
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З 
ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

НАКАЗ 

18 квітня 2003р. № 1055 

Про Єдину спортивну класифікацію 
України з видів спорту, що не входять 
до програми Олімпійських ігор 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з 
метою нормативно-правового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, 
визначення рівня майстерності спортсменів, єдиної системи спортивних звань та 
розрядів 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Єдину спортивну класифікацію України з видів спорту, що не 

входять до програми Олімпійських ігор – далі ЄСКУ (додається). 
2. Вносити зміни та доповнення до ЄСКУ наказами за поданням структурних 

підрозділів Держкомспорту, до компетенції яких віднесено розвиток відповідних 
видів спорту з урахуванням обґрунтованих пропозицій всеукраїнських федерацій з 
видів спорту. 

3. Структурним підрозділам Держкомспорту, органам виконавчої влади з 
питань фізичної культури і спорту АР Крим, обласних, міст Києва і Севастополя 
державних адміністрацій, районним державним адміністраціям, всеукраїнським 
федераціям з видів спорту, центральним радам фізкультурно-спортивних товариств, 
іншим зацікавленим організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та 
провідним, старшим тренерам збірних команд України дотримуватись вимог 
затвердженої ЄСКУ при проведенні змагань і присвоєнні спортсменам відповідних 
спортивних звань і розрядів. 

4. Накази Держкомспорту від 17.03.1998р № 551 "Про Єдину спортивну 
класифікацію України з неолімпійських видів спорту на 1998-2000р.р." та від 
19.09.2002р. "про термін дії Єдиної спортивної класифікації України з 
неолімпійських видів спорту" - скасувати. 

5. Фінансово-економічному відділу виділити, а управлінню 
"Укрспортзабезпечення" забезпечити видання Єдиної спортивної класифікації 
України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор 
типографським способом. 

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника Голови Комітету 
Дутчака М.В. 

Голова Комітету М.П.Костенко 



Розробка IV частини Єдиної спортивної класифікації України виконана 
робочою групою під керівництвом заступника Голови Державного комітету 
України з питань фізичної культури і спорту Дутчака М.В. 

У роботі по підготовці ЄСК України брали участь: 
Артем'єв О.К. – начальник управління фізичного виховання та масового 
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Білов А.В. – начальник відділу рекреаційних видів спорту Держкомспорту 

України 
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Орлянкович В.К. – головний спеціаліст відділу рекреаційний видів спорту 

Держкомспорту України 
Сахновський К.П. – директор ДНДІФКС, доктор педагогічних наук, 

професор 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНУ СПОРТИВНУ 
КЛАСИФІКАЦІЮ УКРАЇНИ З ВИДІВ СПОРТУ, 

ЩО НЕ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, 
СПОРТИВНО - ТЕХНІЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ 

1. Загальні положення 

Єдина спортивна класифікація України (ЄСКУ) розроблена на виконання     
ст. 18 Закону України „Про фізичну культуру і спорт". 

ЄСКУ – це система присвоєння спортивних звань, розрядів. Вона визначає 
рівень майстерності в окремих видах спорту, рівень підготовленості спортсменів і 
розвитку їх досягнень, а також рівень кваліфікації тренерів та суддів, встановлює 
норми, визначає умови та вимоги, необхідні для отримання спортсменами 
спортивних звань і розрядів. 

Порядок присвоєння спортивних звань і розрядів визначає центральний 
орган виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту. 

Зміни та доповнення до ЄСКУ вносяться центральним органом виконавчої 
влади з питань фізичної культури і спорту по мірі необхідності за поданням його 
структурних підрозділів, до компетенції яких відноситься розвиток виду спорту, з 
урахуванням звернень всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості. 

2. Мета та завдання ЄСКУ 

Метою ЄСКУ є стимулювання розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні. 

Основним завданням ЄСКУ передбачено: 
 заохочення населення України до занять фізичною  культурою, і спортом; 
 нормативно-правове   забезпечення   розвитку   фізичної   культури   і спорту в 
Україні; 
 визначення рівня майстерності спортсменів України з відповідних видів 
спорту; 
 забезпечення єдиної системи оцінок та умов присвоєння спортивних звань і 
розрядів з видів спорту, визнаних в Україні. 



