
 
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ___________20___р Київ    № ___________

Про внесення змін до наказу                                    
Міністерства молоді та спорту 
України від 17 квітня 2014 року № 1258 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про 
Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, Положення про Єдину 
спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді 
та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства молоді та спорту України                            
від 17 квітня 2014 року № 1258 "Про затвердження Кваліфікаційних норм та 
вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року                           
за № 488/25265, слова та цифри "підпункту 40 пункту 4, пункту 8 Положення 
про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента 
України від 24 липня 2013 року № 390" замінити словами та цифрами "абзацу 
дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство 
молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 липня 2014 року № 220". 

2. Внести зміни у додаток 50 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної 
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року № 1258, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року                    
за № 488/25265, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання в 
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4.     Відділу  взаємодії  з  громадськістю  та  засобами  масової   інформації 
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забезпечити оприлюднення цього наказу  на офіційному  вебсайті  Міністерства
молоді та спорту України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту 
України                                                              Вадим ГУТЦАЙТ
                



Додаток 50
до Кваліфікаційних норм та вимог 
Єдиної спортивної класифікації України
з олімпійських видів спорту

СНОУБОРДИНГ
Чоловіки та жінки

Вікові групи спортсменів у таких дисциплінах: 
паралельні дисципліни (паралельний слалом, паралельний слалом-гігант), 

сноубордкрос, слалом, слалом-гігант, командний сноубордкрос, командні 
змагання (у тому числі змішані):

молодші юнаки, дівчата – 11-12 років;
старші юнаки, дівчата – 13-14 років;
юніори, юніорки – 15-19 років;
чоловіки, жінки – 20 років і старші.

Вікові групи спортсменів у таких дисциплінах: 
хафпайп, слоупстайл, біг-ейр:
молодші юнаки, дівчата – 9-10 років;
старші юнаки, дівчата – 11-12 років;
юніори, юніорки – 13-17 років;
чоловіки, жінки – 18 років і старші.

Примітки:
1. Для участі у змаганнях спортсмен має досягти мінімальної кількості 

років відповідної вікової групи станом на 31 грудня календарного року, коли 
розпочинається поточний змагальний сезон.

2. До участі у змаганнях чемпіонату світу, розіграшу Кубка світу, зимових 
Олімпійських ігор, розіграшу Кубка Європи допускаються юніори відповідно 
до вікового цензу Міжнародної федерації лижного спорту FIS.

Дисципліни, що включені до програми зимових Олімпійських ігор:
біг-ейр; 
паралельні дисципліни (паралельний слалом, паралельний слалом-гігант);
хафпайп;
сноубордкрос;
змішаний командний сноубордкрос;

слоупстайл.
Дисципліни, що не включені до програми зимових Олімпійських ігор:

слалом;
слалом-гігант;
тріпл-С;
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командні змагання (у тому числі змішані).

Посісти місце на одному з перелічених змагань:

Майстер спорту України міжнародного класу
4-8 – на Олімпійських іграх;
4-6 – на чемпіонаті світу;
1-3 – на етапі розіграшу Кубка світу;
1 – на етапі розіграшу Кубка Європи;
1 – на Всесвітній зимовій Універсіаді;
1 – на чемпіонаті світу серед юніорів.

Майстер спорту України
1 – на Юнацьких зимових Олімпійських іграх;
2-6 – на чемпіонаті світу серед юніорів;
1-3 – на офіційних міжнародних змаганнях, включених до календаря 

Міжнародної федерації лижного спорту, за участю не менше 8 країн;
1-3 – на чемпіонаті України в індивідуальних змаганнях паралельні 

дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), сноубордкрос за 
наявності не менше 25 рейтингових очок Міжнародної лижної федерації FIS 
(фіс-пунктів) у відповідному виді програми;

1 – на чемпіонаті України в індивідуальних змаганнях (слалом, слалом-
гігант, тріпл-С) за наявності не менше 25 рейтингових очок Міжнародної 
лижної федерації FIS (фіс-пунктів) у відповідному виді програми;

1 – на чемпіонаті України в індивідуальних змаганнях (слоупстайл) за 
наявності не менше 25 рейтингових очок Міжнародної лижної федерації FIS 
(фіс-пунктів) у відповідному виді програми та за умови виконання вимог – 70 
балів (чоловіки) та 50 балів (жінки) за виконання трюків під час проходження 
траси з комбінації не менш як один трамплін та три джибінгові секції;

2-6 – на Всесвітній зимовій Універсіаді;
1 – у розіграші Кубка України за сумою всіх етапів за умови участі не 

менше двох спортсменів, які мають звання майстра спорту України в 
індивідуальних видах програми паралельні дисципліни (паралельний слалом-
гігант, паралельний слалом), сноубордкрос, слалом, слалом-гігант, тріпл-С.

