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 



1-2 — на Всесвітній бриджевій олімпіаді; 
1-2 — на чемпіонаті світу; 
1— на чемпіонаті Європи. 
 

Майстер спорту України 
3-6 — на Всесвітній бриджевій олімпіаді; 
3-5 — на чемпіонаті світу; 
2-3 — на чемпіонаті Європи; 
1 — на чемпіонаті України  двічі на потязі трьох років поспіль. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-4 — на чемпіонаті України протягом двох років поспіль; 
1 — на етапах Кубка України, чемпіонату України серед жінок. 
На всеукраїнських змаганнях набрати протягом 3 років не менше ніж 18 балів відповідно до класифікаційної таблиці. 
 

І розряд 
1-3 — на чемпіонаті України у розряді «Патон». 

 
ІІ розряд 

1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя протягом 2-х років. 
 

ІІІ розряд 
1-3 — на чемпіонатах районів, міст обласного значення протягом 2-х років. 

 
 
 
 
 
 

Класифікаційна таблиця нарахування балів за підсумками змагань 

Місце 

Назва змагань 

1 2 3 4 5 6 

Парний чемпіонат України 12 9 6 4 2 1 

Командний чемпіонат України 8 4 2 1 1 - 

Чемпіонат України у змішаних парах 6 4 2 - - - 



Кубок України 8 5 4 3 2 1 

Чемпіонат України у розряді «Патон» 4 3 - 1 - - 

Чемпіонат України серед жінок (пари) 8 4 2 1 - - 

 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
Величина розряду спортсмена обчислюється з урахуванням коефіцієнтів: 
МСУ — «0» (розряд нуль). 
1.Звання присвоюється за умови участі у чемпіонаті України  не менше 14 спортсменів ( команд ) , які представляють не менше  10 

регіонів України; 
КМСУ — «0,5» (половина розряду). 
2.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
3.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 
 

Чоловіки та жінки 
 

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати вимоги однієї з класифікаційних таблиць (табл.№1.1, табл.№1.2, 
табл.№1.3, табл.№2.1) 

 
                                     Види програм: 

І. Туристські спортивні походи. 
Посісти місце на одному з перерахованих змагань або виконати вимоги класифікаційних таблиць № 1.1; №1.2; №1.3. 

 
Класифікаційна таблиця вимог до керівників 

туристських спортивних походів  
Таблиця № 1.1 

Категорія складності ( к.с. ) туристських спортивних походів 

І ІІ ІІІ І V V V І 
Звання 

та 
розряди 

У* К* У К У К У К У К У К 



МСУ 
чоловіки 

жінки 
       

 
 
1 

 
1 
1 

 
2** 

 
  

КМСУ       1 1     

1     1 1       

2  1 1 1         

3 1            

У* - участь, К* - керівництво 
** - один похід може бути комбінований 

 
Класифікаційна таблиця вимог до учасників 

туристських спортивних походів  
Таблиця № 1.2 

Категорії складності ( к.с. ) туристських спортивних походів 

І ІІ ІІІ І V V V І 
Звання 

та 
розряди 

У* К* У К У К У К У К У К 

МСУ 
чоловіки 

жінки 
        

 
1 
2 

 
 

4** 
1 

 



КМСУ       1  2    

І     1  2**      

ІІ   2**  1        

ІІІ 1            

І юн. Здійснити один похід 3 ступеня складності 

ІІ юн. Здійснити один похід 2 ступеня складності 

ІІІ юн. Здійснити один похід 1 ступеня складності 

У* - участь, К* - керівництво 
** - допускається заміна на участь в одному поході на одну категорію складності вище. 

 
 

Класифікаційна таблиця вимог до учасників Всеукраїнських та регіональних змагань зі спортивних туристських походів  
Таблиця№ 1.3 

Місця команд-учасниць чемпіонату туристських спортивних походів в залежності від категорії 
складності ( к.с. ) 

Звання 
та 

розряди 
ІІ ІІІ ІV V VІ 



МСУ чоловіки-
керівники 

   1 
 

або 1 – 2 

МСУ 
жінки    

1 
 або 1 – 2 

МСУ чоловіки - 
учасники    

1+ К V к.с. 
 

або 1 – 2 
 



КМСУ   І або 1 – 3 або 1-6 

1 розряд  І або 2 – 3 або 4 - 6 або 7 - 10 

2 розряд І або 2 – 3 або 4 - 6 або 7 - 10  

 
Умови виконання спортивних звань та розрядних вимог 
1.Походи зараховуються на розряд або звання незалежно від того, з яких видів програми спортивного туризму вони здійснені. 
2.Звання МСУ і розряд КМСУ присвоюється за умови наявності оформленого попереднього розряду. 
3.Нормативи наступного звання, розряду дозволяється виконувати згідно з вимогами будь-якої з таблиць – 1.1, 1.2, 1.3 або комбінації 

таблиць 1.1, 1.2. 
4.Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності. 
5.Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній похід. 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 
 

IІ.  Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, 
вітрильного, спелеологічного туризму). 

 
Майстер спорту України  

1 — в командних, 1-2 — в особистих – на чемпіонаті України, за умови виконання нормативу на дистанції V класу з рангом не нижче 630 
балів.  
 

Кандидат у майстри спорту України  
1-6 – на чемпіонаті України, 1-4 — у Кубку або інших всеукраїнських змаганнях, 1-2 – на Кримських республіканських, обласних, 

Київських та Севастопольських міських змаганнях за умови виконання нормативу на дистанції IV-V класу з рангом не нижче 200 балів та 
виконання вимог класифікаційної таблиці № 2.1. 



 
 
 

І, П, III розряди, І, II юнацькі розряди 
Виконати вимоги класифікаційної табл. 2.1 на змаганнях з одного із видів    спортивного туризму. 

 
Класифікаційна таблиця зі  спортивного туризму   

Таблиця №2.1 

% від результату переможця 

Ранг змагань на окремій дистанції у балах 

КМС І с.р. ІІ с.р. 
ІІІ с.р. 
І ю.р. ІІ ю.р. 

1 2 3 4 5 7 

Менше за 1 - - - 100 111 

1 - - - 102 114 

2 - - - 105 117 

3 - - - 108 120 

4 - - - 111 123 

5 - - - 114 129 

6 - - - 117 132 



8 - - - 120 135 

10 - -  123 138 

13 - -  126 142 

16 - - 100 129 146 

20 - - 102 132 150 

25 - - 105 135 154 

32 - - 108 138 158 

40 -  111 142 162 

50 -  114 146 166 

63 - 100 117 150 - 

80 - 102 120 154 - 

100 - 105 123 158 - 



125 - 108 126 162 - 

160 - 111 129 166 - 

200 105 114 132 170 - 

250 108 117 135 174 - 

320 111 120 138 178 - 

400 114 123 142 182 - 

500 117 126 146 186 - 

630 120 129 150 - - 

800 123 132 154 - - 

1000 126 135 158 - - 

1250 129 138 162 - - 

1600 132 142 166 - - 



2000 135 146 172 - - 

2400 138 150 176 - - 

І розряд виконується на дистанціях не нижче ІІІ класу; 
ІІ розряд виконується на дистанціях не нижче ІІ класу; 
III юнацький розряд виконують всі, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний час. 
Ранг змагань на окремій дистанції визначається за таблицею 2.2 як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли 

перші шість місць. 
                                                                           Таблиця №2.2 

Звання і розряди МСУ КМС І ІІ ІІІ, І юн ІІ юн ІІІ юн 



Бали 100 30 10 3 1 0,3 0,1 

 
Таблиця складена з розрахунку 4-х учасників у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, то для визначення суми балів команди 

розраховується середній бал і результат помножується на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників помножується на 4. 
Ранг в особистих змаганнях (окрім змішаних екіпажів, зв’язок) визначається для чоловіків і жінок окремо. 

