
	

СПОРТІНГ 

Чоловіки та жінки 

Вікові категорії: 

юніори: молодше 20 років; 

дорослі: 20 років та старше. 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних 
звань та розрядів: 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-8 - на чемпіонаті світу; 

1-6 - на чемпіонаті Європи; 

1-3 - у розіграші Кубка світу; 

виконати норматив, що вказаний у кваліфікаційній таблиці. 

Майстер спорту України 

Виконати нормативи, що вказані у кваліфікаційній таблиці: 

на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу; 

на чемпіонаті України, Кубку України; 

в інших офіційних всеукраїнських змаганнях двічі протягом року. 

Кандидат у майстри спорту України 

Виконати нормативи, що вказані у кваліфікаційній таблиці на всеукраїнських змаганнях або на 
змаганнях ІІІ-V рангів. 

Перший, другий, третій розряди 

Виконати нормативи, що вказані у кваліфікаційній таблиці на змаганнях ІІІ-V рангів. 

 

Кваліфікаційна таблиця 

Індекс 
вправи 

Кількість 
можливих 
мішеней 

Спортивні звання Спортивні розряди 

майстер 
спорту 
України 

міжнародного 
класу 

майстер 
спорту 
України 

кандидат у 
майстри 
спорту 
України 

перший другий третій 

 
Додаток 90  
до Кваліфікаційних норм та вимог  
Єдиної спортивної класифікації України  
з неолімпійських видів спорту  
(пункт 90) 



чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

Кількість уражених мішеней 

КСп-1 50 - - - - - - 40 35 35 28 28 22 

КСп-2 100 - - - - 83 78 75 65 65 55 50 40 

КСп-3 200 185 175 178 168 165 155 - - - - - - 

Сп-1 50 - - - - - - 35 31 30 25 25 20 

Сп-2 100 - - - - 80 73 70 62 60 45 45 38 

Сп-3 200 182 172 175 165 160 145 - - - - - - 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу", "Майстер спорту України" 
присвоюються на чемпіонатах світу, кубках світу, чемпіонатах Європи та в інших офіційних 
міжнародних змаганнях за умови участі в змаганнях спортсменів з не менше 8 країн. 

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється на чемпіонатах України, кубках 
України та в інших офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі в змаганнях спортсменів 
не менше ніж з 6 регіонів та при виконанні необхідного нормативу в повній програмі змагань. 

Повна програма (кількість мішеней) повинна дорівнювати кількості мішеней відповідного 
індексу вправи: 

повна програма змагань 100 мішеней (норматив КСп-2, Сп-2); 

повна програма змагань 200 мішеней (норматив КСп-3, Сп-3). 

3. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється на офіційних 
всеукраїнських змаганнях при виконанні нормативу в будь-якому індексі вправи. 

	