3. Види спорту, з яких присвоюються спортивні звання та розряди. 
Спортивні звання і розряди присвоюються з видів спорту, що визнані в Україні. 

Види спорту, що не входять до програми 
Олімпійських ігор 

1. Айкідо 
2. Акробатичний рок-н-рол 
3. Альпінізм 
4. Американський футбол 
5. Армспорт 
6. Бодібілдінг 
7. Боулінг 
8. Більярдний спорт 
9. Боротьба самбо 

 

10. Велоспорт-БМХ, крос 
11. Воднолижний спорт 
12. Гирьовий спорт 
13. Го 
14. Городковий спорт 
15. Гольф 
16. Джиу-джитсу 
17. Карате (та його версії) 
18. Кікбоксинг (та його версії) 
19. Козацький двобій 
20. Пауерліфтинг 
21.Пейнтбол 
 

22. Поліатлон 
23. Підводний спорт 
24. Регбі 
25. Риболовний спорт 
26. Рукопашний бій 
27. Спелеологія 
28. Спортивна аеробіка 
29. Спортивна акробатика 
30. Спортивне орієнтування 
31. Спортивні танці 
32. Скелелазіння 
33. Спортивний туризм 
34. Спортивний бридж 
35. Сумо 
36. Таїландський бокс Муей Тай 
37. Таєквондо (ІТФ) 
38. Універсальний бій 
39. Ушу-Гунфу 
40. Фітнес 
41. Футзап 
42. Шахи 
43. Шашки 
 

Спортивно-технічні і прикладні види 
спорту 

1. Авіамодельний спорт 
2. Автомобільний спорт 
3. Автомодельний спорт 
4. Багатоборство тілоохоронців 
5. Вертолітний спорт 
6. Військово-спортивні багатоборства 
7. Водно-моторний спорт 
8. Голубиний спорт 
9. Дельтапланерний спорт 

 

10. Картинг 
11. Літаковий спорт 
12. Морські багатоборства  
13. Мотобол 
14. Мотоциклетний спорт 
15. Парапланерний спорт 
16. Парашутний спорт 
17. Планерний спорт 
18. Повітроплавальний спорт 
19. Пожежно-прикладний спорт 
20. Радіоспорт 
21. Ракетомодельний спорт 
22. Спорт із собаками 
23. Спорт надлегких літальних апаратів 
24. Судномодельний спорт 
 



4. Перелік спортивних звань та розрядів 
Спортсмену, який виконав норми та вимоги, передбачені ЄСКУ, можуть бути 

присвоєні такі звання і розряди.  
Спортивні звання: 

Майстер спорту України міжнародного класу 
Майстер спорту України 

Спортивні розряди: 
Кандидат у майстри спорту 
І, II, III розряд 
І, II, III юнацький розряд 

5. Вимоги та умови присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання та розряди присвоюються спортсменам – громадянам 
України, які виконали норми та вимоги на міжнародних або національних 
змаганнях, котрі входять до Єдиного календарного плану змагань України на 
поточний рік. Рівень змагань, за підсумками яких присвоюються "звання та 
розряди, визначено у відповідних розділах ЄСКУ з окремих видів спорту. 

Розрядні нормативи і вимоги визначаються за місцями, які посіли 
спортсмени на змаганнях, за мірами часу та іншими кількісними показниками 
(балами, очками, відсотками, кількістю перемог тощо), що прийняті для 
визначення рівня спортивних результатів відповідними міжнародними та 
національними федераціями з видів спорту та чинними на території України 
правилами змагань. 

Затверджені класифікаційні програми (технічні комплекси) є невід'ємною 
частиною правил змагань з видів спорту та набирають чинності з дня їх 
затвердження. 

У видах спорту, де вікові обмеження вважаються доцільними, спортивні 
звання та розряди присвоюються спортсменам у віці, обумовленому ЄСКУ та 
чинними на території України правилами змагань. 

Виконання затверджених класифікаційних вимог (технічних програм, 
комплексів та норм) є обов'язковою умовою для присвоєння спортивних звань та 
розрядів. 

