
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Міністра 
молоді та спорту України 
 
 
________________ Ніна УМАНЕЦЬ 

 

СИСТЕМА ВІДБОРУ СПОРТСМЕНІВ ДО ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З 
ФЕХТУВАННЯ  ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ З 

ФЕХТУВАННЯ НА 2021 рік 

 

§1 Загальні положення 

1.1. Система відбору спортсменів до збірної команди України з фехтування   для участі 
в міжнародних змаганнях з фехтування (далі – система відбору) є основним документом, що 
визначає порядок відбору спортсменів до збірної команди України і включення спортсменів 
до складу спортивних делегацій для участі в міжнародних змаганнях з фехтування в усіх 
видах зброї та вікових категоріях. 

1.2. Система відбору базується на принципах об'єктивної оцінки досягнень 
спортсменів, публічності, прозорості рішень, забезпечення рівних можливостей для всіх 
претендентів.  

1.3. Система відбору спрямована на стимулювання досягнення спортсменами високих 
спортивних результатів і на розвиток фехтування як виду спорту в Україні. 

1.4. Система відбору визначає: 

принципи і правила відбору спортсменів до збірної команди України та формування 
складу спортивних делегацій для участі в міжнародних змаганнях; 

правила ведення рейтингу і нарахування рейтингових очок спортсменам. 
 

1.5. Система відбору є загальною для всіх видів зброї та усіх вікових категорій 
нормативним документом, що затверджується Федерацією фехтування України (далі – 
Федерація) та Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт). 

1.6. Положення системи відбору є обов'язковими для виконання. 

1.7. Вимоги до кандидатів: 

виконання індивідуального плану підготовки на 2021 рік, узгодженого з головним          
тренером; 

стабільність показаних результатів на міжнародних змаганнях; 
дотримання етичних і моральних норм поведінки; 
високий рівень морально-вольових якостей та психологічної підготовки; 
виконання медичних обстежень, дотримання антидопінгових правил. 
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1.8. Особливості  застосування системи відбору на Ігри Олімпіади визначається 
додатком 2 до цієї системи відбору. 

§2. Рейтинг  

2.1. Основою оцінки рівня підготовки та кваліфікації спортсмена є його особистий 
рейтинг. Рейтинг – зведена таблиця заохочувальних і штрафних очок. Ведення рейтингу й 
підрахунок очок спортсменів за результатами змагань забезпечує Федерація та публікує їх на 
сайті Федерації протягом 48 годин після публікації результатів чергових рейтингових 
змагань. 

2.2. Федерація веде рейтинги для кожної вікової групи спортсменів, а саме: 

рейтинг кадетів – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому завершується сезон, 
виповнилося 13 років, але не виповнилося 18 років; 

рейтинг юніорів – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому завершується сезон, 
виповнилося 13 років, але не виповнився 21 рік; 

рейтинг Ю-23 – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому завершується сезон, 
виповнилося 13 років, але не виповнилося 24 роки; 

рейтинг дорослих – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому завершується сезон, 
виповнилося 13 років та більше; 

рейтинг ветеранів (35-39 років) – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому 
завершується сезон, виповнилося 30 років, але не виповнилося 40 років; 

рейтинг ветеранів (40-49 років) – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому 
завершується сезон, виповнилося 40 років, але не виповнилося 50 років; 

рейтинг ветеранів (50-59 років) – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому 
завершується сезон, виповнилося 50 років, але не виповнилося 60 років; 

рейтинг ветеранів (60-69 років) – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому 
завершується сезон, виповнилося 60 років, але не виповнилося 70 років; 

рейтинг ветеранів (70 років та більше) – спортсмени, яким до 01 січня року, в якому 
завершується сезон, виповнилося 70 років та більше. 

 

2.3. Один спортсмен може бути включений в кілька рейтингів, однак рішення про 
формування складу команди для участі в міжнародних змаганнях тієї або іншої вікової групи 
затверджується винятково на підставі рейтингу в кожному виді зброї відповідної вікової 
категорії. 

2.4. У рейтинг спортсмена включаються очки, що нараховуються спортсменам за 
результатами рейтингових змагань – всеукраїнських і міжнародних змагань, визначених до 
початку сезону як змагання, за результатами яких спортсмени одержують заохочувальні 
очки, залежно від показаного спортивного результату (зайнятого місця за підсумками 
змагань). За результатами виступів спортсменів у командних змаганнях рейтингові очки не 
нараховуються. Очки нараховуються тільки у випадку потрапляння спортсмена в тур 
прямого вибування.  

