
Додаток  
до Класифікаційних норм та 
вимог Єдиної спортивної 
класифікації України з 
олімпійських видів спорту 
(пункт )

Скелелазіння
Чоловіки та жінки

Вікові групи спортсменів:
юнаки, дівчата – 8-9 років;
юнаки, дівчата – 10-11 років;
юнаки, дівчата – 12-13 років;
молодь (група ''В'') – 14-15 років;
молодь (група ''А'')  – 16-17 років;
юніори, юніорки – 18-19 років;
дорослі (чоловіки, жінки) – 20 років і старші.

Посісти місце на одному з перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу

4-8 – на Олімпійських іграх;
4-8 – на чемпіонаті світу (олімпійський вид програми);        
1-6 – на чемпіонаті світу (неолімпійський вид програми);
1-6 – Європейські ігри;
1-6 – на чемпіонаті Європи (олімпійський вид програми);   
1-4 – на чемпіонаті Європи (неолімпійський вид програми);
1-6 – у фіналі Кубка світу;                                                             
1-3 – на чемпіонаті світу серед  юніорів та юніорок;
1 – на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок;
1 – на Всесвітній універсіаді.

Майстер спорту України

1-3 – на чемпіонаті України;
1-2 – у фіналі Кубка України;
1-2 - чемпіонаті України серед юніорів та юніорок;
1 – на етапі Кубка України;
1-4 – на етапі Кубка світу;
1-3 – на Юнацьких Олімпійських іграх;
4-5 – на чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок;
1-5 – на чемпіонаті світу серед  молоді;
7-8 – на чемпіонаті Європи (олімпійський вид програми);        
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5-8 – на чемпіонаті Європи (неолімпійський вид програми);
2-6 – на чемпіонаті Європи серед юніорів та юніорок;
1-3 – на чемпіонаті Європи серед молоді.

Кандидат у майстри спорту України

4-6 – на чемпіонаті України;                                                   
3-5 – у фіналі Кубка України;
2-4 – на етапі Кубка України;
3-4 – на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок;
1-3 – на чемпіонаті України серед  молоді (група ''А'');
1-2 – на чемпіонаті України серед  молоді (група ''В'');
1-4 – на Всеукраїнських змаганнях;
1-3 – на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок;
1-2 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''А'');
1 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''В'');
1 – на змаганнях V рангу.

Перший розряд

7-9 – на чемпіонаті України;
6-8 – у фіналі Кубка України;
5-7 – на етапі Кубка України;
5-8 – на Всеукраїнських змаганнях;  
5-6 – на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок;
4-6 – на чемпіонаті України серед молоді (група ''А'');
3-4 – на чемпіонаті України серед  молоді (група ''В'');
4-5 – на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок;
3-4 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''А'');
2-3 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''В'');
2-6 – на змаганнях V рангу;
1-3 – на змаганнях VІ рангу серед юніорів та молоді.

Другий розряд

7-8 – на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок;
7-9 – на чемпіонаті України серед молоді (група ''А'');
5-6 – на чемпіонаті України серед  молоді (група ''В'');
6-7 – на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок;
5-6 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''А'');
4-5 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''В'');
7-8 – на змаганнях V рангу;
4-6 – на змаганнях VІ рангу серед юніорів та молоді.

Третій розряд
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9-10 – на чемпіонаті України серед юніорів, юніорок та молоді (група ''А'');
7-8 – на чемпіонаті України серед  молоді (група ''В'');
8-9 – на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок;
7-8 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''А'');
6-7 – на Всеукраїнських змаганнях серед молоді (група ''В'');
1-3 – на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат (12-13 років);
9-10 – на змаганнях V рангу;
7-10 – на змаганнях VІ рангу серед юніорів  та молоді.

Перший юнацький розряд

4-5 – на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат (12-13 років);
1-3 – на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат (10-11 років);
1 – на змаганнях VІ рангу серед юнаків та дівчат (12-13 років);

Другий юнацький розряд

4-5 – на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат (10-11 років);
2-3 – на змаганнях VІ рангу серед юнаків та дівчат. 

Перший та другий юнацький розряд
 Присвоюються за умови виконання контрольних нормативів ЗФП, у яких 

потрібно набрати 12 балів у трьох вправах за вибором (таблиця). 
Нормативи загальної фізичної підготовленості, бали 

Вправа Стать
Розряд

I юнацький ІI юнацький
5 4 3 5 4 3

Підтягування на перекладені, 
кількість разів 

юнаки 10 8 7 6 5 4
дівчата 6 5 4 3 2 1

Піднімання тулуба з положення 
лежачи, кількість разів

юнаки 25 23 21 20 18 15
дівчата 20 18 15 14 12 10

Присідання на одній нозі,потім 
на другій тримаючись за опору, 
кількість разів

юнаки 22 19 16 14 12 10

дівчата 16 14 12 10 8 6
Згинання та розгинання рук в 
упорі лежачи на підлозі, разів

юнаки 16 14 12 10 9 8
дівчата 10 9 8 7 6 5

         Примітки:
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         1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" 
присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді 
програми спортсменів не менше ніж з 6 країн.
          2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови 
участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів не 
менше ніж з 6 країн; 

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми не менше 
12 спортсменів.

_______________


