
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

17.04.2014  № 1258 

  

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

8 травня 2014 р. 
за № 488/25265 

  

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з 
олімпійських видів спорту 

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2674 від 
15.08.2014} 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту 
№ 2509 від 31.07.2014 
№ 2674 від 15.08.2014} 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4, пункту 8 
Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 
липня 2013 року № 390, Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, та з метою забезпечення єдиного підходу до присвоєння 
спортивних звань і спортивних розрядів спортсменам та спортивного звання тренерам НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів 
спорту (далі - Класифікаційні норми та вимоги), що додаються. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2674 від 15.08.2014} 

2. Взяти до відома, що Кваліфікаційні норми та вимоги розроблені для різних вікових груп спортсменів (крім 
ветеранів спорту), визначених згідно з правилами відповідних міжнародних федерацій з видів спорту. 

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2674 від 15.08.2014} 

3. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних 
обов'язків. 

Міністр молоді 
та спорту України 

 
Д.С. Булатов 

  
 

  

  

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ 

Жінки 

Вікові групи спортсменів: 

юніорки - 13-15 років; 

дорослі (сеньйорки) - 16 років і старші. 

Додаток 17 
до Кваліфікаційних норм та вимог 

Єдиної спортивної класифікації України 
з олімпійських видів спорту 

(пункт 17) 
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Посісти місце на одному з перелічених змагань або набрати відповідну суму балів: 

Майстер спорту України міжнародного класу 

4-8 - на Олімпійських іграх в особистій програмі багатоборства або групових вправах багатоборства; 

4-6 - на чемпіонаті світу в особистій програмі багатоборства або групових вправах багатоборства; 

1-3 - на чемпіонаті Європи в особистій програмі багатоборства або групових вправах багатоборства; 

1-3 - у фіналі Кубка світу в особистій програмі багатоборства або групових вправах багатоборства; 

1 - на Універсіаді в особистій програмі багатоборства або групових вправах багатоборства; 

1 - на офіційних міжнародних змаганнях категорії "А", що включені до календаря Міжнародної федерації 
гімнастики та Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, в 
особистій програмі або групових вправах багатоборства; 

1-3 - на чемпіонаті світу в неолімпійських видах програми (окремі вправи або командні змагання); 

1-3 - на чемпіонаті Європи в неолімпійських видах програми (окремі вправи або командні змагання). 

Майстер спорту України (16 років) 

1 - на Юнацьких Олімпійських іграх; 

або на змаганнях III рангу в особистій програмі за умови отримання 92,0 балів у 6 видах багатоборства; 

або на змаганнях III рангу в групових вправах за умови отримання 30,0 балів. 

Кандидат у майстри спорту України (13-15 років) 

На змаганнях IV, V рангів в особистій програмі за умови отримання 84,0 балів у 6 видах багатоборства 

або на змаганнях IV, V рангів у групових вправах за умови отримання 28,0 балів. 

I розряд (11-12 років) 

На змаганнях V рангу в особистій програмі за умови отримання 78,0 балів у 6 видах багатоборства. 

II розряд (9-10 років) 

На змаганнях VI рангу в особистій програмі за умови отримання 72,0 балів у 6 видах багатоборства. 

III розряд (7-8 років) 

На змаганнях VI рангу в особистій програмі за умови отримання 60,0 балів у 6 видах багатоборства. 

Юний гімнаст (6-7 років) 

На змаганнях VI рангу після першого року навчання за умови виконання програмних нормативів. 

 


