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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ, затвердженими Радою ВФУ 26 березня 2005 року 
та Президією ВФУ від 05 грудня 2006 року 

Метою запровадження окремої української класифікаційної системи, як доповнення до офіційної класифікаційної 
системи ISAF для олімпійських класів, є надання можливості порівняння загального спортивного рівня яхтсменів, які з
тієї чи іншої причини не мають змоги вповні скористатися з світової класифікаційної системи.

За світовою системою змагання розподілено на: “світовий”, “перший”, ”другий” і ”третій” рівні. Українська система 
передбачає два додаткових рівні змагань “четвертий” і “п’ятий”.

До змагань четвертого рівня віднесено:
• Чемпіонат України в олімпійських класах 

До змагань п'ятого рівня віднесено:
• Міжнародні регати, які проходять в Україні і не входять до Календаря ISAF; 
• Регати, які входять до складу Всеукраїнських комплексних змагань типу Спортивних Ігор, та 

Чемпіонати і Кубки Асоціацій класів.
• Комплексні регати, яким від ВФУ надано статус Всеукраїнських.

Кожного року у листопаді Класифікаційна дорадча комісія ISAF переглядає метод обчислення очок, порядок надання 
рівневого статусу змаганням і затверджує відповідність заходів, які уже відбулися, вимогам щодо визначення їх 
рівневого статусу за світовою класифікаційною системою, а відповідний орган Вітрильної Федерації України здійснює те 
саме щодо класифікаційної системи України.

ОЛІМПІЙСЬКІ НОМЕРА ПРОГРАМИ 
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СПИСКІВ (РАНГ-ЛИСТІВ)
За класифікаційною системою ISAF для визначення місця у світовому ранг-листі кожному учаснику зараховується 

сім кращих показників за останні два роки.
Українським спортсменам нараховуються очка за сім кращих показників у змаганнях всіх рівнів як за Українською 

класифікаційною системою змагань так і класифікаційною системою змагань ISAF за останні два роки. За найбільшими 
загальними сумами очок, обчислених у такий спосіб, і визначаються місця цих спортсменів в Українському ранг-листі на 
поточний рік.

Періоди в один та два роки обчислюються на дату 01 листопада. Результати, що їх показано протягом останнього 
року (від 01.11 попереднього календарного року) помножуються на 1.5 (річний коефіцієнт Y). 

МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЧОК 
Очка за будь-яку класифікаційну регату помножуються на рівневий коефіцієнт F. Для змагань четвертого рівня 
коефіцієнт F встановлено - 1.8, а для змагань п’ятого рівня - 1.0, за виключенням Весняного чемпіонату України в
олімпійських та не олімпійських класах, для якого встановлено F=1.3 та Спортивних Ігор, для яких F = 1.5. Від рівня 
змагань залежить також кількість (відсоток) кращих спортсменів, які отримують класифікаційні очка. Класифікаційні очка 
отримують 40%, але не менш ніж п’ять кращих учасників на змаганнях четвертого рівня і 40%, але не менше ніж три 
кращих учасники на змаганнях п'ятого рівня.

Разом з тим обчислюється також коефіцієнт якості Q, який залежить від кількості сильніших яхтсменів, які брали 
участь у регаті і потрапили до залікового відсотку. Коефіцієнт якості Q обчислюється після одержання офіційних 
підсумкових результатів за формулою Q=1+n/5+m/10, де n - число учасників, які увійшли до залікового відсотку і
значаться серед тридцяти кращих у світовому ранг-листі, а m - число учасників, які увійшли до залікового відсотку і
значаться серед десяти кращих у класифікаційному списку України. Одна і та ж особа може входити як до числа n, так і
до числа m. Коефіцієнт якості Q ніколи не застосовується більшим, ніж 2.0. На змаганнях четвертого рівня коефіцієнт 
Q не може бути меншим за 1.6, а на змаганнях п’ятого рівня - за 1.3. 