 
Умови виконання нормативів спортивних звань та  розрядних вимог 
1.Звання МСУ зі спортивного туризму присвоюється за умови участі у змаганнях не менше 14 команд (спортсменів) у виді програми, які 

представляють не менше 8 регіонів України та при виконанні вимог до відповідного класу дистанції. 
2.Звання МСУ може бути присвоєно спортсменам, починаючи з 15 років. 
3.Розряди  у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 6 

команд (спортсменів), і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції. 
4.Вимоги до класу дистанцій у змаганнях зі спортивного туризму визначаються окремо у кожному з видів туризму у відповідному розділі 

“Правил змагань зі спортивного туризму”. 
5.Звання МСУ та розряд КМСУ присвоюються за умови наявності попереднього розряду. 
6.У разі проведення змагань на  дистанціях у закритих приміщеннях можуть бути присвоєні спортивні розряди не вище нормативу КМСУ. 
7.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
8.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
9. Спортивні звання і розряди присвоюються тільки  з видів спортивного туризму   (пішохідний , лижний, гірський, водний, 

велосипедний, автомототуризм, вітрильний, спелеологічний ). 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СПОРТИВНІ ТАНЦІ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті світу з формейшн; 
1-2 — на чемпіонаті Європи; 
1-2 — у фіналі Кубка світу; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

Майстер спорту України 
1-2 — на чемпіонаті світу серед молоді; 
1 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед  дорослих; 



1 — у фіналі Кубка України серед дорослих; 
1 — двічі протягом трьох років поспіль на чемпіонаті України з формейшн. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-4— на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді; 
3-4— на чемпіонаті України; 
1-3 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
2-3 — у фіналі Кубка України серед молоді, дорослих; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед молоді та дорослих. 

 
І розряд 

4-6 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед молоді та дорослих; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді та дорослих; 
1-2 — на Кубку областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді та дорослих. 

 
ІІ розряд 

4-6 —  на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
4-6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді та дорослих; 
3-6 — у фіналі Кубка областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді та дорослих. 
 

ІІІ розряд 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів; 
1-2 — на Кубку областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів. 

 
І юнацький розряд 

1-3 — на змаганнях не нижче міського рівня за програмою складності класу «С». 
 

ІІ юнацький розряд 
1-3 — на змаганнях будь-якого рівня за програмою складності класу «D». 

 
ІІІ юнацький розряд 

1-3 — на змаганнях будь-якого рівня за програмою складності класу «Е». 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється, якщо у виді програми взяли участь не менше ніж 14 пар ( команд ), які представляють не менше  10 

країн. 
2.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у всеукраїнських змаганнях серед не менше ніж 14 пар спортсменів, які 

представляють не менше  10 регіонів України, з яких не менше 3 — МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд. 
3.Розряди та звання присвоюються: 
майстер спорту України - з 14 років; 
кандидат у майстри спорту України - з 13 років; 
І розряд — з 12 років; 
ІІ розряд — з 11 років; 
ІІІ розряд — з 10 років; 
І, ІІ, ІІІ юнацькі розряди — з 10 років. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

СУМО 
 



ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистих видах програми; 
1 – на чемпіонаті світу в командному виді програми ; 
1 —  на чемпіонаті Європи в особистих видах програми; 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України 

1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів в особистих видах програми; 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів в особистих видах програми ; 
1-2 — на чемпіонаті України ,Всеукраїнських літніх спортивних іграх  в особистих видах програми; 
1 — у фіналі Кубка України . 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3-4 — на чемпіонаті України; 
2-3 — у фіналі Кубка України; 
1-2 — на Всеукраїнських молодіжних іграх або чемпіонаті України серед юніорів; 
1 — на Всеукраїнських  юнацьких іграх або чемпіонаті України серед хлопців (дівчат) та кадетів; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 
 

І розряд 
3-4 — на Всеукраїнських молодіжних іграх або чемпіонаті України серед, юніорів; 
2-3 — на Всеукраїнських  юнацьких іграх або чемпіонаті України серед хлопців (дівчат) та кадетів; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед хлопців (дівчат), кадетів, юніорів; 
2 — на чемпіонаті України серед хлопців, дівчат; 
1 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІ розряд 

4-5 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ серед хлопців (дівчат), кадетів, юніорів; 
2-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І юнацький розряд 
5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях нижче обласного рівня. 
 

ІІ юнацький розряд 
2-3 — на змаганнях нижче обласного рівня. 

 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у змаганнях  не менше  12 спортсменів, які представляють не менше ніж 10 

регіонів України у ваговій категорії, з них — 2 — МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд. 
2.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми (ваговій категорії) не менше 12 спортсменів, які представляють не менше  

10 країн. 
3.Звання МСУМК присвоюється тільки за умови виконання вимог в офіційних міжнародних змаганнях. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 



передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ТАЕКВОНДО (ІТФ) 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу у індивідуальних видах програми ; 
1-  на чемпіонаті світу у командних видах програми;  
1 — на чемпіонаті Європи, у фіналі Кубка світу у індивідуальних видах програми. 

 
Майстер спорту України 

1 — на чемпіонаті України; 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3 — на чемпіонаті України; 
1 — у фіналі Кубка України; 
3-4 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
2-3 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів. 

 
І розряд 

2 — у фіналі Кубка України;  
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-2 — у фіналі Кубка областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
3 — у фіналі Кубка областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 
 

ІІІ розряд 
Взяти участь у змаганнях не нижче міського рівня. 

 
І юнацький розряд 

Взяти участь у змаганнях нижче міського рівня. 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Для присвоєння звань та розрядів необхідно здобути перемоги при зайнятому відповідному місці над більше ніж половиною учасників у 

даній ваговій категорії. 
2.Звання МСУМК присвоюється за умови одержання спортсменом у змаганнях (чемпіонатах, Кубках світу, Європи) не менше 2 перемог та 

участі у виді програми не менше 12 спортсменів, які представляють не менше  10 країн світу. 
3.Звання МСУ присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів, які представляють не менше  10 регіонів України. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світ. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 



* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
ТАЇЛАНДСЬКИЙ БОКС МУЕЙ ТАЙ 

 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — на чемпіонаті Європи;  
1 — у фіналі Кубка Європи. 

 
Майстер спорту України 

1-2— на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1 — на  чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1—2 — на чемпіонаті України ; 
1 — у фіналі Кубка України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-5 — на чемпіонаті України; 
1-2 — у фіналі Кубка України у командному заліку за умови участі не менше 14 команд; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ.  

І розряд 

3-4 — на чемпіонаті України серед молоді за умови участі не менше 10 команд; 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
5-6 — на чемпіонаті України серед молоді за умови участі не менше 10 команд; 
4-6 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
3-5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

ІІІ розряд 

6 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І юнацький розряд 
1-2 — на чемпіонатах  областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді відповідних вікових груп за умови участі не менше 12 

спортсменів. 
ІІ юнацький розряд 

3 — на чемпіонатах  областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді відповідних вікових груп за умови участі не менше 12 
спортсменів. 

