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Всеукраїнські змагання з хокейної майстерності Skills Challenge проводяться в 

рамках програми юнацьких зимових Олімпійських ігор 2020 року. Змагання 

включають в себе проведення тесту за навичками, що  є  необхідними для гри у 

хокей. 

 
Стаття 1. Мета проведення змагання 

1. Всеукраїнські змагання з хокейної майстерності Skills Challenge проводяться 

з метою: 

1.1. залучення юних спортсменів до олімпійського руху; 

1.2. підведення підсумків роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших 

навчальних закладів спортивного профілю на основі оцінки індивідуальних 

навичок спортсменів; 

1.3. оцінки та перевірки спеціалізованих технічних навичок та вмінь, що є 

необхідними для гри у хокей з шайбою; 

1.4. визначення виключно за спортивним принципом переможця та призерів 

всеукраїнських змагань з хокейної майстерності Skills Challenge Competition; 

1.5. відбір виключно за спортивним принципом кандидатів для участі у 

фінальному етапі зимових юнацьких Олімпійських ігор 2020 року; 

1.6. підвищення рівня майстерності юних хокеїстів; 

1.7. популяризація хокею як виду спорту серед молоді. 
 

Стаття 2. Керівництво проведенням змагання 

1. Загальна організація та поточне керівництво проведенням змагання 

здійснюється Федерацією хокею України. 

2. Безпосередня організація першого етапу змагання покладається на 

керівництво дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

3. Безпосередня   організація   фінального   етапу   змагання   покладається   на 

виконавчу дирекцію Федерації хокею України 

4. Контроль за проведенням змагання покладається на виконавчу дирекцію 

Федерації хокею України.  
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Стаття 3. Спортсмени-учасники змагання 

1. До участі у змаганні допускаються спортсмени 2004 та 2005 років 

народження, що є вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спортивних клубів та інших спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю. 

2. Дозволяється участь у змаганні спортсменок-дівчат, якщо вони відповідають 

критеріям пункту 1 цієї статті. 

 
Стаття 4. Структура проведення змагання 

1. Всеукраїнські змагання з хокейної майстерності Skills Challenge проводяться 

у два етапи: 

1.1. Перший етап – змагання на рівні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спортивних клубів та інших спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю; 

1.2. Фінальний етап – змагання серед найкращих спортсменів за підсумками 

першого етапу. 

 
Стаття 5. Строки проведення змагання 

1. Перший етап змагання відбудеться у період з 11 березня 2019 року по           26 

квітня 2019 року. 

2. Керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та інших 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, мають до 11 

березня 2019 року, проте не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення, надіслати 

до офісу Федерації хокею України інформацію про строки та місце проведення 

першого етапу змагання. 

3. Фінальний етап змагання відбудеться 11 травня 2019 року у місті Києві. 

 
Стаття 6. Система проведення змагань 

1. Змагання на першому етапі передбачає виконання тесту кожним 

спортсменом-учасником (див. додаток1).  

2. Кожен спортсмен має дві спроби на виконання тесту. Кращий результат з 
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двох спроб буде зарахований як остаточний. 

3.  У  випадку  рівності  результату  у  двох  чи  більше  спортсменів  для  

визначення підсумкових місць застосовуються наступні критерії: 

3.1.  перевагу має спортсмен, що має меншу кількість порушень правил; 

3.2. у випадку рівності показника 3.1. перевагу має спортсмен у якого кращий 

другий результат; 

3.3. у випадку рівності усіх показників, спортсмени  які мають однакові 

результати повторюють тест.  

4. Підсумки змагання закріплюються протоколом (додаток 2), завірена копія 

якого надсилається рекомендованим листом або електронною поштою до 

виконавчої дирекції Федерації хокею України протягом 3 календарних днів після 

завершення етапу. 

5. Керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та інших 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю несуть 

відповідальність за надання достовірних даних. 
 

 Стаття 7. Порушення правил при виконані тесту  

1. Спортсмен отримує штраф, якщо: 

1.1.  шайба не потрапляє у ворота; 

1.2.  спортсмен торкається будь-якої іншої шайби, крім основної. 

2. Кожне покарання додає час до кінцевого результату. Перший штраф коштує 

одну секунду, другий- дві секунди, третій - три секунди, а четвертій - чотири 

секунди. Якщо гравець отримав п'ять або більше штрафів, його дискваліфікують.  

