
                                  

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КАТЕГОРІЙ INTERCLUB 
 

MASTERS 

3.00 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум шість (6) стрибкових елементів, один з яких має бути типу Аксель. 

Дозволено виконання стрибків в один, два та три оберти. 

Дозволено виконання максимум трьох (3) каскадів або комбінацій стрибків. 

Тільки один каскад може складатися з трьох (3) стрибків, два інші каскади мають 

складатися максимум з двох (2) стрибків. 

Комбінації стрибків складаются з двох (2) стрибків, починаючись з будь-якого 

стрибка та слідуючим за ним стрибком типу Аксель, з безпосереднім переходом з 

дуги приземлення першого стрибка в дугу поштовху стрибка типу Аксель. 

Будь-який одинарний, подвійний (включаючи подвійний Аксель) або потрійний 

стрибок не може бути виконаний більше двох (2) разів загалом.  

Стрибок Ойлер зараховується як елемент із вартістю лише у випадку, коли він 

виконаний всередині каскаду між двома іншими стрибками. 

ОБЕРТАННЯ 

Максимум три (3) обертання, з різною абревіатурою, одне з яких має бути 

комбінованим обертанням зі зміною ніг (мінімум вісім (8) обертів, в'їзд стрибком 

не дозволений). Інше має бути стрибком в обертання (мінімум шість (6) обертів), 

або обертанням в одній позиції зі зміною ніг, що починається зі стрибка (мінімум 

вісім (8) обертів). Третє обертання має бути в одній позиції без зміни ніг (мінімум 

п'ять (5) обертів) або зі зміною ніг (мінімум вісім (8) обертів в сумі). 

ДОРІЖКА 

КРОКІВ 

Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового 

майданчика. 

КОМПОНЕНТИ 
• Skating Skills       • Performance       • Interpretation 

• Transitions           • Composition          

ФАКТОР 1.6 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 4 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
6 хвилин 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
1.0 

GOLD 

2.50 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум п'ять (5) стрибкових елементів, один з яких має бути типу Аксель. Не 

дозволяється виконання стрибків подвійний Фліп, подвійний Лутц, 

подвійний Аксель та стрибків в три оберти. 

Дозволено виконання максимум трьох (3) каскадів або комбінацій стрибків. 

Тільки один каскад може складатися з трьох (3) стрибків, два інші каскади мають 

складатися максимум з двох (2) стрибків. 

ОДИНОЧНЕ 

КАТАННЯ 

Masters Вік учасників не обмежений 

Gold Вік учасників не має перевищувати 16 років 

Silver Вік учасників не має перевищувати 14 років 

Bronze Вік учасників не має перевищувати 12 років 

Pre-Chicks Вік учасників не має перевищувати 10 років 

Intermediate Вік учасників не має перевищувати 8 років 

Змагання у категоріях будуть розподілені за віком 



                                  

Комбінації стрибків складаются з двох (2) стрибків, починаючись з будь-якого 

стрибка та слідуючим за ним стрибком типу Аксель, з безпосереднім переходом з 

дуги приземлення першого стрибка в дугу поштовху стрибка типу Аксель. 

Будь-який одинарний, подвійний стрибок не може бути виконаний більше двох 

(2) разів загалом.  

Стрибок Ойлер зараховується як елемент із вартістю лише у випадку, коли він 

виконаний всередині каскаду між двома іншими стрибками. 

ОБЕРТАННЯ 

Максимум три (3) обертання, з різною абревіатурою, одне з яких має бути 

комбінованим обертанням зі зміною ніг (мінімум вісім (8) обертів, в'їзд стрибком 

не дозволений). Інше має бути стрибком в обертання (мінімум шість (6) обертів), 

або обертанням в одній позиції зі зміною ніг, що починається зі стрибка (мінімум 

вісім (8) обертів). Третє обертання має бути в одній позиції без зміни ніг (мінімум 

п'ять (5) обертів) або зі зміною ніг (мінімум вісім (8) обертів в сумі). 

ДОРІЖКА 

КРОКІВ 

Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового 

майданчика. 

КОМПОНЕНТИ 
• Skating Skills       • Performance        

• Transitions           • Interpretation 

ФАКТОР 1.6 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 3 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
5 хвилин 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
1.0 

SILVER  

2.00 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум чотири (4) стрибкових елементів, один з яких має бути типу Аксель. 

Стрибки в два або три оберти заборонені. 

Дозволено виконання максимум двох (2) каскадів або комбінацій стрибків. 

Тільки один каскад може складатися з трьох (3) стрибків, інший каскад має 

складатися максимум з двох (2) стрибків. 

Комбінації стрибків складаются з двох (2) стрибків, починаючись з будь-якого 

стрибка та слідуючим за ним стрибком типу Аксель, з безпосереднім переходом з 

дуги приземлення першого стрибка в дугу поштовху стрибка типу Аксель. 

Будь-який одинарний стрибок або стрибок типу Аксель не може бути виконаний 

більше двох (2) разів загалом.  