Спортивні розряди та звання мають необмежені терміни дії, якщо ЄСКУ не 
встановлено інше. В окремих випадках вимоги щодо повторного підтвердження 
спортивного звання або розряду викладено у відповідному розділі ЄСКУ з виду 
спорту. 

Спортивні звання та розряди присвоюються, якщо до складу суддівської 
колегії змагань, що проходять на території України, увійшли судді 
нижчезазначеної кваліфікації та якщо умовами ЄСКУ не встановлено інше. 

Для присвоєння звання “Майстер спорту України міжнародного класу” та 
“Майстер спорту України” необхідно мати у складі Головної суддівської колегії не 
менше 3 суддів національної категорії або виконати норматив на міжнародних 
змаганнях, де кількість суддів та їх кваліфікація обумовлена міжнародними 
правилами змагань з виду спорту. У айкідо, боулінгу, велоспорту БМХ, 



городковому спорті, гольфі, Го, козацькому двобої, спортивному бриджі, сумо 
риболовному спорті – І суддя національної категорії, інші судді І категорії. 

Для присвоєння розряду “Кандидат у майстри спорту” необхідно мати у 
складі Головної суддівської колегії не менше 3 судців І категорії. 

Для присвоєння І і II розрядів, І юнацького розряду необхідно мати у складі 
Головної суддівської колегії 3 судді не нижче II категорії. 

Для присвоєння III розряду, II, III юнацьких розрядів необхідно мати у 
складі Головної суддівської колегії 3 судді, з них один не нижче II та два – не 
нижче III суддівської категорії. 

Визначення вимог, умов і нормативів, вказаних у відповідних розділах 
ЄСКУ з окремих видів спорту, відповідають за змістом тим поняттям, які подано 
нижче: 

Поняття “брати участь у складі команди” містить такі вимоги: 
а) спортсмен   має   бути   включений   до   заявочного   листа,   стартового 

протоколу змагань і брати участь у змагальній діяльності своєї команди; 
б) кількісні (у разі  потреби і якісні) показники особистої змагальної 

діяльності члена команди можуть бути наведені у відповідному розділі ЄСКУ з 
виду спорту, правилах змагань, положенні про змагання на черговий рік з виду 
спорту,   затвердженого   центральним  органом   виконавчої  влади   з   фізичної 
культури  і  спорту. Якщо вищенаведеними нормативними документами такі 
показники з виду спорту не встановлені, треба керуватися загальними нормами; 

в) у спортивних іграх розрядні вимоги вважаються виконаними учасниками 
команди, якщо вони зіграли не менше ніж 50 % ігор за календарем змагань. 
Вважається, що спортсмен брав участь у грі, якщо він провів на спортивному 
майданчику, полі 50,0% ігрового часу, який визначено правилами змагань. 

Розрядність спортсменів команди визначається суддею, який проводить 
зустріч, згідно з наявністю розрядів у 2/3 складу гравців команди, які беруть 
участь у цій грі. 

У деяких випадках, якщо у складі команди виступають гравці трьох або 
більше розрядних категорій і в жодній з них чисельність спортсменів не досягає 2/3 
складу усієї команди, розряди спортсменів визначаються шляхом підрахунку 
середнього значення розрядів серед 2/3 кількісного складу команди. Підрахунок 
середнього значення починається з округленням у бік збільшення. 

В інших видах спорту, за умов необхідності визначити розрядні норми 
команди (екіпажу тощо) і це не обумовлено відповідним розділом ЄСКУ з виду 
спорту, діє порядок, за яким до розрахунку береться 50 % від чисельності 
спортсменів команди. 

У спортивних іграх перемога над командами більш високих розрядів або 
звань оцінюється як дві перемоги над командами, спортсмени яких мають такий 
самий розряд. Нічия з командою більш високого розряду оцінюється як перемога над 
командою “свого” розряду. Дві нічиї з командами “свого” розряду оцінюються 
як перемога. 

У спортивних іграх та єдиноборствах, якщо вимоги щодо підтвердження 
розряду вказані у відповідному розділі ЄСКУ з виду спорту, перемога



зараховується в тому разі, якщо вона здобута над командами (спортсменами), що 
підтвердили у встановленому порядку свій спортивний розряд. 