Здобути протягом року на змаганнях будь-якого рівня 17 перемог над спортсменами ІІ юнацького розряду. 
 

ІІІ юнацький розряд 
1 — на змаганнях будь-якого рівня. 

 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми (ваговій категорії) не менше ніж 12 спортсменів, які представляють не 



менше  10 країн. Звання МСУМК присвоюється тільки  в особистому заліку. 
2.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у виді програми на всеукраїнських змаганнях не менше 10 спортсменів - у ваговій 

категорії серед чоловіків, 8 — у ваговій категорії серед  жінок, які представляють  не менше  10 регіонів України (чоловіки) і 8 регіонів України 
(жінки), з них 2 — МСУ, 4— КМСУ, інші — І розряд — у чоловіків; 6 - КМСУ, інші - І розряд . У жінок (у найлегшій та важкій вагових категоріях 
не менше 2 — МСУ); у чемпіонатах України серед молоді не менше 6 — КМСУ, у ваговій категорії при загальній кількості учасників не менше 10 
(у найлегшій та важкій вагових категоріях не менше 8 спортсменів). 

3.Звання МСУ присвоюється з 16 років. 
4.Юнацькі розряди присвоюються з 13 років. 
5.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
6.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІЙ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1— на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку. 

 
Майстер спорту України 

1 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2-3— — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
2-3 — у фіналі Кубка України у командному заліку; 
1 — на чемпіонатах ЦР ФСТ. 

І розряд 
2-3 — на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
3-5 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

ІІІ розряд 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у ваговій категорії не менше 12 спортсменів, які представляють не менше 10 країн. 
2.Звання МСУМК присвоюється за умови виконання вимог в офіційних міжнародних змаганнях. 
3.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у всеукраїнських змаганнях серед не менше 12 спортсменів, які представляють не 

менше 10 регіонів України, у ваговій категорії, з них 3 — МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд. 
4.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені на змаганнях чемпіонату світу. 
5.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

УШУ 
 



ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку. 
1 – у Європейських спортивних іграх. 
 

Майстер спорту України 
1-2— на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1—2 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України в особистому заліку. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
3-5 — на чемпіонаті України; 
1-3 — у фіналі Кубка України ; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-2 — на чемпіонатах  ФСТ. 
 

І розряд 
3-4 —  на чемпіонаті України серед юніорів; 
3 —  на чемпіонатах  ФСТ; 
1-2 —  на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
ІІ розряд 

5 —  на чемпіонаті України серед юніорів; 
4 —  на чемпіонатах  ФСТ; 
3-4 —  на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
1 — на змаганнях не нижче міського рівня. 
 

І юнацький розряд 
1-4 — на чемпіонатах  ФСТ серед юнаків та дівчат; 
1-3 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя юнаків та дівчат. 

ІІ юнацький розряд 
5-6 — на чемпіонатах  ФСТ серед юнаків та дівчат; 
4-5 — на чемпіонатах  областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків та дівчат. 
 

ІІІ юнацький розряд 
1 — на змаганнях будь-якого рівня. 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми (ваговій категорії) не менше 12 спортсменів, які представляють не менше  

10 країн. 
2.Для присвоєння звання МСУ необхідно взяти участь у виді програми ( вагових категоріях) не менше 12 спортсменів, які представляють 

не менше  10 регіонів України у всеукраїнських змаганнях, серед них не менше 3 — МСУ, 6 — КМСУ, інші — І розряд. 
. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 



4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ФІТНЕС 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — за підсумками етапів Кубка світу; 
1 — на чемпіонаті Європи. 
 

Майстер спорту України 
На чемпіонаті України, Кубка України набрати за сумою трьох раундів 169 балів та посісти 1-2 місце . 

 
Кандидат у майстри спорту України 

Набрати за сумою трьох раундів 166,5 балів. 
 

І розряд 
Набрати за сумою трьох раундів 164 бали. 
 

ІІ розряд 
Набрати за сумою трьох раундів 162 бали. 
 

ІІІ розряд 
Набрати за сумою трьох раундів 160 балів. 
 

Вікові групи І\а, І\b, ІІ, ІІІ 
І юнацький розряд 

Набрати у 3 раунді 64 бали. 
 

ІІ юнацький розряд 
Набрати у 3 раунді 62 бали. 

 
ІІІ юнацький розряд 

Набрати у 3 раунді 59 балів. 
 

Вікові групи IV, V 
І юнацький розряд 

Набрати після 1, 2 та 3 раундів у сумі 160 балів. 
 

ІІ юнацький розряд 
Набрати після 2 та 3 раундів у сумі 158 балів. 
 

ІІІ юнацький розряд 
Набрати після 2 та 3 раундів у сумі 156 балів 
 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Виконання нормативів МСУМК, МСУ, КМСУ зараховується спортсменам, які брали участь у змаганнях УФФ та Міжнародної Федерації 

Фітнесу IFSB, що проводились за правилами IFSB-IFF. 



2.Для присвоєння звання МСУ, КМСУ необхідно здобути двічі на рік потрібну суму балів у змаганнях чемпіонату та Кубка України. 
3.Звання МСУ присвоюється на змаганнях, у яких беруть участь не менше 15 спортсменів (команд), які представляють не менше  10 

регіонів України. 
4.Звання МСУ присвоюється, якщо змагання обслуговували не менше 7 членів суддівської колегії, з яких 6 суддів — обслуговували 1 

раунд, 6 — 2 раунд, 6 — 3 раунд змагань, та головний суддя. 
5.Звання МСУМК присвоюється з 18 років, МСУ — з 17 років, КМСУ — з 17 років, І, ІІ, ІІІ розряди — з 16 років, І, ІІ, ІІІ юнацькі розряди 

— з 7 років. 
6.Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 14 спортсменів (команд), які представляють не менше  10 

країн. 
7.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
8.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
 

Підтвердження розряду 
Для підтвердження розряду спортсмену необхідно двічі на рік виконати вимоги або набрати не менше ніж 80% максимальної суми балів 

під час виступу за вищим розрядом. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ФРІ-ФАЙТ 
 

ЧОЛОВІКИ 
 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка світу в особистому заліку. 

 
Майстер спорту України 

1-2 — на чемпіонаті України в особистому заліку; 
1 — у фіналі Кубка України; 
1-2 — на чемпіонаті світу серед юніорів. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

3 — на чемпіонаті України; 
2 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юніорів. 

І розряд 
4 — на чемпіонаті України; 
3 — у фіналі Кубка України; 
2 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1-2 — на етапі Кубка України. 

ІІ розряд 
3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя; 
1 — на чемпіонаті  району; 
1 — на чемпіонаті міста, якщо у ваговій категорії брало участь більше 6 учасників з різних команд; 
1-3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті району серед юніорів. 



ІІІ розряд 

2 — на чемпіонаті району; 
2 — на чемпіонаті міста, якщо у ваговій категорії брали участь більше 6 учасників з різних команд; 
1 — на чемпіонаті міста, якщо у ваговій категорії брали участь менше 6 учасників з різних команд; 
1 — на чемпіонаті міста серед юніорів. 

І юнацький розряд 

1-3 — на чемпіонаті України серед юнаків. 
ІІ юнацький розряд 

1-2 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків; 
1 — на чемпіонаті міста серед юнаків, якщо у ваговій категорії було більше 6 учасників з різних команд; 
1 — на чемпіонаті району серед юнаків. 