Кандидат у майстри спорту України
4-8 – на чемпіонаті України паралельні дисципліни (паралельний слалом-

гігант, паралельний слалом), сноубордкрос, слалом, слалом-гігант, тріпл-С;
1-6 – на чемпіонаті України серед юніорів паралельні дисципліни 

(паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), сноубордкрос, слалом, 
слалом-гігант, тріпл-С;

1-3 – на чемпіонаті України (слоупстайл) за умови виконання вимог – 50 
балів (чоловіки) та 35 балів (жінки) за виконання трюків під час проходження 
траси з комбінації не менш як один трамплін та три джибінгові секції;

1 – на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок (слоупстайл) за умови 
виконання вимог – 50 балів (чоловіки) та 35 балів (жінки) за виконання трюків 
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під час проходження траси з комбінації не менш як один трамплін та три 
джибінгові секції;

1-3 – на етапах розіграшу Кубка України в індивідуальних видах програми 
паралельні дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), 
сноубордкрос за умови участі не менше двох спортсменів, які мають звання 
майстра спорту України;

1-3 – на чемпіонаті України серед юнаків старшої вікової групи паралельні 
дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), сноубордкрос, 
слалом, слалом-гігант, тріпл-С;

2-8 – у розіграші Кубка України за сумою всіх етапів серед чоловіків та 
жінок паралельні дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний 
слалом), сноубордкрос, слалом, слалом-гігант, тріпл-С;

1 – на Всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат за сумою всіх 
етапів у віковій групі старших юнаків та дівчат в індивідуальних видах 
програми паралельні дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний 
слалом), сноубордкрос, слалом, слалом-гігант, тріпл-С.

I-III розряди слалом, слалом-гігант, паралельні дисципліни (паралельний 
слалом-гігант, паралельний слалом), тріпл-С, сноубордкрос, слоупстайл 
присвоюються на змаганнях чемпіонатів областей, міст та на змаганнях, 
включених до календарних планів закладів фізичної культури та спорту, 
статутними документами яких передбачено розвиток відповідних видів спорту 
відповідно до вимог, зазначених у кваліфікаційній таблиці у відповідному виді 
програми.

Виконати вимоги, зазначені у кваліфікаційній таблиці, в одному з видів 
програми:

Паралельні дисципліни (паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), 
слалом, слалом-гігант, сноубордкрос.

Кваліфікаційна таблиця

Вимоги до кількості учасників, які мають 
такі спортивні звання та розряди

Розряд
МСУ КМСУ I II III

I 
юнацький

Показник часу відносно 
результату переможця, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8
I 2 - - - - - 130

- 2 - - - - 120
- - 4 - - - 110
- - - 5 - - переможець

II 2 - - - - - 140
- 2 - - - - 130
- - 3 - - - 120
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1 2 3 4 5 6 7 8
- - - 4 - - 110
- - - - 4 - переможець

III - 1 - - - 150
- - 2 - - - 140
- - 2 - - 120
- - - - 3 - 110
- - - - - 3 переможець

Слоупстайл
Кваліфікаційна таблиця

Розряд Сума 
балів Вимоги

Чоловіки

І 30
Виконання трюків під час проходження траси з 
комбінації не менш як одного трампліна та двох 
джибінгових секцій

ІІ 20 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї джибінгової секції

ІІІ 15 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї джибінгової секції

І 
юнацький 10 Виконання трюків під час проходження траси з одного 

трампліна та однієї джибінгової секції
ІІ 

юнацький 8 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї джибінгової секції

ІІІ 
юнацький 6 Виконання трюків під час проходження траси з одного 

трампліна та однієї джибінгової секції

Жінки

І 25
Виконання трюків під час проходження траси з 
комбінації не менш як одного трампліна та двох 
джибінгових секцій

ІІ 20 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї джибінгової секції

ІІІ 15 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї  джибінгової секції

І 
юнацький 10 Виконання трюків під час проходження траси з одного 

трампліна та однієї джибінгової секції
ІІ 

юнацький 8 Виконання трюків під час проходження траси з одного 
трампліна та однієї джибінгової секції

ІІІ 
юнацький 6 Виконання трюків під час проходження траси з одного 

трампліна та однієї джибінгової секції



                                                                      5                                Продовження додатка 50 

Примітки:
1. Для присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів у кожній 

віковій групі повинно бути не менше трьох учасників.
2. I-III юнацькі розряди у видах програми: паралельні дисципліни 

(паралельний слалом-гігант, паралельний слалом), сноубордкрос, слалом, 
слалом-гігант, тріпл-С – виконуються в одному з індивідуальних видів 
програми на змаганнях, включених до календарних планів обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, закладів фізичної культури та спорту, 
статутними документами яких передбачено розвиток відповідних видів спорту:
I юнацький розряд – 1-5 місце;
II юнацький розряд – 6-10 місце;
III юнацький розряд – 10-12 місце.

3. I-III юнацькі розряди (слоупстайл) – виконуються в одному з 
індивідуальних видів програми на змаганнях, включених до календарних планів 
обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладів фізичної 
культури та спорту, статутними документами яких передбачено розвиток 
відповідних видів спорту та за умови виконання вимог кваліфікаційної таблиці.
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