Виконання розрядних вимог не зараховуються за умов, якщо спортсмени 
беруть участь у змаганнях поза конкурсом і у відповідному розділі ЄСКУ з виду 
спорту не передбачено інше. 

6. Порядок присвоєння спортивних звань та розрядів 

Звання “Майстер спорту України міжнародного класу” та ”Майстер спорту 
України” присвоюються центральним органом виконавчої влади з питань 
фізичної культури і спорту. 

Подання щодо присвоєння відповідного спортивного звання вноситься 
центральному органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту 
структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів АР Крим, 
обласних, Київського та Севастопольського міських державних адміністрацій. 
Вони надсилають на ім'я керівника центрального органу виконавчої влади з 
питань фізичної культури і спорту подання встановленого зразка. 

До подання додається: 
 дві фотокартки (3x4 см); 
 витяг з протоколу відповідних змагань; 
 ксерокопія сторінки паспорта з прізвищем, ім'ям, по батькові. 

Спортивні розряди присвоюються: 
“Кандидат у майстри спорту” та І розряд - структурними підрозділами з 

фізичної культури і спорту Ради міністрів АР Крим, обласних, Київського та 
Севастопольського міських державних адміністрацій. 

Розряди II, III, юнацькі І, II, III - колективами фізичної культури, 
спортивними клубами, дитячо-юнацькими спортивними школами, 
спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву, школами 
вищої спортивної майстерності незалежно від підпорядкування та форми 
власності.  

Запис про присвоєння розряду робиться в класифікаційній книжці 
спортсмена встановленого зразка. 

Присвоєння спортивних звань та розрядів провадиться наказом 
(розпорядженням, рішенням) відповідної спортивної організації. 

Присвоєння спортивних звань з одного виду спорту вдруге не проводиться. 

7. Класифікація змагань 

Змагання за своїм значенням поділяються на міжнародні, всеукраїнські, 
регіональні та відомчі з видів спорту, що визнані в Україні. 

До міжнародних належать спортивні змагання (Міжнародні спортивні ігри з 
видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, шахові та шашкові 
Олімпіади, чемпіонати та Кубки світу і Європи, першості та кубки світу, Європи 



серед юніорів та юнаків, інші офіційні міжнародні змагання), включені в 
календарі відповідних міжнародних спортивних організацій. 

До всеукраїнських належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, 
кубки України, інші всеукраїнські спортивні змагання), що включені до Єдиного 
календарного плану змагань України та проводяться за рішенням центрального 
органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту. 

До регіональних та відомчих змагань відносяться спортивні змагання 
(чемпіонати, першості, кубки та інші), що включені в календарний план змагань 
ФСТ і відомств, АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя і проводяться за 
рішенням місцевих органів виконавчої влади або керівних органів ФСТ і 
відомств. 

Критерії визначення міжнародних змагань категорії «А» можуть 
встановлюватися для кожного виду спорту окремо, але змагання повинні 
відповідати наступним вимогам: 

а) наявність змагань у календарі міжнародної федерації з виду спорту; 
б) кількість країн, що беруть участь у змаганнях, – не менше 8; 
в) дві з країн - учасниць змагань посідали на попередньому чемпіонаті світу 

місця не нижче 6-го, або на попередньому чемпіонаті Європи – відповідно не 
нижче 3-го; 

г) у складі учасників змагань повинні брати участь не менше ніж 2 
спортсмени, які особисто або у складі команди на попередньому чемпіонаті світу 
посідали місця не нижче 6-го, або на попередньому чемпіонаті Європи – 
відповідно не нижче 3-го. 

8. Права та обов'язки спортсменів щодо присвоєння 
спортивних звань та розрядів 

Спортсмени мають право: 
 на присвоєння їм відповідних спортивних звань та розрядів за умов 
виконання норм та вимог ЄСКУ; 
 отримати документи, що засвідчують виконання (підтвердження) та 
присвоєння розрядів і звань; 
 брати участь у змаганнях за умови проходження ними комісії, яка 
здійснює  допуски  до  цих  змагань  відповідно  до  затвердженого 
положення про змагання.  

