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І. Змагання, що підлягають рейтинговій оцінці
1. Чемпіонат України серед дорослих спортсменів.
2. Кубок України.
3. Чемпіонат України серед спортивних шкіл, ШВСМ.УОР та ФСТ.
4. Міжнародні змагання "Золота осінь".
5. Відкриті всеукраїнські змагання «Кубок Буковини».
6. Відкриті всеукраїнські змагання «Стріли Слобожанщини».
7.Всеукраїнські змагання пам’яті ЗТУ «Б.Кокота».
Примітки: а) До заліку ідуть результати чотирьох найкращих стартів із сіми перелічених.
б) Бали за кожні змагання складають з показників: бали за фінальний раунд та
бали за результат та місце у вправі кваліфікаційний раунд Якщо, у перелічених
змаганнях виконуються вправи М-2, М-1 плюс 2х70 м.— бали нараховуються за
кожну вправу.
ІІ . Бали нараховуються
а) За місця з 1 по 32 в особистому заліку на перелічених змаганнях за спадаючою шкалою:
1 місце – 32 бали, 2 місце – 31 бал, 3 місце – 30 балів і т. д.
Чемпіонат України серед дорослих спортсменів з коефіцієнтом – 2;
Кубок України – 1,5; Всеукраїнські змагання пам’яті ЗТУ «Б.Кокота» - 0,5.
б)

у праві кваліфікаційний раунд на перелічених змаганнях нараховують бали за місце у
кваліфікації з 1 по 16 за спадаючою шкалою: 1 місце –16 балів, 2 місце – 15 балів,
3 місце – 14 балів і т. д.
а також за результат:
Кількість балів
1 бал
2 бали
3 бали
і так далі

Раунд - 1440
1301
1302
1303

70м х 2 для чоловіків
651
652
653

70м х 2 для жінок
641
642
643

III. Додаткові бали нараховуються
За перше місце:
за друге місце:
за трете місце:
за четверте місце:

+10 балів;
+ 7 балів;
+ 5 балів;
+ 2 бала.

За кожний результат 1300 очок на перелічених змаганнях нараховується додатково 10 балів.
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