2.5. Сезон у віковій категорії юнаки (кадети) починається наступного дня після 
чемпіонату світу серед юнаків (кадетів) і закінчується чемпіонатом світу серед юнаків 
(кадетів). 
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2.6. Сезон у віковій категорії юніори починається наступного дня після чемпіонату 
світу серед юніорів і закінчується чемпіонатом світу серед юніорів. 

2.7. Сезон у віковій категорії дорослі починається наступного дня після чемпіонату 
світу серед дорослих (Іграми Олімпіади) і закінчується чемпіонатом світу серед дорослих 
(Іграми Олімпіади). 

2.8. Сезон у віковій категорії молодь до 23 років починається наступного дня після 
чемпіонату Європи серед молоді до 23 років і закінчується чемпіонатом Європи серед молоді  
до 23 років. 

2.9. Сезон у віковій категорії ветерани починається наступного дня після чемпіонату 
світу серед ветеранів і закінчується чемпіонатом світу серед ветеранів. 

2.10. Кількість всеукраїнських і міжнародних рейтингових змагань, їх список, 
застосовувані до кожного зі змагань, підвищуючи або понижуючи коефіцієнти (далі - 
календар рейтингових змагань), затверджуються тренерськими радами Федерації для 
кожного виду зброї і вікової категорії. 

Календар рейтингових змагань визначає: 

кількість всеукраїнських і міжнародних змагань; 
список всеукраїнських і міжнародних змагань в кожному виді зброї і в кожній віковій 

групі; 
підвищувальний або понижувальний коефіцієнти для кожного з рейтингових змагань. 

 
2.11. Календар рейтингових змагань формується на підставі Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту, та повинен бути визначений до початку спортивного сезону. 

2.12. Рейтинговим роком вважається період, рівний за тривалістю поточному 
календарному року. 

2.13. Рейтинг спортсменів ведеться перманентно, якщо інше не передбачено 
положеннями системи відбору,  але для вікової категорії дорослі: 

після перших змагань сезону рейтингові очки, набрані спортсменом на всеукраїнських 
змаганнях минулого сезону, що відбулися до 31 грудня попереднього року, а також на двох 
перших етапах Кубка світу (та сателітів – рапіра, жінки) FIE попереднього сезону діляться   
на 2 і після завершення цих та  наступних змагань очки, набрані на аналогічних змаганнях 
минулого сезону, заміняються на нові, що нараховуються згідно з таблицями нарахування 
очок (Додаток № 1 до системи відбору) та рейтинговими коефіцієнтами змагань, 
установленими календарем рейтингових змагань; 

після завершення других міжнародних змагань поточного сезону, включених до 
календаря рейтингових змагань Федерації, очки, набрані спортсменом на всіх змаганнях 
минулого сезону, включаючи чемпіонат світу та Європи, діляться на 2 і  після  завершення 
цих  і  наступних   змагань   очки,  набрані   на   аналогічних   змаганнях   минулого  сезону,  
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заміняються на нові, що  нараховуються згідно з таблицями нарахування очок              
(Додаток № 1 до системи відбору) та коефіцієнтів змагань, установлених календарем 
рейтингових змагань. У рейтинг не включаються результати першого із двох однакових 
турнірів, проведених за рейтинговий рік; 

очки, набрані спортсменами на міжнародних змаганнях у попередньому сезоні до  
08.03.2020, лишаються у рейтингах дорослих до завершення Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року 
в м. Токіо (Японська Держава). 

У виді зброї шпага, чоловіки, віковій категорії юніори система нарахування очок 
заміняється на перманентну. На початок сезону залишається 50% очок, набраних у минулому 
сезоні. 

 
При цьому підсумовуються заохочувальні очки спортсменів, отримані на рейтингових 

змаганнях, проведених за рейтинговий рік. 

 
2.14. Кількість міжнародних та всеукраїнських рейтингових змагань, на яких 

отримуються  рейтингові очки, визначається для кожного виду зброї і вікової групи окремо 
при затвердженні календаря рейтингових змагань тренерськими радами Федерації для 
кожного виду зброї і вікової категорії. 

 
2.15. У випадку, якщо в календар рейтингових змагань для кадетів включені юніорські 

всеукраїнські змагання, то в рейтинг спортсменів-кадетів додаються заохочувальні очки, 
отримані на юніорських всеукраїнських змаганнях, кількість яких визначається для кожного 
виду зброї і вікової групи окремо. 

2.16. У випадку, якщо в календар рейтингових змагань для юніорів включені дорослі 
всеукраїнські змагання, то в рейтинг спортсменів-юніорів додаються заохочувальні очки, 
отримані на дорослих всеукраїнських змаганнях, кількість яких визначається для кожного 
виду зброї і вікової групи окремо. 

