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Методика визначення рейтингу альпіністів-спортсменів
1. Загальні умови нарахування балів
1.1. Методика нарахування балів за якість сходження.
1.1.1. Бали за якість сходження нараховуються відповідно до табл.1.
Таблиця 1
Категорії складності
№
Якість сходження
5А
5Б
6А
6Б
пор.

ск к; лс ск к; лс ск к; лс ск к; лс

1

Учасник сходження

0,5

2

Керівник сходження

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Сходження у двійці

0,5

1,5

2

3

4

Першосходження/першопроходження

5

Сходження взимку

6
7

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1

2

2,5

3

0,5

2

2

3

Сходження на вершину, вищу ніж 6500 м

1

1

1

1

Сходження на восьмітисячник:

1
3

2
4

3
4

3
5

з киснем
без кисню

1.1.2. Бали за кожне сходження нараховуються за всіма пунктами табл.1.
При нарахуванні балів за п.7 табл.1 не враховуються бали за п.6 табл.1.
При здійсненні сходження у двійці бали за керівництво не зараховуються.
При сходженні на вершину, вищу ніж 6500 м за кожні 100 м висоти додається
0,1 бала до балу по п.6 табл.1.
1.1.3. Результуючий бал за одне сходження визначається як сума балів,
нарахованих за табл.1 за кожну позицію графи якості сходження.
Для сходжень здійснених в Криму результуючий бал додатково
множиться на коефіцієнт 0,4; при цьому до заліку беруть сходження, що
здійснені тільки на змаганнях ІІІ Рангу.
1.1.4. Підсумкова сума балів за сходження, що здійснені протягом року,
визначається як сума результуючих балів за кожне сходження цього року.
1.2. Методика нарахування балів за здобуте місце в змаганнях.
1.2.1. Бали за здобуте місце в змаганнях нараховуються при рейтингу
чемпіонату або прирівняного до нього змагання не нижче ніж 0,4.
1.2.2. Бали за місце, здобуте у всеукраїнських змаганнях, нараховуються з
урахуванням наступних характеристик:
а) місця, здобутого в змаганні;
б) виду змагання (очне, заочне);
в) класу змагання (малих гір, скельний, технічний, висотно-технічний,
висотний та ін.);
г) рейтингу змагань.
1.2.3. Бали за місце, здобуте в змаганні, нараховуються відповідно до табл. 2.
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Таблиця 2
Місце в змаганнях
Бали

1
5

2
4

3
3

4
2

5
1

6
0,5

1.2.4. Характеристики змагання за п.1.2.2., переліки б, в, г, ураховуються
введенням поправочних коефіцієнтів до балів, нарахованих за п.1.2.3:
1) вид змагання: очне – С1=1,0; заочне – С2=1,0.
2) клас змагання:
- скельний, технічний, висотно-технічний, зимовий – С3=1,0;
- висотний – С3=1,2;
- клас малих гір – С4=0,4.
3) рейтинг змагання – С5=R, де R – рейтинг змагання, розрахований за
діючою «Методикою визначення рейтингу змагань з альпінізму».
1.2.5. Підсумкові бали за здобуте місце у змаганні за п.1.2.2. визначаються
шляхом множення балів за п.1.2.3. на всі коефіцієнти, вибрані за п.1.2.4.
2. Методика нарахування балів за рейтингом за рік
2.1. Упродовж календарного року сходження зараховується тільки раз в одних
змаганнях.
2.2. Рейтинг альпініста-спортсмена визначається як сума всіх балів за п.1.
3. Методика нарахування балів за рейтингом за останні три роки
3.1. Сума балів за сходження і здобуте місце в чемпіонатах України та
міжнародних змаганнях і прирівняних до них інших змаганнях, що відбулися
протягом кожного з трьох років, множать на поправочний коефіцієнт давності
сходження:
- сходження поточного року
– К1 = 1,0;
- сходження попереднього року – К2 = 0,80;
- сходження давністю три роки – К3 = 0,60.
3.2. Загальна сума балів за три роки визначається шляхом підсумовування балів,
одержаних як результат обчислень за п.2.2., і є рейтингом спортивних досягнень
альпініста-спортсмена за останні три роки.
3.3. Підсумкова сума балів альпініста-спортсмена, що враховує конкретний внесок
його у розвиток альпінізму в Україні та його роботу в Суб’єкті Федерації, моральновольові якості, активність у роботі збірної команди та заходах, що проводяться ФАіС
України та відповідними Суб'єктами Федерації, визначається шляхом коректування
загальної суми балів за п. 3.2. уведенням поправочних коефіцієнтів К4 і К5
(множенням загальної суми балів за п. 3.2. на ці коефіцієнти):
- поправочний коефіцієнт членів тренерської ради
– К4 = 0,9 - 1,0;
- поправочний коефіцієнт головного (старшого) тренера – К5 = 0,95 - 1,05.
При визначенні підсумкового поправочного коефіцієнта К4 відкидаються
найменше й найбільше значення, і за значеннями, що залишилися, обчислюється
середньоарифметичне значення коефіцієнта К4.
3.4. Підсумкова сума балів за п. 3 розглядається як рейтинг альпініста-спортсмена
за підсумками сходжень за останні три роки.
3.5. При рівності балів перевага надається кандидатові, що набрав більшу
кількість балів поточного року.
Виділений текст внесен 24.11.09р.
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