Додаток 80
до Кваліфікаційнихнорм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 80)

СПОРТИВНІ Т А Щ І
Чоловіки та жінки
Вікові категорії (визначаютъся за датою народження).
ювенали I: 8-9 років (ЮВ1);
ювенали II: 10-11 років (ЮВ2);
юніори I: 12-13 років (ЮН1);
юнюри II: 14-15 рокпз (ЮН2);
молодь 1:16-18 років (МОЛ 1);
молодь II: 19-20 рокш (МОЛ2);
дорослі: від 21 року та старші(ДОР);
професіонали: від 18 років та старші(ПРОФІ);
професіонали-аматори: від 18 років та старші (Про-Ам);
сеньйори: від 35 років (СЕН).
Види програми:
пари: один чоловік та одна жінка;
соло: одна жінка або чоловис;
тріо жіноче: команда складається з трьох жінок;
тріо чоловіче: команда складається з трьох чоловіків;
тріо мікс: команда складається з трьох осіб (дві жінки - один чоловік або два чоловіки - одна
жінка);
європейська програма (ЄВ) - 5 танців;
латиноамериканська програма (ЛАТ) - 5 танців;
програма десять танців - 10 танців (ЄВ+ЛАТ);
секвей (ЄВ, ЛАТ);
команднізмагання: до складу команд входять по двіпари в кожній віковій категорії;
формейшн (ЄВ, ЛАТ): до складу команд входять від шести до ппстнадцяти пар у висових
категоріях - юніори, молодь, дорослі
Посісти місця в одному з перерахованих змагань вщповщно до умов присвоения
спортивнихзвань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу
1-3 - на чемпіонатісвіту, категорії: дорослі, професіонали та сеньйори;
1-3 - на чемпіонатісвіту або чемпіонаті Європи серед команд формейшн;
1 - на чемпіонаті світу, категорія - молодь;
1-2 - у Кубку світу або Кубку Європи, категорії: доросліта професіонали.
Майстер спорту України
4-6 - на чемпіонатісвіту, категорії: дорослі, професіонали та сеньйори;
4-6 - на чемпіонатісвіту або чемпіонаті Європи серед команд формейшн;
2-3 - начемпіонатісвіту, категорія - молодь;
1 - на чемпіонаті світу, категорія - юніори;
3-4 - у Кубку світу або Кубку Європи, категорії: доросліта професіонали;
1-4 - начемпіонатіУкраїни, категорії: дорослі, професіонали;
1-2 - начемпіонатіУкраїни, категорія - сеньйори;
1 - на чемпіонатіУкраїни серед команд формейшн;
1 - у Кубку України, категорія - дорослі
Кандидат у майстри спорту України
1-4 - на чемпіонатіУкраїни, категорія - молодь;
3-4 - начемпіонатіУкраїни, категорія - сеньйори;
1-3 - начемпіонатіУкраїни, категорія - юніори;
2-3 - на чемпіонатіУкраїни серед команд формейшн;
1 - на чемпіонатіУкраїни, категорія - ювенали;
2-3 - у Кубку України, категорія - дорослі
Перший розряд
5-8 - начемпіонатіУкраїни, категорія - молодь;
4-6 - на чемпіонатіУкраїни, категорія - юніори;
2-4 - на чемпіонатіУкраїни, категорія - ювенали;
1-6 - на міжнародних змаганнях, категорії: ювенали, юніори та молодь;
1-3 - на всеукраїнськихзмаганнях, категорії: ювенали, юніори та молодь;
1-2 - на чемшонатах областей, Автономної Республнси Крим, міст Киева та Севастополя;
1-3 - на змаганнях V-VI рангів з програми складності- "В" клас.
Другий розряд
5-8 - начемпіонатіУкраїни, категорія - ювенали;
7-12 - на міжнародних змаганнях, категорії: ювенали, юніори та молодь;

4-6 - на всеукраїнськихзмаганнях, категорії: ювенали, юніори та молодь;
3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Киева та Севастополя;
1-3 - у змаганнях V-VI рангів з програми складності- "С" клас.
Третій розряд
7-12 - на всеукраїнських змаганнях, категорії: ювенали, юніори та молодь;
5-6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Киева та Севастополя;
1-3 - на змаганнях V-VI рангів з програми складності- "D" клас.
Перший юнацький розряд
1-3 - на всеукраїнськихзмаганнях (клас "D").
Другий юнацький розряд
4-6 - на всеукраїнськихзмаганнях (клас "D");
1-3 - на всеукраїнськихзмаганнях (клас "Е").
Третій юнацький розряд
4-6 - на всеукраїнськихзмаганнях (клас "Е").
1-3 - на всеукраїнськихзмаганнях (клас "Н").
Умови присвоения спортиених зеань

тарозрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за
умови, якщо на офщшних міжнародних змаганнях у виді програми взяли участь спортсмени
(соло, пари, тріо, команди) не менше ніж з 6 країн.
2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:
в офщшних всеукраїнських змаганнях, якщо у виді програми взяли участь спортсмени
(соло, пари, тріо, команди) не менше ніж з 8 регіонів або 6 команд формейшн, які представляють
3 регіони;
в офщшних міжнародних змаганнях, якщо у виді програми взяли участь спортсмени (соло,
пари, тріо, команди) не менше ніж з 5 країн.
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