
Додаток 70  

до Класифікаційних норм та вимог 

Єдиної спортивної класифікації 

України з неолімпійських видів спорту  

(пункт 70) 

 

Регбіліг 

Чоловіки та жінки 

 

Вікові категорії: 

юнаки: молодшого віку: 13-14 років; 

середнього віку: 15-16 років; 

старшого віку: 17-18 років; 

юніори: 18-19 років; 

молодь: 19-21 рік; 

дорослі: 21 рік і старше.  

 

Виступити у складі команди, яка посіла місця в одному з перерахованих 

змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів: 

 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-8 – на чемпіонаті світу; 

1-4 – на чемпіонаті світу серед молодіжних команд; 

1-3 – на чемпіонаті світу серед юніорів;  

1-4 – на чемпіонаті Європи;  

1-2 – на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд; 

1 – на чемпіонаті Європи серед юніорів;  

1-2 – у Лізі європейських чемпіонів.  

 

Майстер спорту України 

5-8 – на чемпіонаті світу серед молодіжних команд; 

4-6 – на чемпіонаті світу серед юніорів; 

5-8 – на чемпіонаті Європи; 

3-4 – на чемпіонаті Європи серед молодіжних команд; 

2-3 – на чемпіонаті Європи серед юніорів; 

1 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги І"; 

2 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги І" два рази протягом 

трьох років; 

1 – у Кубку України 2 рази протягом трьох років за умови участі не 

менше 6 команд, у тому числі 2 команд з "Ліги І" 

або увійти до складу збірної команди України, яка виборола участь у 

фінальних змаганнях чемпіонату світу.  
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Кандидат у майстри спорту України 

2-3 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги І"; 

1 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги ІІ" за умови участі у 

змаганнях не менше 4 команд; 

1-2 – на чемпіонаті України серед молодіжних команд; 

2 – у Кубку України за умови участі не менше 6 команд, у тому числі  

2 команд з "Ліги І";  

1 – на чемпіонаті України серед юніорів. 

 

Перший розряд 

4-5 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги І" за умови участі не 

менше 6 команд; 

2-3 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги ІІ" за умови участі не 

менше 4 команд; 

2-3 – на чемпіонаті України серед молодіжних команд; 

2-3 – на чемпіонаті України серед юніорів 

або зіграти не менше 50 % ігор у складі команди, яка протягом року 

здобула 4 перемоги на офіційних змаганнях над командами першого розряду 

або 6 перемог над командами другого розряду.  

 

Другий розряд 

4-5 – на чемпіонаті України серед команд "Ліги ІІ"; 

4-5 – на чемпіонаті України серед молодіжних команд; 

4-5 – на чемпіонаті України серед юніорів; 

1 – на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку 

або зіграти не менше 50 % ігор у складі команди, яка протягом року 

здобула 4 перемоги на офіційних змаганнях над командами другого розряду 

або 6 перемог над командами третього розряду. 

          

Третій розряд 

2-3 – на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку; 

1 – на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку 

або зіграти не менше 50 % ігор у складі команди, яка протягом року 

здобула 4 перемоги на офіційних змаганнях не менше ніж у 8 іграх з 

командами не нижче першого юнацького розряду. 

 

Перший юнацький розряд 

4-5 – на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку; 

2-3 – на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку; 

1-2 – на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку 

або зіграти не менше 50 % ігор у складі команди, яка протягом року 

здобула 4 перемоги на офіційних змаганнях серед юнаків не менше ніж у  

8 іграх з командами не нижче другого юнацького розряду. 
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Другий юнацький розряд 

4-5 – на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку; 

3-4 – на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку 

або зіграти не менше 50 % ігор у складі команди, яка протягом року 

здобула 4 перемоги на офіційних змаганнях серед юнаків не менше ніж у  

8 іграх з різними юнацькими командами. 

 

Третій юнацький розряд 

Присвоюється за умови участі протягом року у 4 офіційних змаганнях 

серед юнаків. 

 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" 

присвоюється за умови участі у змаганнях команд не менше ніж з 8 країн. 

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" та спортивні розряди 

присвоюються за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях не 

менше 5 команд. 

 


