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Структура рейтингової оцінки 

спортсменів для комплектування молодіжної збірної команди на 2020 рік 

 

Змагання, що підлягають рейтинговій оцінці 
1. Зимовий чемпіонат України серед юніорів, при умові виконання вправи 70м*2, або 70м*2*2; 

2. Чемпіонат України серед спортивних шкіл, ШВСМ, УОР та ФСТ; 

3. Відкриті всеукраїнські  змагання "Олімпійські надії"; 

4. І етап кубка України «Кубок м. Чернівці» ; 

5. Чемпіонат України серед юніорів. 

6. ІІ етап кубка України присвячений пам’яті Б.Кокота 

7. Чемпіонат України 

8. III етап кубку України « Стріли Слобожанщини» 
9. Міжнародні змагання "Золота осінь" 

10. Фінал кубку України 

І . Бали нараховуються 

а) на змаганнях де проводиться окремо вікова категорія юніорів рейтингові бали нараховуються за 

табл. № 1. Бали нараховуються за зайняте місце у кваліфікації та місце у фінальному раунді (2 

показники).  

б) на змаганнях де відсутня окрема відповідна вікова категорія бали нараховуються за показаний 

результат  на дистанції 70м., 70м.х2 - це 1 показник.: 

1. у юніорів 611 очок – 1 бал, за кожне очко більше нараховується плюс 1 бал. 

2. у юніорок 601 очок -1 бал, за кожне очко більше нараховується плюс 1 бал. 

 

II. Додаткові бали нараховуються 
За зайняті особисті місця та рекорди на офіційних міжнародних змаганнях:  

1. етапах кубка Європи 1-4 місце – 40, 30, 20, 10 балів. 

2. чемпіонат Європи 1-8 місце відповідно 100 – 30 балів. 

3. чемпіонат Світу 1-9 місце відповідно 160 – 80 балів. 

4. рекорд України 50 балів. 

5. рекорд Європи 100 балів. 

6. рекорд Світу 150 білів. 

 

      Таблиця 1 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

бали 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

    

     Примітки: 

1. До загального заліку ідуть результати 5 кращих змагань. 

2. Якщо на змаганнях виконується вправа (70м х 2) х2, то бали нараховуються за кожну вправу. 

3. Додаткові бали нараховуються на кожних із зазначених змагань. 

4. Якщо на змаганнях (крім чемпіонату України серед юніорів та відкритих всеукраїнських 

змагань «Олімпійські надії») де є окрема вікова категорія кількість учасників менша ніж 24 

спортсменів в категорії, то рейтинг за таблицею №1 не нараховуватиметься. 
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