Спортсмени зобов'язані: 
 дотримуватись правил змагань і загальних положень спортивної етики 
у стосунках із суддями, глядачами, іншими учасниками змагань, 
обслуговуючим персоналом; 
 вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя. 



9. Залікові класифікаційні книжки та облік спортсменів 

Фізкультурно-спортивні організації на підставі наказів та постанов про 
присвоєння звань і розрядів оформляють залікові класифікаційні книжки і 
реєструють їх у встановленому порядку. 

У залікових класифікаційних книжках спортсменів при виконанні більш 
високого розряду або отриманні звання вноситься відповідна відмітка. 

Залікова класифікаційна книжка (з іншими документами) подається до 
суддівської колегії спортивних змагань для вирішення питання про допуск 
спортсмена до цих змагань. 

Центральний орган виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та 
відповідні місцеві органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту, 
фізкультурно-спортивні організації повинні зберігати протягом 4 років оформлені у 
встановленому порядку протоколи змагань (або витяги з них), залікові книжки 
спортсменів, клопотання про присвоєння спортивних розрядів чи звань, 
відповідні накази (постанови) про присвоєння спортивних звань і розрядів, 
документи обліку щодо вручення спортсменам кваліфікаційних книжок та 
значків. 

Звітність щодо підготовки спортсменів-розрядників здійснюється у 
встановленому порядку. 

Порядок забезпечення фізкультурно-спортивних організацій значками, 
посвідченнями та класифікаційними книжками встановлюється відповідною 
інструкцією, затвердженою центральним органом виконавчої влади з фізичної 
культури і спорту. 

10. Порядок вручення, носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень до 
спортивних звань і розрядів. 

Особі, удостоєній спортивного звання, вручається посвідчення та нагрудний 
знак встановлених зразків. 

Вручення посвідчень і нагрудних знаків обліковується згідно із 
встановленим порядком. 

Особи, удостоєні спортивних звань, носять нагрудні знаки справа. 
Особи, удостоєні спортивних звань, повинні дбайливо ставитись до 

схоронності нагрудних знаків і посвідчень. У разі втрати посвідчення подається 
відповідне клопотання щодо видачі дублікату. Уповноважена комісія 
центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту 
розглядає подане клопотання та приймає по ньому рішення. Втрачені нагрудні знаки 
майстра спорту України міжнародного класу та майстра спорту України не 
поновлюються, і їх дублікати не видаються. 



Розрядні норми та вимоги до видів спорту, що не входять до 
програми Олімпійських ігор, спортивно-технічних і прикладних 

видів спорту 
Спортивний туризм / Чоловіки та жінки 

Зайняти місця на одному з нижчеподаних змагань або виконати вимоги 
класифікаційної таблиці 

І. Спортивні туристські походи. 
Майстер спорту України 

1 – на чемпіонаті України в якості керівника у класі походів 5 категорії складності 
для чоловіків і 4 категорії складності для жінок у визначеному виді туризму при 
участі не менш ніж 6 команд; 
 – або виконати вимоги згідно з класифікаційною таблицею туристських 
спортивних походів. 

Кандидат у майстри спорту, І, II, III розряди, І, II, III юнацькі розряди 
виконати вимоги згідно з класифікаційною таблицею туристських спортивних 
походів. 

Класифікаційна таблиця туристських спортивних походів. 
Категорії складності (к. с.) спортивних походів  

1  2  3  4  5  

Звання 
та 
розряди  

у* к*  у  к у к  у  к  у  к 
МС 
чоловіки 
жінки  

        
 

2 

 
 

– 

 
2 
–

КМС 
чоловіки 
жінки  

       
1 
1 

 
1 
–

 
1  
1 

 
– 
– 

 І 
ІІ 
ІІІ  

 
 

1

 
1 
–

 
1 
–

1 
– 
–

1 
– 
– 

1 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

І юнацький – здійснити один похід 3-го ступеня складності  
II юнацький – здійснити один похід 2-го ступеня складності  
III юнацький – здійснити один похід 1-го ступеня складності  

*у – участь, к – керівництво. 