ОБЕРТАННЯ 

Максимум два (2) обертання, з різною абревіатурою, одне з яких має бути 

комбінованим обертанням зі зміною ніг (мінімум шість (6) обертів) або без зміни 

ніг (мінімум чотири (4) оберти), в'їзд стрибком не дозволений. Інше обертання має 

бути в одній позиції без зміни ніг (мінімум чотири (4) оберти) або зі зміною ніг 

(мінімум шість (6) обертів загалом), дозволений в'їзд стрибком. 

ДОРІЖКА 

КРОКІВ 

Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового 

майданчика. 

КОМПОНЕНТИ • Skating Skills    • Performance    • Interpretation      

ФАКТОР 1.2 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 2 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
4 хвилин 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
0.5 

BRONZE  

1.50 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум чотири (4) стрибкових елементів, дозволено лише одинарні стрибки. 

Стрибки Одинарний Аксель, а також стрибки в два та три оберти заборонені. 

Дозволено виконання максимум двох (2) каскадів або комбінацій стрибків. 

Тільки один каскад може складатися з трьох (3) стрибків, інший каскад має 

складатися максимум з двох (2) стрибків. 



                                  

Будь-який одинарний стрибок або стрибок типу Аксель не може бути виконаний 

більше двох (2) разів загалом.  

ОБЕРТАННЯ 

Максимум два (2) обертання, з різною абревіатурою, одне з яких має бути 

комбінованим обертанням зі зміною ніг (мінімум шість (6) обертів) або без зміни 

ніг (мінімум чотири (4) оберти), в'їзд стрибком не дозволений. Інше обертання має 

бути в одній позиції без зміни ніг (мінімум чотири (4) оберти) або зі зміною ніг 

(мінімум шість (6) обертів загалом), в'їзд стрибком не дозволений. 

ХОРЕО. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Максимум одна (1) хореографічна послідовність, яка складається з будь-яких 

кроків, поворотів, спіралей та інших елементів ковзання.  

Дозволено використовувати 1/2 льодового майданчика. 

Хореографічна послідовність має встановлену базову вартість та оцінюється 

суддями в GOE. 

КОМПОНЕНТИ • Skating Skills    • Performance    • Interpretation      

ФАКТОР 1.2 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 2 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
4 хвилини 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
0.5 

PRE-CHICKS 

1.40 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум чотири (4) стрибкових елементів, дозволено лише одинарні стрибки. 

Стрибки Одинарний Фліп, Одинарний Лутц, Одинарний Аксель, а також стрибки 

в два та три оберти заборонені. Дозволено виконувати стрибок Перекидний. 

Можливе виконання не більше одного (1) каскаду, який складається з двох (2) 

стрибків максимум. 

Будь-який одинарний стрибок або стрибок типу Аксель не може бути виконаний 

більше двох (2) разів загалом.  

ОБЕРТАННЯ 

 

Максимум два (2) обертання, з різною абревіатурою. Кількість обертів для 

обертання в одній позиції без зміни ніг - мінімум чотири (4) оберти, для 

обертання зі зміною ніг - мінімум шість (6) обертів загалом. В'їзд стрибком в 

обертання не дозволяється.  

ХОРЕО. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Максимум одна (1) хореографічна послідовність, яка складається з будь-яких 

кроків, поворотів, спіралей та інших елементів ковзання.  

Дозволено використовувати 1/2 льодового майданчика. 

Хореографічна послідовність має встановлену базову вартість та оцінюється 

суддями в GOE. 

КОМПОНЕНТЫ • Skating Skills    • Performance 

ФАКТОР 1.2 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 1 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
4 хвилини 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
0.5 

INTERMEDIATE 

1.20 хв +/- 10 с. 

СТРИБКИ 

Максимум два (2) стрибкових елементів. Дозволено виконувати стрибки 

Перекидний, Одинарний Сальхов, Одинарний Тулуп. Інші одинарні або 

подвійні стрибки заборонені. 

Каскади стрибків заборонені. 

Будь-який одинарний стрибок або стрибок Перекидний не може бути виконаний 

більше двох (2) разів загалом.  

ОБЕРТАННЯ 

 

Максимум одне (1) обертання в одній позиції. Зміна ніг або в'їзд стрибком 

заборонений. Мінімальна кількість обертів для зарахування обертання - три (3) 

оберти.  



                                  

ХОРЕО. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Максимум одна (1) хореографічна послідовність, яка складається з будь-яких 

кроків, поворотів, спіралей та інших елементів ковзання.  

Дозволено використовувати 1/2 льодового майданчика. 

Хореографічна послідовність має встановлену базову вартість та оцінюється 

суддями в GOE. 

КОМПОНЕНТЫ • Skating Skills    • Performance 

ФАКТОР 1.0 

РІВНІ 

СКЛАДНОСТІ 
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 1 рівень. 

ТРИВАЛІСТЬ 

РОЗМИНКИ 
3 хвилини 

ЗНИЖЕННЯ ЗА 

ПАДІННЯ 
0.5 

 

 

 

 