2.17. Очки, набрані спортсменом на кожному з рейтингових змагань, розраховуються за 
формулою: 

O=M*k, 

де О – очки, набрані спортсменом на рейтинговому змаганні; 

М – кількість очок, відповідно до місця, зайнятого спортсменом на рейтинговому 
змаганні, нараховані відповідно до Додатку № 1 "Нарахування заохочувальних очок за 
участь у змаганнях"; 

K – рейтинговий коефіцієнт змагань, установлений календарем рейтингових змагань і 
відповідно до п. 2.21 системи відбору. 

2.18. У список рейтингових змагань можуть бути включені як офіційні змагання 
Міжнародної федерації фехтування, Європейської конфедерації фехтування, так і 
всеукраїнські змагання. 
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2.19. У список рейтингових змагань можуть бути включені змагання, що проводяться за 
системами  "прямого вибування", "з утішанням" і "з виявленням всіх місць ". 

2.20. У рейтинг спортсменів не можуть бути включені очки, отримані спортсменами за 
результатами змагань, що не включені в календар рейтингових змагань. 

2.21. Організатори всеукраїнських рейтингових змагань зобов'язані надавати повну і 
вичерпну інформацію про результати проведених змагань і передавати протоколи змагань у 
паперовому та електронному вигляді на зберігання у Федерацію не пізніше 24 годин  після 
закінчення змагань. 

2.22. Рейтинг спортсменів визначається автоматично для всіх спортсменів, які брали 
участь у рейтингових змаганнях. Однак спортсмен може бути тимчасово або остаточно 
виключений з рейтингу автоматично (за віком) або за рішенням президії Федерації. 

2.23. Спортсмен остаточно виключається з рейтингу в таких випадках: 

з рейтингу молодшої вікової групи - за віком; 
у зв'язку із прийняттям громадянства іншої держави; 
за заявою спортсмена; 
у випадку довічної дискваліфікації. 

 
2.24. Спортсмен тимчасово виключається з рейтингу за рішенням президії Федерації в 

таких випадках: 

за станом здоров'я, на підставі медичного висновку; 
у випадку, якщо спортсмен не брав участь у рейтингових змаганнях протягом  року 

(виключення до першого старту на рейтингових змаганнях); 
у зв'язку з дискваліфікацією. 

 

2.25. Спортсмен, тимчасово виключений з рейтингу, після закінчення визначеного 
строку виключення поновлюється автоматично. Рейтинг спортсмена поновлюється 
автоматично за результатами перших змагань, в яких він бере участь. 

2.26. За рівної кількості рейтингових очок у спортсменів для визначення місця діє 
принцип: вище місце буде займати той спортсмен, який має більше очок, отриманих на 
міжнародних змаганнях, що включені до календаря рейтингових змагань  відповідної вікової 
категорії. За рівної кількості очок, отриманих на міжнародних змаганнях, що включені до 
календаря рейтингових змагань  Федерації, вище рейтингове місце буде займати той 
спортсмен, який посідає більш високе місце у міжнародному рейтингу. За рівної кількості 
очок, отриманих на міжнародних змаганнях, що включені до календаря рейтингових змагань  
Федерації, та місці у міжнародному рейтингу, вище місце буде займати той спортсмен, який 
протягом рейтингового року більше разів посідав перше місце на рейтингових 
всеукраїнських  змаганнях, у випадку рівності кількості перших місць розглядаються другі 
місця, у випадку рівності других місць – треті  тощо. 

 



 

 

6

6

 

§3. Формування спортивних делегацій  збірної команди України з фехтування для 
участі в міжнародних змаганнях. 

3.1. До складу спортивних делегацій  збірної команди України з фехтування для участі 
в міжнародних змаганнях відбираються спортсмени відповідно до системи відбору і за 
умови, що стан здоров'я спортсмена дозволяє йому брати участь у змаганнях. 

3.2. Рішення про незадовільний стан здоров'я спортсмена може бути прийняте 
винятково на підставі офіційного медичного висновку. Рішення про незадовільний стан 
здоров'я означає тимчасове виключення спортсмена з рейтингу до моменту відновлення його 
здоров'я. Факт відновлення задовільного стану здоров'я підтверджується медичним 
висновком. 

3.3. Кількісний склад делегації спортсменів визначається  за рішенням Федерації та 
Мінмолодьспорту. 

3.4. Склад тренерів делегації визначається  за рішенням Федерації та Мінмолодьспорту. 

3.5. Адміністративний склад делегації визначається  за рішенням Федерації та 
Мінмолодьспорту. 