- 1 штраф: 1 секунда додається до фінішного часу; 

- 2 штрафи: 3 секунди (у загальній складності) додаються до фінішного часу;  

- 3 штрафи: 6 секунд (загалом) додаються до фінішного часу;  

- 4 штрафи: 10 секунд (загалом) додаються до фінішного часу; 

- 5 або більше штрафів: дискваліфікація учасника. 
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Стаття 8. Склад учасників фінального етапу змагання 

1. До фінального етапу змагання потрапляють по двоє найкращих спортсменів 

за підсумками змагань першого етапу в дитячо-юнацьких спортивних школах, 

спортивних клубах інших спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю. 

2. Якщо спортсмен, який отримав право виступати у фінальному етапі 

змагання, з якихось причин відмовився від участі, його місце має право зайняти 

спортсмен з того самого навчального закладу, який має наступний найвищий 

рейтинговий номер. 

 
Стаття 9. Нагородження переможців та призерів змагання 

1. Переможець змагання нагороджується дипломом та почесною нагородою за 

перше місце. 

2. Спортсмени, що посіли друге та трете місця, нагороджується дипломами за 

відповідні місця.   

3. Решта учасників фінального етапу змагання отримують дипломи за участь. 
 

Стаття 10. Фінансові умови 

1. Усі витрати на оренду льодових майданчиків та допоміжного обладнання на 

першому етапі змагання несуть навчальні заклади, що беруть участь у змаганні. 

2. Усі витрати на оренду льодового майданчика для проведення фінального 

етапу змагання здійснюються за рахунок організаторів. 

3. Витрати на придбання допоміжного обладнання для проведення фінального 

етапу змагання здійснюються за рахунок організаторів. 

4. Витрати на придбання нагороджувальної атрибутики здійснюються за рахунок 

організаторів.  

5. Усі витрати на відрядження іногородніх учасників фінального етапу 

здійснюються за рахунок організації, що відряджає їх. 
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Стаття 11. Умови проведення тестів 
1. Перед початком виконання тестів має відбутися процедура жеребкування, що 

визначатиме черговість виконання тестів. 

2. Безпосередньо перед початком виконання тестів має відбутися 10-хвилинна 

розминка з використанням шайб. 

3. На всіх етапах змагання спортсмени зобов’язані виконувати тести у повній 

хокейній амуніції (ковзани, елементи захисту, шолом, рукавиці, светр) з 

ключкою. 

4. Відсутність у спортсмена хокейної амуніції або її частини автоматично 

призводить до дискваліфікації такого спортсмена зі змагань. 

5. Спортсмени, що не беруть участі у тесті, зобов’язані перебувати на лаві для 

запасних. 
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Додаток 1 
 
 
 
   

 
 
Щоб забезпечити функціонування тесту льодова 
поверхня повинна бути вимірювана належним 
розміром і заздалегідь визначена. Це вимагатиме 
попереднього вимірювання та маркування 
поверхні льоду до початку проведення тесту. 
 

Процедура складається з трьох основних                      
напрямків: 
- Виміряйте відстані за допомогою                             
вимірювальної стрічки. 
- Просвердліть в вимірюваній точці отвір                         
шириною 2 см. 
- Заповніть отвори фарбою на водній основі і                        
дайте йому замерзнути. 

 

На схемі показано розташування міток для                   
проведення тестування.  
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проведення тест 

у  

 
 
 
 
 

Наступні малюнки показують приклад                                                       
того, як гравець має виконувати тест. 

 

    Дія гравця з 1, 2 та 3 шайбами.  
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                    Дія гравця з 4 та 5 шайбами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Дія гравця з 6, 7 та 8 шайбами.  
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           Приклад повного виконання тесту 
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Додаток 2 
Підсумковий протокол першого етапу всеукраїнських змагань з хокейної майстерності Skills Challenge  

 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я Спроба 1 Спроба 2 
Кращий Час Місце 

Час Час 
1 	 	 	 	 	

2 	 	 	 	 	

3 	 	 	 	 	

4 	 	 	 	 	

5 	 	 	 	 	

6 	 	 	 	 	

7 	 	 	 	 	

8 	 	 	 	 	

9 	 	 	 	 	

10 	 	 	 	 	

11 	 	 	 	 	

12 	 	 	 	 	

13 	 	 	 	 	

14 	 	 	 	 	

15 	 	 	 	 	
 

 

До участі у фінальному етапі Всеукраїнських змагань з хокейної майстерності від ДЮСШ _________________ 

Рекомендуються                         , що посів І місце та   _        _____                        , що посів ІІ місце. 
 

Керівник ДЮСШ 

 / / 
                  Підпис, печатка                                                                     ПІБ керівника ДЮСШ 