ІІІ юнацький розряд 
3 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків; 
1 — на чемпіонаті міста серед  юнаків, якщо  у ваговій категорії було менше 6 учасників з різних команд; 
2 — на чемпіонаті району серед юнаків. 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Для присвоєння звання МСУМК необхідно: 
- участь у чемпіонаті світу, Європи або у фіналі Кубка світу у виді програми не менше 14 спортсменів ,які представляють не менше  10 

країн. 
2.Для присвоєння звання МСУ необхідно: 
- участь у виді програми не менше 12 спортсменів (команд ), які представляють не менше 10 регіонів України; у найлегшій та 

суперважкій — не менше 6 спортсменів; 
- участь спортсмена не менше ніж у 50% поєдинків у командних змаганнях у будь-якій версії розділу “Поєдинок”. 
3.Для присвоєння І розряду необхідно здобути протягом року 2 перемоги над майстрами спорту України або 3 — над кандидатами у 

майстри спорту України, або 4 — над спортсменами І розряду, або 5 перемог над спортсменами ІІ розряду, або посісти відповідне місце. 
4.Для присвоєння ІІ розряду необхідно здобути протягом року 2 перемоги над кандидатами у майстри спорту України або 3 перемоги над 

спортсменами І розряду, або 4 перемоги над спортсменами ІІ розряду, або 5 перемог над спортсменами ІІІ розряду, або посісти відповідне 
місце. 

5.Для присвоєння ІІІ розряду необхідно здобути протягом року 2 перемоги над  спортсменами І розряду або 3 перемоги над 
спортсменами ІІ розряду, або 4 перемоги над спортсменами ІІІ розряду, або 5 перемог над спортсменами без розряду, або посісти відповідне 
місце. 

6.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 
передбачені  на змаганнях чемпіонату світу; 

7.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 
з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ФУТЗАЛ 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 — на чемпіонаті світу; 
1-2 — на чемпіонаті Європи; 
1-2 — у розіграшах Кубка Європейських чемпіонів серед клубних команд.  

 
Майстер спорту України 

1-2 — на чемпіонаті світу серед студентської молоді; 
1 — на чемпіонаті України або 2 — 3 — протягом двох років поспіль; 
1 — у розіграшу Кубка України або 2 — протягом трьох років поспіль; 
1 — на чемпіонаті України серед жінок (вища ліга) або 2 роки поспіль за умови участі не менше 8 команд (вища ліга). 



 
Кандидат у майстри спорту України 

2-6 — на чемпіонаті України; 
1 — на чемпіонаті України серед молоді серед команд 1 ліги або на чемпіонатах ЦР ФСТ; 
2 — у розіграші Кубка України; 
2-4 — на чемпіонаті України серед жінок за умови участі не менше 8 команд; 
1 — на чемпіонаті України серед команд 1 ліги (жінки) за умови участі не менше 10 команд; 
2 — за підсумками етапів Кубка України серед жінок за умови участі 8 команд, у т.ч. 4 команди вищої ліги. 

 
І розряд 

5-6 — на чемпіонаті України серед жінок (вища ліга); 
3-4 — за підсумками  Кубка України серед жінок за умови участі не менше 8 команд, у т.ч. 4 команди вищої ліги; 
2-4 — на чемпіонаті України серед молоді (перша ліга) або на чемпіонатах ЦР ФСТ. 
 

 
ІІ розряд 

1-4 — на чемпіонатах областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І юнацький розряд 
1-6 — на чемпіонаті України серед дівчат; 
1-4 — на  чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя серед дівчат за умови участі 8 команд; 
1-3 — на чемпіонаті ЦР ФСТ серед дівчат. 
 

ІІ юнацький розряд 
Взяти участь у змаганнях всеукраїнського рівня серед дівчат. 
 
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.Розряд (звання) присвоюється гравцям команд основного складу, які зіграли не менше 50% календарних ігор. 
2.Спортсмен визначається таким що зіграв гру, якщо він брав участь не менше як у 50% ігрового часу, визначеного правилами змагань. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ЧЕРЛІДЕНГ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
(номінації : данс, чер, чер мікст, групові станти, парні станти, індивідуальні номінації) 

 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу 

1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — на чемпіонаті Європи. 
1 – у Європейських спортивних іграх. 

 
Майстер спорту України 

3 – на чемпіонаті світу; 
2 – на чемпіонаті Європи; 

 1 — на чемпіонаті України; 
 

Кандидат у майстри спорту України 
         1 -      на чемпіонаті Європи серед юніорів; 



2-3 — на чемпіонаті України; 
1-3 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті України серед юніорів. 
 

І розряд 
1 — на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІ розряд 
2 – на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

ІІІ розряд 
3 – на чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 
 

І юнацький розряд 
1 — на змаганнях серед юніорів на змаганнях нижче обласного рівня. 
 
Умови виконання розрядних вимог 
1.Для присвоєння звання “Майстер спорту України” та “Кандидат у майстри спорту України” необхідно, щоб у змаганнях брали участь не 

менше 12 команд, які представляють не менше  8 регіонів України. 
2.Вік для присвоєння спортивних звань та розрядів: 
ІІІ розряд — з 8 років; 
ІІ розряд — з 10 років; 
І розряд — з 12 років; 
КМСУ — з 13 років; 
МСУ – з 14 років; МСУМК — з 16 років. 
3. Звання МСУМК присвоюється за умови участі у виді програми не менше 10 команд (спортсменів) , які представляють не менше 10 

країн. 
4. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюється за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань 

з виду спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

ШАХИ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
 

Очні змагання 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1-6 — на Всесвітній шаховій олімпіаді; 

1-4 — на чемпіонаті світу в особистому заліку або 1—3 - у командному заліку; 

1-3 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку або І—2 - у командному заліку; 

1 — на чемпіонаті України та мати рейтинг ІК України не нижче 2500 (чоловіки), 2300 (жінки) за умови участі у змаганнях не менше 

4-х Гросмейстерів та 8 МСУ. 
 

Майстер спорту України 

1—2— на чемпіонаті світу серед юніорів; 

1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 

1- на Всесвітній шаховій Олімпіаді серед юніорів; 



1 — на чемпіонаті України в особистому заліку за умови, що категорія змагань не менше 1, або виконати норматив та досягти протягом 2-х 

років з часу виконання нормативу індивідуального коефіцієнту Федерації шахів України (ІК) 2325 для чоловіків та 2150 для жінок. 

Отримати звання міжнародного гросмейстера ФІДЕ та досягти ІК України 2450. 
Класифікаційні нормативи виконання звання «Майстер спорту України» 

Таблиця №1 

Чоловіки Жінки 

Категорія 

змагань 
Середній індивідуальний коефіцієнт 

суперників 

% очок від кількості 

партій 

Середній індивідуальний коефіцієнт 

суперниць 

% очок від кількості 

партій 

1 2251-2275 73 2100-2125 78 

2 2276-2300 70 2126-2150 67 

3 2301-2325 67 2151-2175 64 

4 2326-2350 64 2176-2200 60 

5 2351-2375 61 2201-2225 56 

6 2376-2401 58 2226-2250 53 

7 2402-2425 55 2250-2275 50 

8 2426-2450 51 Вище 2276 47 



9 Вище 2451 48   

Примітки. 
1.Категорія змагань визначається як середньоарифметичне ІК учасників 

змагань за таблицею № 1. 
2.Учасники, які не мають ІК, для визначення категорії змагань враховуються  таким чином: 
- майстер спорту України — 2300; 
- кандидат у майстри спорту України — 2100. 
3.Жінки у разі участі у змаганнях серед чоловіків та виконанні ними встановлених норм мають право на отримання відповідних звань та 

розрядів. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

1 — на чемпіонаті  світу, Європи серед юнаків; 

1 — на чемпіонаті України серед юнаків, юніорів. 
Виконати норму, маючи при цьому два кандидатських бали та ІК України не менше 2100 для чоловіків та 2050 для жінок. 
 