3.6. Формування делегації для участі в особистих змаганнях.  

3.6.1. Для участі в особистих змаганнях  у виді зброї до складу делегації спортсменів у 
змаганнях вікової категорії дорослі і юніори включаються 3 (три) спортсмени, які мають 
вищий рейтинг Федерації (з першої по третю позицію рейтингу), і 1 (один) спортсмен за 
рішенням тренерської ради Федерації. У разі участі в особистих міжнародних змаганнях 
більшої кількості спортсменів застосовується такий самий принцип. Для участі в особистих 
змаганнях до складу спортивної делегації у змаганнях вікової категорії кадети включаються 
спортсмени, які мають вищий рейтинг (з першої по четверту позицію рейтингу, для 
чемпіонату світу  -  з першої по третю  позицію рейтингу). 

3.6.2. Якщо старший тренер подає до Федерації пропозиції щодо складу делегації 
спортсменів виключно за рейтингом та немає жодних заперечень від тренерів – членів 
тренерської ради, проведення тренерської ради не обов'язкове. 

3.7. Формування збірної команди України для участі в командних змаганнях.  

3.7.1. У віковій категорії дорослі до складу збірної команди України, яка бере участь у 
чемпіонаті світу та Європи у складі команди, за рішенням тренерської ради включаються 3 
(три) спортсмени зі складу спортсменів, які брали участь в особистих змаганнях, і  1 (один) 
спортсмен за рішенням тренерської ради Федерації.  

3.7.2. Безпосередньо на змаганнях – етапах  командного Кубку світу у вікових 
категоріях дорослі  та юніори старший тренер з виду зброї має право зробити заміну в складі 
команди навіть  з числа тих спортсменів, які беруть участь у змаганнях Кубку світу за свій 
особистий рахунок чи за рахунок відряджуючих організацій. 
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3.7.3. Для участі в командних змаганнях серед юніорів  включаються 3 (три) 
спортсмени, які мають найвищий поточний рейтинг (з першої по третю позицію рейтингу), і 
1 (один) спортсмен за рішенням тренерської ради Федерації. 

3.7.4. Для участі в командних змаганнях серед кадетів  включаються три (3) 
спортсмени,  які мають найвищий поточний рейтинг (з першої по третю позицію рейтингу), і 
один (1) спортсмен за рішенням тренерської ради Федерації. 

3.7.5. Спортсмен, позиція якого в рейтингу нижче третьої, але який був включений до 
складу збірної команди України за рішенням тренерської ради, може брати участь і в 
особистих змаганнях, якщо це допускається регламентом змагань, з урахуванням положень 
системи відбору. Такий спортсмен бере участь в особистих змаганнях, якщо положення про 
проведення змагань, його поточний рейтинг і фактично сформований склад спортивної 
делегації допускають його участь. 

§4. Заключні положення 

4.1. Будь-які зміни і доповнення до системи відбору повинні бути затверджені 
президією Федерації фехтування України та Мінмолодьспортом. 

4.2. Ця система відбору набуває чинності з моменту її затвердження президією 
Федерації та Мінмолодьспортом. 

 
 
Директор департаменту олімпійського спорту             Нельсон ГАЙРІЯН 
 
 
Головний тренер штатної команди національної 
збірної команди України з фехтування                          Наталія КОНРАД 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
Перший віце-президент 
Федерації фехтування України 
 
 
_____________________ Сергій МІЩЕНКО 
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Додаток 1 до Системи відбору 
спортсменів до збірної команди України з 
з фехтування  для участі в міжнародних 
змаганнях з фехтування на 2021 рік 

 
Базові таблиці заохочувальних очок за участь у змаганнях 

 
Таблиця № 1 

Нарахування заохочувальних рейтингових очок для змагань, що проводяться за 
системою "прямого вибування":  

місце очки місце очки місце очки 
1 16  5-8 9  33-64 1,5 
2 14 9-16 6 65-96 * 0,5 
3 12 17-32 3   

* У міжнародних змаганнях серед дорослих у видах зброї шпага жіноча, рапіра жіноча і 
чоловіча, шабля жіноча і чоловіча, якщо у змаганнях є тур боїв за вихід до 96 сильніших, 
нараховується 0,5 очок за місця з 65 по 96. 