За перше місце у будь-яких класифікаційних змаганнях нараховується 100 очок, за друге - 99 і так далі. Кожний такий 
результат R помножується на рівневий коефіцієнт F, річний коефіцієнт Y і обчислений коефіцієнт якості Q, тобто 
класифікаційні очка P за регату обчислюються за формулою:

P=R×F×Q×Y
Де : R - очка за місце у регаті;

F - рівневий коефіцієнт;
Q - коефіцієнт якості;
Y - річний коефіцієнт.

ОЛІМПІЙСЬКІ НОМЕРА ПРОГРАМИ СЕРЕД ЮНАКІВ І ДІВЧАТ СТАРШОГО ВІКУ 
Ранг-листи в олімпійських номерах програми серед юнаків і дівчат старшого віку обчислюються окремо за загальним 

методом, який викладено вище. Для обчислення очок до загальних класифікаційних регат додаються регати, яким 
надано статус юнацьких.

ДИТЯЧІ ТА НЕ ОЛІМПІЙСЬКІ НОМЕРА ПРОГРАМИ 
Ранг-листи у дитячих та не олімпійських номерах програми складаються Українськими Національними Асоціаціями 

відповідних класів за окремими Положеннями про ранг-листи Асоціацій. Ці Положення мають бути схвалені ВФУ.
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Визначальні вимоги для надання змаганням статусу класифікаційних 
Вимоги до змагань четвертого та п'ятого рівнів.

• Дати проведення заходу мають бути узгодженими з ВФУ не пізніше 31 жовтня попереднього року.
• Змагання мають відбуватися відповідно до вимог їх проведення і суддівства з урахуванням особливостей 

які склалися в окремих класах, загально визнаних стандартів щодо формату і конфігурації дистанції.
• Змагання мають відбуватися за вітрильницькою інструкцією, складеною згідно з Додатком N ПВП.
• Організація і суддівство змагань мають не входити у протиріччя з вимогами відповідних керівних документів 

ISAF і ВФУ.
• Підсумкові результати змагань мають передаватися в електронному вигляді до ВФУ протягом доби після 

закінчення останніх перегонів.
• Організатори змагань четвертого та п’ятого рівнів мають оприлюднювати результати щоденних 

перегонів одним з наступних способів:
1. Через WEB сторінку організатора змагань (за наявністю); 
2. Пересиланням інформації електронною поштою на адресу ВФУ у форматі будь-якого 

текстового редактора;
3. Факсом до центрального офісу ВФУ.

• Звіт про проведення змагання з прилученими до нього прес-релізами, вітрильницькою інструкцією,
підсумковими результатами і, якщо можливо, аудіо-, відео- та фотоматеріалами, має бути поданим до ВФУ 
не пізніше двох тижнів після закінчення змагань.

• У разі кількісного обмеження допуску до змагань, таке обмеження не має поширюватися на спортсменів 
трьох перших екіпажів класифікаційного списку України.

• Організатор повинен докладати усіх зусиль і використовувати всі можливості щоб провести змагання на 
високому організаційному рівні як на воді так і на березі.

Додаткові вимоги до змагань п'ятого рівня.
• На території окремого регіону протягом одного року може відбуватися не більше трьох змагань п'ятого 

рівня.
• Не менш ніж п’ять учасників мають представляти принаймні два регіони України (до кількості регіонів 

можуть входити також і іноземні країни). 
• Змагання з зазначенням їх програми мають бути вчасно включеними до офіційного календаря змагань 

України.
• Погоджене з ВФУ положення про перегони має буди розповсюдженим не пізніше ніж за три місяці до 

початку змагань.
• Склад Журі (незалежного протестового комітету) до складу якого має входити принаймні два національних 

судді, один з яких має обіймати посаду Голови, кандидатури Директора регати, Голови перегонового 
комітету, Головного вимірювача мають бути узгодженими з ВФУ.

• У разі проведення матчевих перегонів Шеф-ампайр і принаймні 50% суддів ампайрів має бути узгоджено з
ВФУ.

• Організатором мають бути докладені усі зусилля для забезпечення зручності в роботі представників преси 
і залучення телебачення для висвітлення перебігу змагань.

Повний перелік вимог за якими змаганням надається статус того, чи іншого рівня можна одержати в офісі 
ВФУ.