Класифікаційні нормативи виконання розряду 
«Кандидат у майстри спорту України» 

% очок від кількості партій у змаганнях 

Класифікація суперників у змаганнях 

Зі встановленим нормативом КМСУ Без встановленого нормативу КМСУ 

гросмейстер 20 - 

МСУ 30 25 

КМСУ 55 50 

І розряд 75 75 

ІІ розряд - 100 

 



Примітки. 
1.Дробове число округляється до найближчого пів-очка. 
2.У змаганнях зі встановленою нормою норматив кандидатського балу складає 90 % від нормативу кандидата у майстри спорту України. 
3.Кількість партій зі спортсменами ІІ розряду не повинна перевищувати двох. 

 
I розряд 

1 — на змаганнях з коефіцієнтом не більше 2 без поділу учасників змагань або виконати норматив таблиці. 
 

II розряд 
1 — на змаганнях з коефіцієнтом не більше 3 без поділу учасників змагань або виконати норматив таблиці. 

 
III розряд 

1 — на змаганнях з коефіцієнтом не більше 4 без поділу учасників змагань або виконати норматив  таблиці. 
 
 

І юнацький розряд 
Виконати класифікаційні нормативи, що подані в таблиці. 

Класифікаційні нормативи виконання І, II, III та І юнацького розрядів 

Коефіцієнт турніру % очок від кількості партій 



І розряд II розряд III розряд І юнацький розряд 
 

 

0.00 1.00 2.00 3.00 30 

0.01-0.10 1.01-1.10 2.01-2.10 3.01-3.10 32 



0.11-0.20 1.11-1.20 2.11-2.20 3.11-3.20 34 

0.21-0.30 1.21-1.30 3.21-2.30 3.21-3.30 36 

0.31-0.40 1.31-1.40 2.31-2.40 3.31-3.40 38 

0.41-0.50 1.41-1.50 2.41-2.50 3.41-3.50 40 

0.51-0.60 1.51-1.60 2.51-2.60 3.51-3.60 42 

0.61-0.70 1.61-1.70 2.61-2.70 3.61-3.70 44 



0.71-0.80 1.71-1.80 2.71-2.80 3.71-3.80 46 

0.81-0.90 1.81-1.90 2.81-2.90 3.81-3.90 48 

0.91-1.00 1.91-2.00 2.91-3.00 3.91-4.00 50 

1.01-1.10 2.01-2.10 3.01-3.10 4.01-4.10 53 (юн. 51) 

1.11-1.20 2.11-2.20 3.11-3.20 4.11-4.20 55 (юн. 52) 

1.21-1.30 3.21-2.30 3.21-3.30 4.21-4.30 58 (юн.53) 



1.31-1.40 2.31-2.40 3.31-3.40 4.31-4.40 60 (юн. 54) 

1.41-1.50 2.41-2.50 3.41-3.50 4.41-4.50 63 (юн. 55) 

1.51-1.60 2.51-2.60 3.51-3.60 4.51-4.60 65 (юн. 56) 

1.61-1.70 2.61-2.70 3.61-3.70 4.61-4.70 68 (юн. 57) 

1.71-1.80 2.71-2.80 3.71-3.80 4.71-4.80 70 (юн. 58) 

1.81-1.90 2.81-2.90 3.81-3.90 4.81-4.90 73 (юн. 59) 



1.91-2.00 2.91-3.00 3.91-4.00 4.91-5.00 75 (юн. 60) 

 
Примітки: 
1.Коефіцієнт турніру визначається як середньоарифметичне оціночних коефіцієнтів учасників змагань в залежності від їх кваліфікації: 
- без розряду - 5.0; 
- І юнацький розряд - 4.0; 
- III розряд-3.0; 
- II розряд - 2.0; 
- І розряд-1.0. 
- І розряд з кандидатським балом - 0.75; 
- І розряд з двома кандидатськими балами - 0.5; 
- КМСУ-0. 
2.Приклад розрахунку: кількість учасників 16, рівень кваліфікації яких становить: 
- І розряд - 2 чол.; 
- II розряд-5 чол.; 
- III розряд - 3 чол.; 
- І юнацький розряд - 6 чол. 
К = (2 х 1.0 + 5 х 2.0 + 3.0 + 6 х 4.0) : 16 = 2.81 
Таким чином, у змаганнях з коефіцієнтом 2.81 для отримання: 
II розряду - необхідно набрати 73% очок (0.73x15-10.95) - приблизно 11 очок; 
III розряду - необхідно набрати 48% очок (0.48x15-7.2) - приблизно 7 очок. 

 
Умови присвоєння спортивних звань і розрядів 
1.Кваліфікаційні правила дійсні лише в одному виді змагань (очні або заочні змагання). 
2.Не дозволяється участь чоловіків у жіночих змаганнях, у яких встановлений норматив майстра спорту серед жінок. 
3.Для виконання норми  МСУ повинно бути зіграно не менше 9 партій у турнірі, при цьому  не менше ніж 6 партій з  МСУ або МСУМК. 
4.Норматив МСУ встановлюється кваліфікаційною комісією федерації шахів України. 
5.Норматив МСУ може бути виконано на міжнародному турнірі, який проводиться в Україні за таких умов: 
а) кількість шахістів України повинна бути не менше 2/3 учасників змагань; 
б) під час розрахунку середнього ІК турніру шахісти України обраховуються з ІК України, зарубіжні - з ІК ФІДЕ; 
в) українські шахісти - міжнародні гросмейстери та міжнародні майстри, враховуються під час розрахунку кількості МСУ у турнірах, за 

наявності ІК України не нижче 2325 у чоловіків та 2150 - у жінок. 
6.Контроль часу у змаганнях з нормою  МСУ та КМСУ повинен бути для кожного з учасників: 2 години на 40 ходів + 30 хвилин до кінця 

партії або 2 години до кінця партії із застосуванням механічних годинників, або 90 хвилин та додатково 30 секунд за кожний хід до кінця партії із 
застосуванням електронних годинників. 

7.Для виконання норми МСУ та КМСУ повинно бути зіграно не менше 9 партій у змаганнях за коловою та швейцарською системами або не 
менше 7 партій у командних змаганнях, при цьому повинно бути зіграно не менше 6 (у командних змаганнях - 5) партій з КМСУ або шахістами 
більш високих розрядів. 

8.Нормативи кандидатського балу та І розряду діють при кількості партій не менше 9 у колових та швейцарських турнірах або 7-у 
командних змаганнях з контролем часу як для КМСУ, або дві години до кінця партії. 

9.Для змагань з коефіцієнтом 2.01 та вище темп гри повинен бути не менше 1 години кожному партнерові на партію та не більше двох 
партій у день при кількості партій не менше 9. 