У попередніх турах міжнародних рейтингових змагань на шпагах серед чоловіків, 
дорослих нараховується по 1 очку за кожний пройдений попередній тур:  

за проходження групового туру – 1 очко; 
за проходження наступних попередніх турів (табло 256, табло 128 тощо) – 1 очко за 

кожний попередній тур. 
Таблиця № 2 

Нарахування заохочувальних рейтингових очок для змагань, що проводяться за 
системою "з утішанням": 

місце очки місце очки місце очки 
1  16 5-8   9  17-24 4 
2 14  9-12  7 25-32 3 
3  12  13-16 6  33-64 1,5 

Таблиця №3 
Нарахування заохочувальних рейтингових очок для змагань, що проводяться за 

системою "з виявленням всіх місць": 
місце очки місце очки місце очки місце очки місце очки 

1 16 5 12 9 8 13 6 17-32 3 
2 15 6 11 10 7,5 14 5,5 33-64 1,5 
3 14 7 10 11 7 15 5   
4 13 8 9 12 6,5 16 4,5   

Спортсмени, які були відряджені на міжнародні змагання за рахунок 
Мінмолодьспорту та не пройшли попередній тур, отримують мінус 2 очки в рейтинг за 
участь у цих  змаганнях. 
 
 
Директор департаменту олімпійського спорту               Нельсон ГАЙРІЯН 
 
 
Головний тренер штатної команди національної 
збірної команди України з фехтування                Наталія КОНРАД 
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Додаток 2 до системи відбору 
спортсменів до збірної команди України з 
фехтування для участі в міжнародних 
змаганнях з фехтування  

 
 
 
Система відбору до національної збірної команди України з фехтування для участі 

в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японська Держава). 
 
 
 
1. Відбір до національної збірної команди України з фехтування для участі в Іграх 

ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японська Держава)  закінчується чемпіонатом 
Європи 2021 року. 

Кваліфікаційні змагання:   
чемпіонат світу (дорослі) 2019 р., чемпіонат Європи (дорослі); етапи Кубка світу з 

20.03.2019 по 14.06.2021;  
етапи Кубка світу серії Гран-Прі, Сателіти (для жіночої рапіри) з 20.03.2019 по 

14.06.2021;  
чемпіонати України, Кубки України;  
етапи Кубка України – Всеукраїнські змагання найсильніших; етап Кубку України 

пам’яті Л. Авербаха (шпага); етап Кубку України пам’яті І. Величка (шпага, чоловіки); етап 
Кубку України пам’яті В. Андрієвського (рапіра, шабля);  

Відкритий чемпіонат ЗСУ (рапіра, жінки); 
Зональні Європейські відбіркові змагання (у випадку, якщо команда не кваліфікувалась 

для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в м. Токіо (Японська Держава) у 2021 р., на 
індивідуальні змагання спортсмени кваліфікуються особисто, згідно із кваліфікаційною 
системою Міжнародної федерації фехтування (FIE), у випадку, якщо жоден спортсмен не 
кваліфікувався згідно із кваліфікаційною системою FIE). 

2. До складу національної збірної команди України для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 
2020 року в м. Токіо (Японська Держава)  спортсмени відбираються відповідно до діючої 
системи відбору спортсменів до збірної команди України фехтування для участі в 
міжнародних змаганнях з урахуванням таких пунктів. 

3. У разі командної кваліфікації видом зброї для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 
року в м. Токіо (Японська Держава), до національної збірної команди України включаються 
3 (три) спортсмени, які мають вищий рейтинг Федерації у віковій категорії дорослі і 1 (один)  
спортсмен за рішенням Тренерської ради Федерації. 

3.1. Склад спортсменів, які беруть участь в особистих змаганнях Ігор ХХХІІ Олімпіади 
2020 року у м. Токіо (Японська Держава)  визначає старший тренер з виду зброї за 
узгодженням з головним тренером збірної команди України (із врахуванням п. 3 цього 
додатку). 

3.2. Склад спортсменів, які беруть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року у              
м. Токіо (Японська Держава)  у командних змаганнях, визначає старший тренер з виду зброї 
за узгодженням з головним тренером збірної команди України (із урахуванням п. 3 цього 
Додатку). 

4. У випадку, якщо команда не кваліфікувалась для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 
2020 року в м. Токіо (Японська Держава), на індивідуальні змагання спортсмени 
кваліфікуються особисто, згідно із кваліфікаційною системою FIE.  У випадку, якщо жоден 
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спортсмен не кваліфікувався згідно із кваліфікаційною системою FIE, право на 
участь в зональних європейських відбіркових змаганнях отримує спортсмен, який має вищий 
офіційний міжнародний "олімпійський" рейтинг FIE станом на 04.04.2021. 

 
 
 
Директор департаменту олімпійського спорту                         Нельсон ГАЙРІЯН 

 

Головний тренер штатної команди національної 
збірної команди України з фехтування                           Наталія КОНРАД 


