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1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

1.1 Рейтинг розраховується на основі результатів змагань льотного сезону, що завершився, та 

двох попередніх, та діє на протязі наступного льотного сезону. 

1.2 Назва рейтингу відповідає року, протягом якого він діє.  

1.3 Рейтинг повинен бути розрахований та оприлюднений на офіційному сайті ВФДСУ до дати 

формування збірної на основі цього рейтингу, але не пізніше 3х місяців з дати закінчення 

льотного сезону, за результатами якого він розраховувався. Також на офіційному сайті 

повинен бути опублікований архів вихідних даних, що були використані для розрахунку 

даного рейтингу. 

1.4 Льотний сезон починається 1 жовтня попереднього року та закінчується 30 вересня 

поточного року. Змагання відносяться до того льотного сезону, до якого потрапляє дата 

початку змагань. (У перехідний період – на 2016 рік - льотний сезон починається 1 грудня 

2015р та закінчується 30 вересня 2016р ).  

1.5 Спортивна секція (СС) ВФДСУ приймає результати змагань не пізніше дати закінчення 

поточного льотного сезону. У випадку, якщо змагання закінчуються пізніше цього терміну, 

результати подаються у триденний термін після закінчення змагань. Дані, що не були 

надані до вказаних термінів, до обробки не приймаються.   

1.6 Для розрахунку рейтингу результати змагань подаються до СС: 

- для змагань, що організовуються на території України - організаторами змагань; 

- для закордонних змагань – пілотами-членами ВФДСУ, які брали у них участь і бажають 

мати їх результати у рейтингу. 

1.7 Для розрахунку рейтингу, до СС ВФДСУ необхідно надати такі дані: 

- таблиці з результатами кожного залікового дня змагань, із зазначенням пройденого 

кожним пілотом кілометражу; 

- таблицю з підсумковими результатами змагань. 

Рекомендується подавати результати у форматі FS. 

Для кожного класу чи дисципліни, якщо вони – у різних заліках, результати подаються 

окремо. 

1.8  Розрахунок рейтингу проводиться окремо за класами, в яких проводились окремі заліки на 

змаганнях. Рейтинги спортсменів-жінок формуються виокремленням із загального рейтингу 

за гендерним критерієм.  

1.9 СС приймає та враховує в рейтингу результати тих змагань пілотів, на час початку яких 

пілот відповідає таким вимогам: 

- є дійсним членом ВФДСУ; 

- має дійсне свідоцтво пілота із зазначеною кваліфікацією, видане ВФДСУ; 

- сплатив членські внески за поточний рік. 



1.10 Розрахунок рейтингу виконується відповідно до розділу 2 даного Положення.  

У випадку, якщо формат змагань або окремих вправ змагань не дозволяє врахувати їх 

результати з використанням процедури, описаної у ньому, СС ВФДСУ пропонує алгоритм 

врахування результатів цих змагань (вправ). Запропонований алгоритм затверджується 

Президією ВФДСУ і публікується до початку змагань, щодо яких запроваджується 

запропонований алгоритм. 

 

 

2. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ 

2.1 Рейтинг спортсмена R визначається як сума успішностей S виступів у не більш, ніж 6 

змаганнях, по 2 за кожен льотний сезон: той, який щойно завершився, та два, що йому 

передували.  
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Якщо спортсмен протягом будь-якого із зазначених сезонів брав участь менше, ніж у двох 

змаганнях, то цей факт ніяк не компенсується – в будь-якому випадку зараховується не 

більше двох змагань за сезон. 

2.2 Успішність виступу пілота у змаганнях S визначається за виразом:   

 

𝑆𝑆 = 𝐼𝐼𝑞𝑞𝑞𝑞 × 𝐶𝐶𝑐𝑐 , 

 

де Iqp – якість пілота; 

Cc – цінність змагань. 

2.3 Якість пілота у змаганнях Iqp залежить від кількості очок у підсумковій таблиці результатів 

змагань, та від місця, яке посів пілот: 

 

𝐼𝐼𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑄𝑄 × 𝑃𝑃2, 

 

де Q – нормовані на одиницю очки пілота; 

P- оцінка виступу пілота на основі місця, яке він посів. 

 

𝑄𝑄 =
𝑄𝑄𝑞𝑞
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

; 

 

𝑃𝑃 =
𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝑞𝑞 + 1

𝑁𝑁 , 

де Qp – кількість підсумкових очок пілота у змаганнях; 

Qwin - кількість підсумкових очок переможця змагань; 

N – загальна кількість учасників змагань; 

Pp – місце, яке посів пілот. 

 

2.4 Розрахунок цінності змагань Cc 



Цінність змагань розраховується за виразом: 

𝐶𝐶𝑐𝑐 =
∑ 𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤
1

𝑛𝑛 × 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝐾𝐾𝑙𝑙 , 

де n – кількість залікових днів у змаганнях; 

Ln –  найбільша довжина маршруту, пройденого лідером n-ого залікового дня; 

Kr – коефіцієнт достовірності змагань; 

Kl – коефіцієнт рівня змагань. 

 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 1− 0,5𝑤𝑤; 

 

Kl визначається з таблиці: 

 
1,8 Відкритий Чемпіонат України 
1,8 Змагання 1-ї категорії FAI, а також передчемпіонати світу та Європи  
1,5 Змагання 2-ї категорії FAI, крім передчемпіонатів світу та Європи 
1,3 Змаганян місцевого рівня  
1,2 Онлайн та заочні змагання 
1,0 Змагання, рівень яких ще не визначений 

 
3. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПРОТЕСТИ. 
3.1 Положення про рейтинг на черговий спортивний сезон розробляється СС, затверджується 

на засіданні Президії ВФДСУ та вступає в силу з початком чергового спортивного сезону.  

3.2 Діюче положення автоматично продовжується на наступний термін з початком нового 

льотного сезону, якщо не затверджене нове положення. 

3.3 Будь-який дійсний член ВФДСУ має право подавати пропозиції щодо змін до положення 

про рейтинг на розгляд до СС ВФДСУ. СС зобов’язана розглянути кожну пропозицію та 

прийняти відповідне рішення. Остаточне рішення про внесення змін до положення 

приймається на засіданні Президії. 

3.4 Зміни вносяться лише до положення про рейтинг на наступний спортивний сезон. Зміни до 

діючого положення не вносяться, крім форс-мажорних ситуацій (наприклад, виявлення 

критичної помилки у формулах розрахунку), за умови, що не менше 25% пілотів, що 

входять до актуальної таблиці рейтингу, проголосує за необхідність змін. 

3.5 Протягом 10 днів з дати публікації рейтингу на офіційному сайті ВФДСУ будь-який член 

ВФДСУ, присутній у таблиці рейтингу, має право подати протест у випадку, якщо він не 

згоден з результатами або знайшов помилку. СС розглядає протест та може прийняти 

рішення про перерахунок, яке затверджується Президією. Рішення СС оприлюднюється не 

пізніше, ніж через 10 днів після надходження протесту, і є остаточним. 
 

 


