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1.1 Редакциясы 
 

Бишкек ш., 2023-ж. 



1. Жалпы жоболор.  
1.1. Рейтинг жыл бою бир нече сынактардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын 

эң күчтүү аткычтарын аныктоо максатында түзүлгөн. Жана ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Снайпинг Федерациясынын мелдештерине катышууга аткычтардын 
мотивациясын жогорулатуу жана эл аралык турнирлерге катышуу үчүн курама 
командалардын мүчөлөрүн аныктоо максатында; 

1.2. Рейтингте Кыргызстандын Снайпинг Федерациясынын учурдагы мүчөлөрү гана катышат. 
 

2.  Ушул Жободо колдонулган негизги түшүнүктөр 
2.1. КРСФ - «Кыргыз Республикасынын Снайпинг федерациясы» коомдук бирикмеси; 
2.2. ITCC - International T-Class Confederation Эл аралык T-Class Конфедерациясы, 2014 - жылы 
негизделип, негизинен жогорку тактыктагы курал системалары менен мелдештерге багытталган; 
2.3. Стандарттык мелдеш - КРСФнын сынак календарында бекитилген ар кандай мелдеш, 
мында ITCC эрежелерине ылайык үч Т-класс модулу бар: тактык, динамика жана алыскы 
аралыктар; 
2.4. Упайлар - ITCC Т-класс системасы боюнча жыйынтык таблицасында сынакта катышкандык 
үчүн алынган упайлар;  
2.5. Мелдештин календары — алдын-ала бекитилген жылдык мелдешттердин планы. 
2.6. Аткычтын рейтинги –учурдагы жылы аткыч катышкан стандарттуу мелдештердин 4 
(төрттөн) кем эмес катышуу үчүн алган аткычтын эң жакшы рейтинг упайларынын суммасы; 
2.7. Бир сынакка катышуу үчүн алынган рейтингдик упайлар - бул Т-класс системасынын 
жыйынтык таблицасында жалпы упайлардын саны болуп саналат; 
2.8. Рейтинг таблицасы - КРСФдин расмий сайтында жарыяланган КРСФ дин биринчи 10 
аткычынын жыйынды таблицасы. 
 
3. Рейтинг упайларын эсептөө тартиби. 
3.1 Рейтингкке «Мелдештердин календарына» ылайык КРСФ өткөргөн стандарттык 
мелдештердин жыйынтыктары кабыл алынат; 
3.2. Мелдешке катышкан ар бир аткыч автоматтык түрдө рейтингдин катышуучусу болуп саналат. 
3.3. Рейтингтин негизинде мелдештерге катышкан алгачкы 10 аткычтын тизмесине ылайык, 
жыйынтыгын бири-бири менен салыштыруусу жатат.  
3.4. Спортчулардын рейтинги Рейтинг таблицасында чагылдырылат, ал стандарттык 
мелдештерде топтолгон упайлардын санына жараша азаюу тартибинде тизилген аткычтардын 
тизмеси. Рейтинг эсептелип жана КРСФ сайтында жарыяланат. 

 
4. Рейтинг упайларын эсептөө тартиби. 
4.1. Аткыч жылына ар кандай стандарттык мелдештердин 4төн кем эмесине катышууга тийиш, 
анын ичинен эки мелдеш ар кандай ок атуу аянтчаларында өткөрүлүшү керек. 
Эгерде аткыч 4-төн ашык мелдешке катышса, анын эң жакшы төрт жыйынтыгы эсепке алынат. 
4.2. Аткыч катышкан мелдештин бардык көнүгүүлөрүн атууга тийиш; 
4.3. Эң мыкты 4 сынактын рейтингдик упайларынын саны кошулат; 
4.4. Рейтинг упайларынын максималдуу санын алган адам - мыкты аткыч болуп саналат; 
 
5. Жеңүүчүлөр жана сыйлыктар. 
 
5.1. Жеңүүчүлөр отчеттук жылдан кийинки жылдын январында аныкталат. Алар эң көп упайга 
ээ болгон биринчи беш аткычтар. Таблица боюнча 6-орундан 10-орунга чейинки ФСКРдин 
экинчи 5 (беш) аткычтары кошумча белгиленет. 


