
 

Додаток 31  

 

до Кваліфікаційних норм та вимог  

Єдиної спортивної класифікації України  

з неолімпійських видів спорту 

 

 

                                              Чоловіки та жінки 

Вікові категорії для розділів, які проводяться на татамі: 

молодші юнаки: 8-9 років; 

юнаки: 10-11 років; 

старші юнаки: 12-14 років; 

юніори: 15-17 років; 

молодь: 18-20 років; 

дорослі: 21 рік та старше. 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння 

спортивних звань та розрядів: 

 

Майстер спорту України міжнародного класу 

5 - у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту; 

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств; 

1-3 - на чемпіонаті світу; 

1-2 - у фіналі Кубка світу; 

1 - у фіналі Кубка Європи; 

1-2 - на чемпіонаті Європи; 

1 - на чемпіонаті світу серед молоді. 

 

 

Майстер спорту України 

3 - у фіналі Кубка світу; 

2 - у фіналі Кубка Європи; 

2-3 - на чемпіонаті світу серед молоді; 

1 - на чемпіонаті Європи серед молоді; 

1-2 - на чемпіонаті України; 

1 - у фіналі Кубка України. 

 

Кандидат у майстри спорту України 

2 - у фіналі Кубка України; 

1-2 - на чемпіонаті України серед молоді; 

3 - на чемпіонаті України; 

1 - на чемпіонаті України серед юніорів. 

 

Перший розряд 

3 - на чемпіонаті України серед молоді; 

2 - на чемпіонаті України серед юніорів; 

4 - на чемпіонаті України; 

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя 

серед дорослих. 

 

Другий розряд 

3 - на чемпіонаті України серед юніорів; 

1 - на чемпіонаті України серед старших юнаків; 



1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя 

серед молоді; 

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя 

серед юніорів; 

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя 

серед дорослих. 

Третій розряд 

2-3 - на чемпіонаті України серед старших юнаків; 

3 - у змаганнях областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед 

молоді; 

2 - у змаганнях областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед 

юніорів. 

 

Перший юнацький розряд 

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків; 

1 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків. 

 

Другий юнацький розряд 

3 - на чемпіонаті України серед юнаків; 

2-3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків; 

1-2 - на чемпіонаті області серед юнаків. 

 

Третій юнацький розряд 

1-2 - на чемпіонаті області серед молодших юнаків; 

3 - на чемпіонаті області серед юнаків; 

1 - на чемпіонатах не нижче районного рівня; 

протягом року здобути не менше 4 перемог. 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за 

умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж 

з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн (крім 

Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств). 

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участів офіційних 

всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у 

найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;в офіційних 

всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, 

з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - спортивний розряд 

"Кандидат у майстри спорту України", у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не 

менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 

2 - спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України". 

3. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" присвоюється за умови 

участі у ваговій категорії не менше 8 спортсменів, з яких 4 спортсмени мають спортивний 

розряд "Кандидат у майстри спорту України".  

4. Для присвоєння спортивних розрядів необхідно здобути не менше 2 перемог. 

 

 

 



ДЗЮКЮ (10-й кю, белый пояс) 

КУКЮ (9-й кю) 
ХАЧИКЮ (8-й кю) 

НАНАКЮ (7-й кю) 
РОКУКЮ (6-й кю) 

 
ГОКЮ (5-й кю, желтый пояс) 

ЙОНКЮ (4-й кю, оранжевый пояс) 
САНКЮ (3-й кю, зелѐный пояс) 

НИКЮ (2-й кю, синий пояс) 
ИККЮ (1-й кю, коричневый пояс) 

 

ШОДАН (1-й Дан, черный пояс) 
НИДАН (2-й Дан) 

САНДАН (3-й Дан) 
ЙОНДАН (4-й Дан) 

ГОДАН (5-й Дан) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


