
 

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 

 

 

Розряд 

Вимоги до кількості учасників, які мають 

такі спортивні звання та розряди 
Показник часу відносно 

результату переможця, 

% МСУ КМСУ 
 

I 
 

II 
 

III 
I 

юнацький 

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 
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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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