Затверджено
наказом ФСТ «Динамо» України
від « ____» __________202___ р. № _____

Положення
про рейтинг серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає умови та порядок визначення рейтингу
серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України (далі – Рейтинг ДЮСШ).
2. Метою Рейтингу ДЮСШ є:
визначення кращої дитячо-юнацької спортивної школи (далі –
спортивна школа);
підвищення якості та ефективності навчально-тренувальної і
виховної роботи в спортивних школах з підготовки спортсменів ФСТ «Динамо»
України;
подальшого залучення дітей та молоді до занять фізичною
культурою і спортом;
популяризації, пропаганди та розвитку пріоритетних видів спорту та
головних напрямків розвитку олімпійських і неолімпійських видів спорту в
Товаристві;
проведення цілеспрямованої роботи з відбору та підготовки
спортсменів збірних команд Товариства для участі у всеукраїнських та
міжнародних змаганнях.
3. Рейтинг визначається серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України незалежно від територіальної
підпорядкованості та форми власності.
4. Підсумкові інформаційні матеріали Рейтингу ДЮСШ надсилаються
керівникам територіальних організацій ФСТ «Динамо» України.
5. Відділ організаційної та кадрової роботи апарату управління ФСТ
«Динамо» України, до повноважень якого належить взаємодія з громадськістю
та засобами масової інформації, оприлюднює інформацію щодо підсумків
Рейтингу ДЮСШ на офіційному вебсайті Товариства.
ІІ. Порядок та умови визначення рейтингу
1. Рейтинг ДЮСШ за рік, що минув, визначається Відділами
олімпійських та неолімпійських видів спорту ФСТ «Динамо» України та
затверджується наказом Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України до 15 лютого наступного року.
2. Рейтинг ДЮСШ визначається за найбільшою кількістю очок, що
нараховані за результатами виступів спортсменів у спортивних змаганнях згідно
з таблицею, наведеною у додатку 1 та іншими показниками (додаток 2, 3, 4) до
цього Положення, що додаються.

3. У Рейтингу ДЮСШ очки нараховуються кожному спортсмену за
виборене місце в індивідуальних, групових і командних номерах програми та
ігрових видах спорту.
Очки з коефіцієнтом 0,5 нараховуються:
- в олімпійських видах спорту - у неолімпійських номерах програми та
спортивних змаганнях, що проводяться в умовах, які не відповідають регламенту
проведення Олімпійських ігор (з легкої атлетики і стрільби з лука в закритих
приміщеннях, з плавання у 25-метровому басейні, з перегонів на лижеролерах,
командні чемпіонати у видах спорту тощо);
- у неолімпійських видах спорту, що входять до програми Всесвітніх ігор
з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої
шахової олімпіади - у номерах програми, які не входять до програми цих
змагань;
- за результати виступів вихованців спортивних шкіл протягом двох років
з дня їх направлення для підвищення рівня спортивної майстерності до закладів
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання,
шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з
ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України найвищих ліг.
У видах спорту, де не проводяться фінальні змагання Кубків світу і
Європи серед дорослих, а також немає підрахунку загального заліку за
підсумками етапів, враховується кращий результат спортсмена на одному із
змагань Кубка світу та Європи, очки нараховуються за графою Кубки (дорослі,
фінал).
У тенісі враховується кращий спортивний результат, показаний на
одному із змагань "Великий шолом" серед дорослих протягом поточного року,
прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті світу; участь
українських спортсменів у матчах плей-оф світової групи і світовій групі на
змаганнях Кубка Девіса (чоловіки) та у матчах плей-оф світової групи і у
світових групах на змаганнях Кубка федерацій (жінки) прирівнюється до
спортивного результату - 1 місце на чемпіонаті Європи; участь українських
спортсменів у 2 раунді групи І Європейсько-Африканської зони на змаганнях
Кубка Девіса (чоловіки) та у матчах плей-оф групи І Європейсько-Африканської
зони на змаганнях Кубка федерацій (жінки) прирівнюється до спортивного
результату - 5 місце на чемпіонаті Європи; кращий спортивний результат,
показаний на одному із змагань "Великий шолом" серед юніорів протягом
поточного року прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті світу
серед молоді.
В індивідуальних зимових олімпійських видах спорту кращий
спортивний результат прирівнюється до:
- чемпіонату Європи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка
світу в гірськолижному спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках на
лижах з трампліна, сноубордингу, фристайлі;
- чемпіонату Європи серед молоді або найближчої до дорослих
спортсменів вікової групи - показаний на одному з етапів розіграшу Кубка
Європи (Континентального Кубка) у гірськолижному спорті, ковзанярському

спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, стрибках на лижах з трампліна,
сноубордингу, фристайлі, шорт-треку та на одному з етапів серії Гран-Прі серед
юніорів у фігурному катанні.
У хокеї з шайбою замість чемпіонату Європи враховується місце за
турнірною таблицею чемпіонату світу, за винятком команд з країн, які не
належать до країн Європи. Враховуються місця згідно зі Схемою розіграшу
чемпіонату світу з хокею, де у Вищому дивізіоні (1-16 місця) ІІНР \Уог1сІ Меп
Ісе Носкеу Сііатріопзііірз грають 16 команд.
У змаганнях чемпіонатів України серед дорослих команд найвищої ліги
(дивізіону) з американського футболу, баскетболу, бейсболу, водного поло,
волейболу, гандболу, регбі, регбілігу, софтболу, флорболу, футболу, футзалу,
хокею на траві, хокею з шайбою очки нараховуються з коефіцієнтом 1 крім
неолімпійських номерів програми в олімпійських ігрових видах спорту, де
нараховуються очки з коефіцієнтом 0,5.
У наступних за найвищою лігою (дивізіоном) змаганнях чемпіонатів
України з цих видів спорту очки нараховуються з коефіцієнтом у такій
послідовності: 0,75; 0,5; 0,25.
За результати виступу вихованця спортивної школи у чемпіонатах
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з олімпійських видів
спорту серед молодших вікових груп очки нараховуються за графою чемпіонат
України серед юнаків.
4. У разі набрання однакової кількості очок за усіма показниками
Рейтингу ДЮСШ визначається за кращими результатами виступу вихованців
спортивної школи на Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх,
Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, Всесвітній
шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Європейських іграх,
чемпіонатах Європи.
5. Для визначення Рейтингу ДЮСШ необхідно надати до відділу
олімпійських та неолімпійських видів спорту апарату управління Фізкультурноспортивного товариства “Динамо” України за адресою: м. Київ, Інститутська,
29/3 матеріали, а саме:
річний звіт (форма 5-ФК);
показник виступу вихованців спортивної школи на всеукраїнських та
міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту
(подається у Microsoft Office Excel друкованим текстом, шрифтом розміром 8-14
друкованих пунктів з використанням гарнітури Times New Roman);
показник кількісного складу вихованців спортивної школи, які
входять до складу збірних команд України;
показник якісної підготовки вихованців спортивної школи.
Документи подаються оформлені в папці і прошиті, лист-супровід на
визначення Рейтингу ДЮСШ має бути підписано першим заступником,
заступником голови територіальної організації Товариства.

Якщо у офіційних підсумкових протоколах змагань, які визначені
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на поточний рік, спортсмен територіальної організації записаний за
інше фізкультурно-спортивне товариство, відомство або взагалі без ФСТ, то
очки за виступ на цих змаганнях не зараховуються.
У разі несвоєчасного подання інформаційних матеріалів та надання
інформації, у тому числі недостовірної, яка не відповідає вимогам Положення
про Рейтинг серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл Фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України, звіти не будуть братися до уваги при
визначенні Рейтингу.
ІІІ. Нагородження
1.
За підсумками Рейтингу ДЮСШ за рік дитячо-юнацькі спортивні
школи, які посіли І – ІІІ місця нагороджуються цінними подарунками, грамотами
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Начальник відділу олімпійських видів спорту
АУ ФСТ «Динамо» України

В.А.Губарєв

Додаток 1
до Положення про рейтинг
серед ДЮСШ ФСТ «Динамо» України

Таблиця
нарахування очок за виступи спортсменів-динамівців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях
з олімпійських та неолімпійських видів спорту
Всесвітні
Чемпіонати серед молоді та
Чемпіонати
Чемпіонати серед юнаків
Кубки (дорослі, фінал)
Ігри,
Європейські ігри, Юнацькі
юніорів
Зайняте Олімпійські
Всесвітня Всесвітні ігри з Олімпійські
України,
місце
ігри
шахова
єдиноборств
ігри
світу Європи України світу Європи України світу Європи ФСТ «Динамо» світу Європи України
Олімпіада
України

