
                 РОЗРЯДНІ ВИМОГИ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ 
 

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
          

      Вікові групи: 
     юнаки, дівчата – 10-11 років 
     юнаки, дівчата – 12-13 років 
     юнаки, дівчата – 14-15 років група В 
     юнаки, дівчата – 16-17 років група А 
     юніори, юніорки – 18-19 років 
     дорослі – з 20 років 
 

Посісти на одному з перерахованих змагань 
 

Майстер спорту України міжнародного класу 
1-8 — на Всесвітніх іграх; 
1-6 — на чемпіонаті світу;  
1-6 — у фіналі Кубка світу; 
1-4 — на етапі Кубка світу; 
1-3 — на чемпіонаті Європи; 
1— на чемпіонаті світу серед  юніорів;  
1— на Всесвітній універсіаді. 
 

Майстер спорту України 
          7-10 — на чемпіонаті світу; 

7-10 — у фіналі Кубка світу; 

      5-8   — на етапі Кубка світу; 
4-6 — на чемпіонаті Європи; 
1-3 — на чемпіонаті України; 
2-3 — на чемпіонаті світу серед  юніорів;  
2-3 — на Всесвітній універсіаді; 
1-2 — у фіналі Кубка України; 
1 — на чемпіонаті Європи серед юніорів; 
1 — у фіналі Кубка Європи  серед юніорів. 
 

Кандидат у майстри спорту України 

4-10 — на чемпіонаті України; 
3-9 — у фіналі Кубка України; 
1-8 — на етапі Кубка України; 
1-7 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
1-6 — на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів; 
1-5 — на чемпіонаті України серед юнаків групи А; 
1-4 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи А; 
1-3 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 

Севастополя та міст обласних центрів; 
 

1-3 — на чемпіонаті України серед юнаків групи В; 



1-2 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи В; 
1-2 — на чемпіонаті України серед юнаків; 

1-2 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
 

          За умови участі у виді програми не менше 10 учасників,  
          у тому числі 3 — КМСУ, 5 — І розряд. 

 

І розряд 
11-12 — на чемпіонаті України; 
10-12 — у фіналі Кубка України; 
9-10 — на етапах Кубка України; 
8-10 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
7-9 — на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів; 

6-8 — на чемпіонаті України серед юнаків групи А; 
5-7 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи А; 
4-6 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 

Севастополя та міст обласних центрів; 
4-6 — на чемпіонаті України серед юнаків групи В; 
3-5 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи В; 
3-5 — на чемпіонаті України серед юнаків; 
3-5 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
1-3 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 

Севастополя та міст обласних центрів серед юніорів та юнаків. 
    За умови участі  у виді програми не менше 10 учасників, 

у тому числі 1 —  І розряду, 5 — ІІ розряду. 
 

ІІ розряд 
         11-12 — на чемпіонаті України серед юніорів; 
     10-12 — на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів; 

         9-10 — на чемпіонаті України серед юнаків групи А; 
     8-10 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи А; 
     7-8 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва,     
Севастополя та міст обласних центрів; 
     7-8 — на чемпіонаті України серед юнаків групи В; 
     6-8 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи В; 

     6-8 — на чемпіонаті  України серед юнаків; 
     6-8 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
     4-6 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 
Севастополя та міст обласних центрів, серед юніорів та юнаків. 

За умови участі у виді програми не менше 10 учасників, у 
тому числі   1 — ІІ розряду, 5 — ІІІ розряду. 

 

ІІІ розряд 
11-12 — на чемпіонаті України серед юнаків групи А; 
11-12 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи А; 
9-10 — на чемпіонаті України серед юнаків групи В; 



9-10 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи В; 

9-10 — на чемпіонаті  України серед юнаків; 

9-10 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
9-10 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 
Севастополя та міст обласних центрів; 
7-8 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, Севастополя 
та міст обласних центрів, серед юніорів та юнаків.             

    За умови участі у виді програми не менше 10 учасників, 
у тому числі 4 — І юнацького розряду, 6 — ІІ  юнацького 
розряду. 

 

 
І юнацький розряд 

       

11-12 — на чемпіонаті України серед юнаків групи В; 
11-12 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків групи В; 

11-12 — на чемпіонаті  України серед юнаків; 
11-12 — на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків; 
9-10 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 
Севастополя та міст обласних центрів 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 тому числі  10 — ІІ  юнацького розряду. 
 

ІІ юнацький розряд 
11-12 — на чемпіонаті області, АР Крим, міст Києва, 

Севастополя та міст обласних центрів серед юніорів та юнаків; 
5-7 — на чемпіонаті дитячо-юнацької спортивної школи, 

спортивного клубу. 
 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів 
1.МСУМК, МСУ — за умови участі у міжнародних 

змаганнях не менше 14 спортсменів у виді програми від 
10 країн. 

2.МСУ — у фіналі Кубка України за умови участі у виді 

програми не менше 14 спортсменів, які представляють не 
менше 6 регіонів України у т.ч. 4 — МСУ, 6 — КМСУ, або 2 — 
МСУМК, 8 — КМСУ. 
        3.Присвоєння спортивних звань та розрядів за участь у 
Всеукраїнських іграх  прирівнюється до вимог, які передбачені  
на змаганнях чемпіонату України. 

 
 