10.Норматив кандидатського бала і першого розряду встановлюється кваліфікаційними комісіями областей України, АР Крим і міста Києва. 
11.Норми II і нижчого розрядів встановлюються спортивними товариствами і організаціями, що проводять змагання, на підставі цієї 

класифікації. 



12.Змагання з нормативом МСУ повинні обслуговуватися суддівською колегією у складі не менше 3-х суддів, один з яких не нижче 
національної категорії. 

13.Змагання з нормативом  КМСУ повинні обслуговуватися суддівською колегією у складі не менше 3-х суддів, один з яких не нижче першої 
категорії. 

14.Для кваліфікації зараховуються партії, зіграні зі шахістами, які вибули із змагання. 
15.Завірені таблиці змагань з нормативом МСУ і  КМСУ направляються до КК федерації шахів України. Присвоєння звання МСУ здійснюється 

Мінсім’ямолодьспортом України за поданням відповідних державних органів. Присвоєння звання КМСУ здійснюється кваліфікаційною комісією 
федерації шахів України за поданням шахових федерацій областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

16.Присвоєння кандидатських балів, присвоєння І розряду здійснюється облспортуправліннями та спортуправліннями АР Крим, міст Києва та 
Севастополя згідно з рішенням відповідних федерацій шахів. 

17.Кваліфікаційні комісії міст і областей України враховують результати змагань кожного учасника, починаючи з І розряду, і фіксують 
результати у кваліфікаційному квитку й облікових картах та ведуть загальний облік. 

18.Звання МСУ присвоюється з 13 років, спортивні розряди - з 7 років. 
19.Шахіст не має права грати одночасно більше ніж в одному змаганні, крім командних змагань. 
20.Наявність шахових годинників та запис партій у змаганнях на отримання III розряду і вище обов'язкова. 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
Підтвердження розрядів 

1.Для підтвердження розрядів необхідно виконати відповідні розрядні вимоги. Норматив підтвердження розрядів у коловому турнірі 
дорівнює нормі виконання розряду. 

2.Звання КМСУ при виконанні у командному змаганні з 7 турів діє 1 рік, при виконанні в змаганні з 9 турів - 2 роки, якщо зіграно 10 або 
більше партій — З роки. Після підтвердження розряду в коловому турнірі або турнірі за швейцарською системою - розряд діє 3 роки. 

3.Для КМСУ, які мають ІК - 2200 і більше (чоловіки), 2100 і більше (жінки) за розрахунками кваліфікаційної комісії федерації шахів України, 
підтвердження розряду на час дії ІК не вимагається. 

4.КМСУ, за винятком згаданих у пункті 3, котрі двічі поспіль не досягли 75% від норми КМСУ (при її відсутності, норми І розряду), 
отримають два неуспіхи і достроково переводяться у І розряд з двома кандидатськими балами. При переводі КМСУ у І розряд з двома балами, 
термін дії І балу - 3 роки, II балу - 6 років. 

5.Шахістам І розряду фіксується не більше двох кандидатських балів, кожний з яких діє три роки з моменту виконання норми. За кожний 
неуспіх першорозрядника з нього знімається один бал. 

6.І, II, III розряди дійсні протягом трьох років. Невиконання у трьох змаганнях  поспіль 75% відповідної норми тягне за собою переведення 
до нижчого розряду. Якщо першорозрядник двічі поспіль не виконує норми II розряду, а другорозрядник норми III розряду - вони переводяться у 
нижчий розряд. IV (юнацький) розряд не вимагає підтвердження. 

7.Шахіст, який підтвердив свій розряд, досягнувши 50-річного віку, і мав його не менше ніж 5 останніх років без перерви, зберігає свій 
розряд довічно. Якщо КМСУ з довічною дією розряду одержав два неуспіхи поспіль або першорозрядник - три неуспіхи поспіль, під час розрахунку 
кваліфікаційних норм у змаганні їх кваліфікаційна дія знижується на один розряд. 

8.КМСУ з дією розряду без терміну, які мають 2 невдачі, не враховуються   під час розрахунку необхідної кількості партій з КМСУ для 
виконання або підтвердження нормативів. 

 
Розрахунок індивідуальних коефіцієнтів (ІК) Федерації шахів України 

Розрахунок ІК виконується за методикою ЕЛО, прийнятою ФІДЕ, і здійснюється кваліфікаційною комісією федерації шахів України. 
Розрахунок проводиться тільки для членів федерації шахів України. Кваліфікаційна комісія обраховує особисті і командні Всеукраїнські змагання 
серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат, у тому числі і відбіркові змагання, а також змагання між шахістами областей, міст, спорттовариств та 
спортклубів України з середнім рейтингом не нижче 2200 у чоловіків та 2050 у жінок. При цьому не менше половини учасників повинні мати 
фіксований коефіцієнт. 

Кваліфікаційна комісія обраховує в усіх змаганнях шахістів, які мають ІК>1850 у чоловіків та у жінок. 
Кількість учасників та контроль часу у змаганнях повинні відповідати турнірам з нормою МСУ та КМСУ. Місцеві змагання в областях для 

шахістів та шахісток з ІК<1850 обраховують кваліфікаційні комісії міст та областей України. В окремих випадках за згодою обласних федерацій ці 
розрахунки також веде кваліфікаційна комісія федерації шахів України. 

Для шахіста, який виборов перше місце без поділу, ІК не знижується. 
Для МСУ і КМСУ, які брали участь у міжнародних змаганнях, зміни ІК ФШУ за наслідками цих змагань розраховуються, якщо відповідні 

матеріали подаються не пізніше трьох місяців після закінчення турнірів. 
Розрахунки ІК, виконані кваліфікаційними комісіями обласних федерацій, діють тільки у межах цих областей. Рейтинг-листи ІК України 

видаються 4 рази на рік у інформаційних шахових виданнях. 



 
 
 

Заочні змагання 
(шахи за листуванням) 

Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку або І -2 -у командному заліку;  
1-2 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку або І на чемпіонаті Європи у командному заліку. 

Майстер спорту України 
1 — на чемпіонаті України в особистому заліку. 
Виконати норматив класифікаційної таблиці на очних змаганнях та мати ІК ФШУ не менше ніж 2325 для чоловіків та 2150 для жінок. 
 
Примітки. 
1.Індивідуальні коефіцієнти для учасників усіх офіційних змагань в Україні (з нормою КМСУ та вище) і за кордоном (клас майстрів та 

вище) підраховуються кваліфікаційною комісією ФШУ за методикою розрахунку ФШУ. 
2.Шахісту, який  виконав норматив МСУ без наявності  необхідного ІК, можуть бути враховані результати закінчених партій у поточних 

змаганнях України. Після повторного виконання нормативу МСУ звання присвоюється із фактичним ІК. 
3.Категорія змагань визначається за середнім значенням ІК. Учасники, які мають ІК за результатами очних змагань ФІДЕ України, при 

першому виступі у заочних змаганнях отримують умовний ІК, що дорівнює їх очному коефіцієнту, але для гросмейстерів - не нижче 2400, для 
МСУ - не нижче 2250, КМСУ — не нижче 2100. 

