про

ПОЛО ЖЕ ННЯ
ранги С О Р на 202 2 рік

1. Ранги 2022 року складаються з метою подання пропозицій до Складу
національної збірної команди України на 2023 рік та загального рейтингу всіх
спортсменів.
Ранги підраховуються індивідуально.
2. Пріоритет під час складання річних рангів надається у порядку
пріоритету:
- за зайняте 1-6 місце на чемпіонаті світу 2022 року у відкритому класі;
- за 1 місце у загальному заліку Кубку України 2022 року;
- відповідно до більшої суми балів річних рангових підсумків.
3. Залікові бали нараховуються кожному спортсмену на кожному
окремому змаганні за формулою:
Рез = Б / П х 100 х К
Б - бали команди (в якій спортсмен виступає)
П - бали команди-переможця у відповідному відкритому класі (Ч-Open,
Ж-Open або МІКС-Open) (на національних чемпіонатах, чемпіонатах світу та
Європи)
помножені на 100 та на
коефіцієнт К, який дорівнює:
при контрольному часі (КЧ) 6 годин - 0,7; КЧ 24 години - 1,0 (1,2 на
чемпіонаті світу).
4. Залік здійснюється за більшою сумою до двох кращих результатів з
3-х в 2022 році.
5. Склад національної збірної команди України на 2023 рік складається
за більшою сумою балів річних рангових зма гань 2022 року з урахуванням п.2,
запланованої участі у чемпіонатах світу та Європи 2 023 року та згідно
з квотою, яка буде виділена Президією ФСОУ на 202 3 рік у основному складі
для СОР.

про

ПОЛО ЖЕ ННЯ
ранги С О Р на 202 2 року серед молоді

1.
Ранги 2022 року серед молоді (спортсменів до 23 років)
складаються з метою подання пропозицій до Складу кандидатів у національну
збірну команду України на 2023 рік та загального рейтингу серед молоді.
Ранги підраховуються індивідуально.
2. Пріоритет під час складання річних рангів серед молоді надається у
порядку пріоритету:
- за зайняте 1місце на чемпіонаті світу 2022 року серед молоді;
- відповідно до більшої суми балів річних рангових підсумків серед
молоді.
3. Залікові бали нараховуються кожному спортсмену на кожному
окремому змаганні за формулою:
Рез = Б / П х 100 х К

Б - бали команди (в якій спортсмен виступає)
П - бали команди-переможця у відповідному відкритому класі (Ч-Open,
Ж-Open або МІКС-Open) (на національних чемпіонатах, чемпіонатах світу та
Європи)
помножені на 100 та на
коефіцієнт К, який дорівнює:
при контрольному часі (КЧ) 6 годин - 0,7; КЧ 24 години - 1,0 (1,2 на
чемпіонаті світу).
6. Залік здійснюється за більшою сумою до двох кращих результатів з
3-х у 2022 році.
7. Склад кандидатів у національну збірну команду України на 2023 рік
складається за більшою сумою балів річних рангових зма гань 2022 року з
урахуванням п.2, запланованої участі у чемпіонатах світу та Європи 2023 року
та згідно з квотою, яка буде виділена Президією ФСОУ на 202 3 рік для молоді.
Назва рангових змагань 2022 року
Чемпіонат України (дорослі, молодь), Кубок
України (етап) (рогейн, 24 години, ІІІ-ІV ранг)
Чемпіонат світу (дорослі, молодь, рогейн, ІІ
ранг)
Чемпіонат України (дорослі, молодь), Кубок
України (етап) (рогейн, 6 годин нічний, ІІІ-ІV
ранг)

Місце
Чернівецька
обл.
Чехія

Термін
24-27.06.22

Закарпатська
обл.

13-16.10.22

24-28.08.22