Умови виконання звань та розрядів 
1. Підставою для присвоєння звань та розрядів є витяги з протоколів або 

записи в класифікаційній книжці спортсмена, завірені головною суддівською 
колегією з відповідними повноваженнями. 

2. У календарний рік зараховується не більше 4 походів 3 к. с. включно і не 
більше трьох походів вище 3 к. с. 

3. Походи,   здійснені   за   одним   і   тим   же   маршрутом,   зараховуються 
спортсмену в тому випадку, коли у першому разі вони здійснені в якості 
учасника, а у другому – керівника. 

4. Для присвоєння II і І розрядів дозволяється заміна керівництва походами 
1, 2, 3 к. с. участю в походах відповідно на одну категорію вище. 



5. Звання   МСУ   та   розряд   КМС   присвоюється   за   умови   наявності 
попереднього розряду. 

П. Техніка спортивного туризму. 
Майстер спорту України 

1 - 2 – на чемпіонаті України або 1 – у Кубку України за умови виконання 
нормативу на дистанції IV класу у змаганнях рангу не нижче 630 балів при 
результаті призерів не гірше 120% від результату переможця і участі в 
туристському поході не нижче 4-ої категорії складності. 

Кандидат у майстри спорту 
Виконати вимоги класифікаційної таблиці за умови участі в туристському поході не 
нижче 3-ої категорії складності. 

І, П, III розряди, І, II юнацькі розряди 
Виконати вимоги класифікаційної таблиці змагань у відповідності з рангом 
змагань і класом дистанції. 

Класифікаційна таблиця з техніки спортивного туризму. 
Нормативи для виконання розрядів (у % від часу переможця) Клас складності 

дистанції  
Ранг змагань 

(бали)  КМС І  ІІ  ІІІ, І юнацький  II юнацький  
 1600  133  150    
 1250  129  146    
 1000  126  142  166    
 800  123  138  164    

IV  630  120  135  158  186  
 500  117  132  154  182  
 400  114  129  150  178  
 320  111  126  146  174  
 250  108  123  142  170  
 200  105  120  138  166  
 160  102  117  135  162  

ПІ  125  100  114  132  158   
100 –– 111 129 154

 80  —  108  126  150 182  
 63  –– 105  123  146 178  
 50  —  102  120  142 174  
 40  — 100  117  138 170  

ІІ 32  — — 114  135  166  
25 — — 111 132 162

 20  —  —  108  129 158  
 16  —  — 105  126  154  
 13  —  — 102  123 150  
 10  —  — 100  120 146  
 8  —  — — 117 142  
 6  —  —  — 114 138  

І  5  — — — 111  135  
 4  — — — 108 132  

 3  —  —  — 105 129  
 2  —  —  — — 123  
 1  —  —  — — 114  
 <1  — — — — 102  
 



Таблиця балів спортивних розрядів і звань учасників для розрахунків рангу 
змагань (розрахунок проводиться згідно правил змагань зі спортивного туризму). 

 

звання! 
розряди  МС  КМС  І р.  II р.  ІІІ р.  І юн.  II юн.  ІІІ юн.  

бали  100  30 10  3  1  1  0,3  0,1  

III юнацький розряд 
Присвоюється всім, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний 
час. 

Умови виконання звань та розрядів. 
1. Звання    і   розряди    у    змаганнях   з    техніки    спортивного    туризму 

присвоюються в тому випадку, якщо у змаганнях закінчило дистанцію не менше 
6 команд (екіпажів, зв'язок, спортсменів), і при виконанні вимог до відповідного 
класу дистанції. 

2. Клас дистанцій у змаганнях з техніки спортивного туризму визначається 
окремо в кожному з видів туризму у відповідному розділі “Правил змагань зі 
спортивного туризму”. 

3. Ранг змагань визначається згідно з п. 1.2.4 “Правил змагань зі спортивного 
туризму”. 

4. При підрахунку меж виконання розрядів частки секунди не враховуються. 
5. Звання   МСУ   та   розряд   КМС   присвоюється   за   умови   наявності 

попереднього розряду. 
 