4.Для виконання нормативу МСУ (чоловіки, жінки) має бути зіграно не менше 9 партій, при цьому не менше 6 партій з МСУ або МСУМК. 
Учасники, які не мають ІК, для визначення категорії змагань враховуються так: КМСУ - 2100, І розрядник - 1800, (з двома 

кандидатськими балами - 2000, з одним 1900). Фактично ІК цих учасників підраховується після підведення підсумків змагань. 
5.У випадку поділу двох або кількох місць, місце для класифікації визначається як середньоарифметичне суми цих місць. 
6.Норматив МСУ з дробовим числом округляється до найближчого півочка. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

Виконати норматив з таблиці  очних змагань. 
У змаганнях, де не менше 2/3 учасників мають ІК або оціночний коефіцієнт, виконати норматив з таблиці. 
 
Примітка. 
Учасники, що мають ІК, враховуються так само, як і при встановленні норми МСУ відповідно до заочної гри у шахи. 
 

Класифікаційні нормативи виконання розряду КМСУ 

Середнє значення ІК % набраних очок від кількості зіграних партій 

2101 -  2125 55 

2126 -  2150 52 

2151 -  2175 49 



2176 -  2200 46 

2201 - 2225 43 

2226 - 2250 40 

2251 - 2275 36 

2276 - 2300 33 

2301 - та вище 30 

 
І, ІІ, ІІІ розряди 

Виконати класифікаційні вимоги відповідно до очних змагань. 
 
Примітка. 
1.Норматив контрольного балу І, II, III розрядів у заочних змаганнях встановлюється відповідно до очних змагань. 
2.Шахіст, що має за результатами заочних змагань кваліфікацію з двома кандидатськими балами включно, при першому виступі в очних 

змаганнях зберігає кваліфікаційні права. 
3.КМСУ, який має ІК понад 2150, не потребує підтвердження своїх кваліфікаційних прав. Продовження терміну дії здійснюється 

автоматично після переводу до І розряду з двома кандидатськими балами. 
4.Шахісту, який набрав ІК - 2500 і більше, присвоюється розряд КМСУ з очної гри. 
5.Умови виконання розрядних нормативів і підтвердження розрядів відповідають очним змаганням, окрім вимог, що пов'язані з наявністю 

шахових годинників і регламентом часу. 
6.Заочне змагання кваліфікується за нормою КМСУ, якщо у ньому зіграно не менше 10 партій як для особистого, так і для командного 

заліку. 
7.Виконання (підтвердження) розрядних нормативів у заочних змаганнях зараховується на 5 років з моменту закінчення турніру. 
 

Шахова композиція 
Складання шахових композицій 

 
Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку. 

Набрати 50 балів за підрахунками “Альбому ФІДЕ”. 

Здобути звання міжнародного гросмейстера ФІДЕ з шахової композиції. 
 

Майстер спорту України 



1-2 — на чемпіонаті світу у командному заліку; 
1— у розділі командного чемпіонату світу; 
1 — у розділі чемпіонату України в особистому заліку. 
Набрати 25 балів за підрахунками "Альбому України" або "Альбому ФІДЕ"; 
1 — у турнірі кандидатів у майстри спорту України. 

 
Кандидат у майстри спорту України 

2-3 — на особистому чемпіонаті України або 4 - 6 - двічі; 
1-2 — в розділі командного чемпіонату України; 
1-3 — у великих міжнародних конкурсах, три рази поспіль проведених на території України під егідою Федерації шахів України; 
1 — у турнірі першорозрядників; 
Набрати 10 балів за підрахунками "Альбому України" або "Альбому ФІДЕ". 

 
I розряд 

Потрапити до фіналу особистого чемпіонату України чи до першої десятки у розділі командної першості України. 
Одержати приз у Всеукраїнському конкурсі або відзнаку на міжнародному конкурсі, достатній кваліфікаційний рівень яких підтверджено 

комісією з шахової композиції України (КІПКУ). 

 
ІI розряд 

Одержати приз у конкурсі, достатній кваліфікаційний рівень якого підтверджено КІПКУ. 
III розряд 

Одержати приз у конкурсі, достатній кваліфікаційний рівень якого підтверджено КІПКУ. 
 
Примітки. 
1.У виняткових випадках звання може бути присвоєно за сукупністю досягнень за часи до 1992 року на підставі подання КІНКУ. 
2.Бали, одержані за одну й ту ж композицію в "Альбомі України" або "Альбомі ФІДЕ", разом не додаються. 
3.Звання МСУ та розряд КМСУ присвоюються на підставі подання КІПКУ, інші розряди - обласних комісій з наступним затвердженням 

КІПКУ.  У разі необхідності  кандидатам на присвоєння звання (розряду) може бути запропоновано подати на розгляд КІПКУ відповідно 25 і 10 
власних композицій. 

 
Розв'язання шахових композицій 

 
Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1—3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку. 
Одержати звання міжнародного гросмейстера з шахової композиції. 

Майстер спорту України 
1 — на очному чемпіонаті України. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
2—3 — на очному чемпіонаті України або 4 - 6- двічі. 
 

I розряд 
7-12 — на очному чемпіонаті України; 
1 — на очному чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

II розряд 
2 —6 — на очному чемпіонаті областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя. 

III розряд 
Розв'язати 80% шахових завдань в очних змаганнях не нижче обласного рівня при кількості композицій не менше 12. 
 
Примітки. 
1.Звання МСУ та розряд КМСУ присвоюються за поданням комісії з шахової композиції Федерації шахів України, інші розряди - обласних 

комісій з композиції. 



2.Присвоєні звання та розряди діють довічно. 
3.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
4.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 
 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не 
нижче ІІІ рангу. 

 
ШАШКИ 

 
ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

 
 
Посісти місця на одному з перерахованих змагань 

 
Шашки-64 та шашки-100 — очні змагання 

 
Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1-3 — на Всесвітній шашковій Олімпіаді; 
1-3 — на чемпіонаті світу в особистому заліку з шашок-100 (міжнародні шашки); 
1-2 — на чемпіонаті світу в особистому заліку з шашок-64; 
1-2 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку з шашок-100; 
1 — на чемпіонаті Європи в особистому заліку з шашок-64. 

 
Шашки 

Майстер спорту України 
1—2 — на чемпіонаті світу серед юніорів; 
1 — на чемпіонаті світу серед юніорок; 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорок; 
1—2 — на чемпіонаті України шашки - 100 ; 
1- шашки -64  

Класифікаційні нормативи виконання звання 
«Майстер спорту України» 

Рейтинг турніру 

Чоловіки Жінки 

% очок від кількості партій 

2401-2425 2301-2325 65 

2426-2450 2326-2350 61 



2451-2475 2351-2375 57 

2476-2500 2376-2400 53 

2501-2525 2401-2425 49 

2526-2550 2426-2450 45 

2551-2575 2451-2475 41 

2576-2600 2476-2500 37 

2600 і вище 2501 і вище 33 

Примітка. 
1.Рейтинг турніру визначається як середньоарифметичне рейтингу учасників змагань у відповідності до рейтинг-листа. 
2.Рейтинг учасників, які не представлені у рейтинг-листі, враховується за таблицею. 

 
Рейтинг спортсменів, які не представлені в рейтинг-листі 

Звання та розряд Чоловіки Жінки 

Гросмейстер 2550 2450 

Майстер спорту 2450 2350 

КМСУ 2350 2250 



І 2250 2150 

ІІ 2150 2100 

ІІІ 2050 2000 

І юнацький розряд 1950 1900 

 
Примітка. 
Коефіцієнт турніру визначається як середньоарифметичне розрядних коефіцієнтів учасників змагань. 
 