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12000
10000
8000
3000
2500
2000
1500
1000
800
700
600
500
400
300
200
100

9000
7500
6000
2250
1875
1500
1125
750
600
525
450
375

3 000
2 500
2 000
750
625
500
375
250
200
175
150
125

2000
1500
1000
500
450
400
350
300
250
200
150
100

6000
5000
4000
1500
1250
1000
750
500
400
350
300
250
200
150
100
50

3 000
2 500
2 000
750
625
500
375
250
200
175
150
125

300 3 000 1500
250 2 500 1250
200 2 000 1000
75 750 375
60 625 315
50 500 250
40 375 180
25 250 125
200
175
150
125

150 1500 750
125 1250 625
100 1000 500
40 375 190
30 315 160
25 250 125
18 180 90
13 125 65
100
85
75
65

Заохочувальні очки за встановлення рекорду
світу
Європи
України

дорослі
юніори, молодь
юнаки

2000
1000
300

1000
500
150

100
50
25

75
60
50
20
18
15
13
10

3 000
2 500
2 000
750
625
500
375
250
200
175
150
125

1500
1250
1000
375
315
250
180
125

150
125
100
40
30
25
18
13

Додаток 2
до Положення про рейтинг
серед ДЮСШ ФСТ «Динамо» України

Прізвище, ім’я
спортсмена

Дата
народження

Показник
виступу вихованців спортивної школи на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Назва змагань

1

2

3

Дата та номер
наказу про
зарахування до
спортивної школи

Назва навчального
закладу
(УОР,ЦОП,ШВСМ
тощо), дата та номер
наказу про
зарахування

Місце, термін проведення
змагань

Вид спорту

Вид
програми

4

5

6

7

8

Зайняте
місце

9

очки

10

міжнародні змагання (ОІ, ЮОІ, ВІНВС, чС, ВШО, ВІЄ, ЄІ, чЄ, фінал КС, КЄ, один кращий результат етапу КС, КЄ (дорослі))
Всього:

всеукраїнські змагання (чУ, фінал КУ (дорослі))
Всього:

чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських видів спорту серед молодших вікових груп
Всього:

рекорди (України, світу, Європи)
Всього:
Загальна сума:

Директор ДЮСШ, СДЮШОР
М.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я по батькові)

11

Додаток 3
до Положення про рейтинг
серед ДЮСШ ФСТ «Динамо» України

Показник
кількісного складу вихованців спортивної школи,
які входять до складу збірних команд України
Прізвище, ім’я
спортсмена

Вид спорту

Рік
народ

Звання

Склад збірних команд України
основний кандидат

резерв

наказ Міністерства
молоді та спорту
України

очки

Загальна сума:

Нарахування очок:
основний склад
кандидат
резерв

50 очок;
30 очок;
20 очок.

*примітка: очки нараховуються за кожного вихованця спортивної школи.
Директор ДЮСШ, СДЮШОР
М.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я по батькові)

Додаток 4
до Положення про рейтинг
серед ДЮСШ ФСТ «Динамо» України

Показник якості підготовки вихованців спортивної школи
- ЗТУ
- ЗМСУ
- МСУМК
- МСУ
- КМСУ
- І розряд

100 очок
120 очок
80 очок
40 очок
10 очок
5 очок

Загальна сума очок:

*примітка: очки нараховуються за кожного тренера-викладача, вихованця
спортивної школи, які вперше виконали норматив, що підтверджено центральним
органом виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту або структурним
підрозділом з фізичної культури та спорту обласних держадміністрацій у
поточному році.
При нарахуванні очок за підготовку спортивного розряду, спортивних звань
вказати прізвище, ім’я вихованця, дату та номер наказу центрального органу
виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту або структурного підрозділу
з фізичної культури та спорту обласних держадміністрацій згідно зі зразком:
Прізвище, ім’я спортсмена,
тренера-викладача

Вид спорту

Спортивне звання

Дата, номер наказу
ЦОВВ

Директор ДЮСШ, СДЮШОР
М.П.

(підпис)

СПФКСОДА

(прізвище, ім’я по батькові)