Заочні змагання (за листуванням) 
 

Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 
1-2 — на чемпіонаті світу; 
1 — на чемпіонаті Європи; 
1 — на чемпіонаті Європи, досягнувши рейтингу 2550 (чоловіки), 2450 (жінки) або при присвоєнні звання міжнародного гросмейстера. 
 

Майстер спорту України 
1—2 — на чемпіонаті України. 
 

Кандидат у майстри спорту, І ,ІІ, ІІІ та І юнацький розряди 
Виконати класифікаційний норматив очних змагань. 
 

Загальні умови присвоєння розрядних нормативів 
1.Кваліфікаційні нормативи МСУ встановлюються на всеукраїнських змаганнях або у змаганнях згідно з календарними планами 

спортивних заходів комітетів з фізичної культури та спорту за участі не менше 50% гросмейстерів або МСУ, котрі мають рейтинг не менше 2450, 
всі інші учасники повинні мати розряд КМСУ (за коловою системою всіх учасників, а за швейцарською системою тільки суперників). 

2.Розрахунок рейтингів проводиться згідно з методикою рейтингової комісії федерації шашок України. 
3.Рейтинг турніру визначається  середнім значенням  рейтингів учасників. 
4.Спортсмени, які не мають рейтинг у рейтинг-листі, враховуються за таблицею. 
5.В особистих змаганнях повинно бути зіграно не менше 9 турів за круговою системою і не менше 7 турів за швейцарською або змішаною 

системою, а також у командних змаганнях та матчах не менше 6 турів. 
6.Всі змагання на отримання звань “Гросмейстер” МСУ проводять під керівництвом головних суддів не нижче національної категорії. 
7.Норматив МСУ підраховується суддівською колегією змагань та перевіряється кваліфікаційною комісією згідно з надісланими 

таблицями, які надсилаються не пізніше 14 діб після завершення змагань. 
8.Після  досягнення спортсменом 50-літнього віку звання діють довічно. 
9.Якщо норматив МСУ виявляється дробовим, то він округляється до найближчої половини очка. 
10.Під час гри за системою мікро-матчів класифікаційні норми підраховуються до найближчої половини очка. 
11.У разі перерв у виступах більше 3-х років шашкіст виводиться зі списків, які отримали рейтинг, але залишається у базі даних 

кваліфікаційної комісії, а у новому змаганні грає з рейтингом, який зменшується у порівнянні з його останнім рейтингом із розрахунку 10 
одиниць за рік, але не більше ніж 30 одиниць. 

12.У чоловічих змаганнях жінки беруть участь зі своїм рейтингом. 



13.Особистий рейтинг не знижується: у переможця турніру, який посів "чисте" перше місце; у спортсмена, який має різницю рейтингу не 
менше 150 одиниць у порівнянні з середнім рейтингом турніру (в турнірах за коловою системою, а за швейцарською системою - з середнім 
рейтингом суперників), але за умови попадання у трійку призерів; у спортсмена, який виграв матч. 

14.Рейтинги спортсменів не змінюються протягом 6 місяців з моменту надрукування рейтинг-листа станом на 1 січня та на 1 липня 
кожного року. 

15.Для незрячих спортсменів у разі виконання класифікаційної норми досягнення рейтингу МСУ не потрібно. 
16.Звання “Гросмейстер” присвоюється з 14 років, МСУ - з 12 років, розряди — з 7 років. 
17.Присвоєння розрядів (включно до КМСУ) проводиться за рішеннями кваліфікаційних комісій федерацій шашок областей, міст 

територіальними органами з фізичної культури і спорту. 
 

Підтвердження розрядів 
Всі розряди присвоюються терміном на 4 роки. Для підтвердження розряду потрібно 1 раз на  4 роки виконати розрядні вимоги. 
У разі двох невдач підряд спортсмен автоматично переводиться у нижчий розряд. Невдачею вважається невиконання мінімальної норми, 

рівної на півсумі норм підтвердження свого й нижчого розряду. 
 

Шашкова композиція 
Складання шашкових композицій 

 
Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер) 

1 — на чемпіонаті світу ; 
при цьому набрати за відмінні твори: 
- 36 балів у розділі задач; 
- або 24 бали у розділах мініатюр та проблем; 
- або 18 балів у розділі етюдів. 
Під час виступу у різних розділах композиції сума набраних балів повинна бути не менше середньоарифметичної суми балів, яку 

необхідно набрати у кожному розділі, або стати міжнародним гросмейстером згідно з класифікацією ФМЖД. 
 

Майстер спорту України 
Набрати не менше 20 балів за відмінні та добрі твори, причому відмінних творів повинно бути: 
- у розділі задач - не менше 4; 
- у розділі мініатюр та проблем - не менше 2; 
- у розділі етюдів - не менше 1. 
Під час підрахунку балів різних розділів кількість відмінних творів повинна бути не менше 2. 
 

Кандидат у майстри спорту України 
Увійти до шістки чемпіонату України, при цьому набрати не менше 10 балів. 
 

I розряд 

Набрати у конкурсах не менше 6 балів. 
 

II розряд 
За 3 твори, які брали участь у конкурсах, отримати оцінки не нижче 4 очок. 

III розряд 
За 2 твори, які брали участь у конкурсах, отримати оцінки не нижче 2 очок. 
 
Примітки. 
1.Змагання з композиції проводяться у чотирьох розділах: 
- мініатюри; 
- проблеми; 
- задачі; 
- етюди. 
2.Під час присвоєння звання враховується весь творчий та спортивний шлях композитора на момент присвоєння звання. 



 
 
 

Оцінка творів та нарахування балів 
Кожний твір (мініатюра, проблема, задача, етюд) оцінюється за десяти-очковою шкалою: 
- відмінний - 8 - 10 очок; 
- дуже добрий - 7 - 7,5 очок; 
- добрий - 6 - 6,5 очок; 
- задовільний - 3 - 5 очок; 
- слабкий - 2,5 - 1 очко. 
Бали нараховуються у залежності від якості твору та кількості очок, набраних творами: 
- за відмінний твір з 9,5 - 10 очками - 4 бали; 
- за відмінний твір з 8 - 9 очками - 3 бали; 
- за дуже добрий з 7 - 7,5 очками - 2 бали; 
- за добрий твір з 5,5 - 6,5 очками - 1 бал. 
Бали нараховуються суддівською колегією змагань та затверджуються з шашкової композиції національною федерацією шашок. 
 

Розв'язання шашкових композицій 
 

Кандидат у майстри спорту України 
1— на чемпіонаті України з розв'язування шашкових композицій. 
 

I розряд 
1—3 — на чемпіонаті України з розв'язування шашкових композицій. 
Розв'язати всі композиції у конкурсі, спеціально оголошеному національною федерацією. 
 

II розряд 
Розв'язати композиції (не менше 12) в конкурсах не нижче обласного рівня. 
 

III розряд 
Розв'язати всі композиції у будь-яких конкурсах нижче обласного рівня. У випадку диференційованої оцінки важкості композицій набрати 

не менше 65% очок. 
 

IV розряд 
Розв'язати 65% завдань у будь-яких конкурсах (50% при диференційованій оцінці). 
 

 
 

 
 
 

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів  
1.Присвоєння спортивних звань за участь у змаганнях Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту прирівнюється до вимог, які 

передбачені  на змаганнях чемпіонату світу. 
2.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за  Всеукраїнськими правилами змагань 

з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади. 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на 

змаганнях не нижче ІІІ рангу.   
 


