Всеукраїнські змагання з фігурного катання на
ковзанах серед аматорів
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29 жовтня 2021 року
Льодова арена "Термінал"
м. Бровари, Київська обл., Україна

www.talentscup.org
Категорії учасників
Artistic
Masters
Gold
Змагання у
категоріях будуть
розподілені за віком

Silver
Bronze
Pre-Chicks
Intermediate
Begginers +

Вік учасників не обмежений
Вік учасників не має перевищувати 18 років
Вік учасників не має перевищувати 14 років
Вік учасників не має перевищувати 10 років

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Льодова арена "Термінал"
вул. Київська, 316, ТРЦ "Термінал",
м. Бровари, Київська обл., Україна
trc-terminal.com.ua/rozvagi/lodova-arena
Розмір льодового майданчику: 60 x 30 метрів
ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
Реєстрація на змагання відбувається шляхом заповнення ОНЛАЙН-ФОРМИ
https://forms.gle/iofaFX4b8JxBMhFu8
РЕЄСТРАЦІЯ ВІДКРИТА ДО 17 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ
Оргкомітет залишає за собою право обмежувати кількість учасників в тій чи іншій
категорії, за необхідності.
СТАРТОВИЙ ВНЕСОК

NB! Звертаємо Вашу увагу, що стартовий внесок має бути оплачений перед початком
онлайн-реєстрації. В процесі реєстрації Вам необхідно буде прикріпити копію/скан чеку про
оплату. Стартовий внесок не повертається у випадку рішення відміни участі спортсмена з
будь-якої причини.
Artistic, Masters, Gold, Silver, Bronze
1600 UAH
Pre-Chicks, Intermediate
1400 UAH
Begginers +
1200 UAH
Реквізити для оплати
Назва банку: АТ "УКРСИББАНК"
Номер рахунку: UA913510050000026006879031827
Ім'я отримувача (юр. особа): ФОП Долгополова Оксана Володимирівна
ІН ДРФО: 3467700780
КАРАНТИННІ ЗАХОДИ
У зв'язку із карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України "Щодо
попередження розповсюдження на території України коронавірусу COVID-19") учасники,
тренери та супроводжуючі мають дотримуватис наступних правил:
• знаходитися у масці під час перебування в будь-яких приміщеннях Льодової арени
"Термінал", окрім як під час розминки на льоду або виступу;
• дотримуватися соціальної дистанції 1.5 метра;
• Учасники будуть повідомлені у випадку оновлення карантинних обмежень.
МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД
Музичний супровід програм має бути прикріплений в процесі реєстрації. У випадку змін,
актуальний музичний супровід має бути наданий Організаційному комітету безпосередньо
під час акредитації на флеш-носії у форматі MP3.
Організаційний комітет НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за якість наданого
музичного файлу та якість звуку на льодовій арені у випадку неналежної якості
файлу.
У випадку поганого звучання виступаючий або тренер має право перервати виступ та
звернутися до Рефері із проханням включити музичний запис ще раз або надати USB-носій
для уникнення подальших негараздів із звучанням.
АКРЕДИТАЦІЯ УЧАСНИКІВ В ДЕНЬ ЗМАГАНЬ
Проходження акредитації учасників, тренерів та супроводжуючих та отримання бейджів є
обов'язковим. Про час та місце проведення акредитації всі учасники будуть повідомлені
за 10 днів до дня змагань.
РЕЗУЛЬТАТИ
Суддівство та підрахунок результатів проводиться згідно Загальним правилам ISU від
2021 року. Протести не приймаються, відповідно до Правила 123, Параграфу 4 Загальних
правил ISU від 2021 року.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ
+38 (067) 509 54 12 Оксана
autumntalents@gmail.com

Актуальна інформація, розклад, стартові списки та результати будуть доступні на
сайті www.talentscup.org

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КАТЕГОРІЙ АМАТОРІВ

MASTERS
3.00 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ДОРІЖКА КРОКІВ
КОМПОНЕНТИ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ
ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

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.
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).
Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового майданчика.
• Skating Skills
• Performance
• Interpretation
• Transitions
• Composition
1.6
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 4 рівень.
6 хвилин
1.0

GOLD
2.50 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ДОРІЖКА КРОКІВ
КОМПОНЕНТИ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ

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.
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.
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).
Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового майданчика.
• Skating Skills
• Performance
• Transitions
• Interpretation
1.6
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 3 рівень.

ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

5 хвилин
1.0

SILVER
2.00 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ДОРІЖКА КРОКІВ
КОМПОНЕНТИ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ
ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

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.
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.
Максимум одна (1) доріжка кроків з максимальним покриттям льодового
майданчика.
Дозволено використовувати 1/2 льодового майданчика.
• Skating Skills • Performance • Interpretation
1.2
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 2 рівень.
4 хвилин
0.5

BRONZE
1.50 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ХОРЕО.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
КОМПОНЕНТИ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ
ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ

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 не може бути виконаний більше двох (2) разів загалом.
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.
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.
• Skating Skills • Performance • Interpretation
1.2
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 2 рівень.
4 хвилини

ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

0.5

PRE-CHICKS
1.40 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ХОРЕО.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
КОМПОНЕНТЫ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ
ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

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 не може бути виконаний більше двох (2) разів загалом.
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.
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.
• Skating Skills • Performance
1.2
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 1 рівень.
4 хвилини
0.5

INTERMEDIATE
1.30 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

ХОРЕО.
ПОСЛІДОВНІСТЬ
КОМПОНЕНТЫ
ФАКТОР
РІВНІ
СКЛАДНОСТІ
ТРИВАЛІСТЬ
РОЗМИНКИ
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

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.
Максимум одне (1) обертання в одній позиції. Зміна ніг або в'їзд стрибком заборонений.
Мінімальна кількість обертів для зарахування обертання - три (3) оберти.
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.
• Skating Skills • Performance
1.0
Максимальний рівень складності виконаних елементів - 1 рівень.
3 хвилини
0.5

BEGINNERS +
до 1 хв. 20 с.
СТРИБКИ

Максимум один (1) стрибковий елемент.
- Стрибок на 1800 з двох на дві ноги - базовий рівень складності;

ОБЕРТАННЯ

ХОРЕО.
ПОСЛІДОВНІСТЬ

ДОРІЖКА КРОКІВ

КОМПОНЕНТЫ
ФАКТОР
РОЗМИНКА
ЗНИЖЕННЯ ЗА
ПАДІННЯ

- Стрибок Перекидний (Waltz jump) - 1 рівень складності;
Виконання інших стрибкових елементів заборонено.
Максимум одне (1) обертання в позиції "Upright" ("Гвинт").
- Обертання у позиції "Upright" ("Гвинт") - на двох ногах - базовий рівень складності;
- Обертання у позиції "Upright" ("Гвинт") - на одній нозі - 1 рівень складності;
Зміна ніг або в'їзд стрибком заборонений. Мінімальна кількість обертів для
зарахування обертання - два (2) оберти.
Максимум одна (1) хореографічна послідовність, яка включає одну (1) позицію спіралі
тривалістю мінімум 2 секунди, одну (1) позицію "Випад" тривалістю мінімум 2
секунди та одну (1) позицію "Саночки" або "Пістолетик" тривалістю мінімум 2
секунди, які слідують одна за одною.
Дозволено додавати пов'язуючі кроки між позиціями (такі як біговий, шассе).
У випадку не виконання вищевказаних вимог, елемент не оцінюється.
Кожна з позицій може виконуватися у будь-якому напрямку, на будь-якому обсязі
льодового майданчика.
Хореографічна послідовність має встановлену базову вартість та оцінюється суддями в
GOE.
Має включати в себе наступні кроки: "Ліхтарик", "Трійка", "Моухок", "Змійка",
"Цапля".
Кроки можуть бути виконані у будь-якому напрямку, в будь-яку сторону.
Можна використовувати 1/2 частину льодового майданчика.
У випадку НЕ виконання вищезазначених умов елемент не оцінюється.
• Skating Skills • Performance
1.0
3 хвилини
0.5

ARTISTIC
2 хв +/- 10 с.

СТРИБКИ

ОБЕРТАННЯ

КОМПОНЕНТИ
КОСТЮМИ

ШТРАФИ

Дозволяється виконання будь-яких одинарних стрибків, включаючи Одинарний
Аксель. Виконання стрибків у два (2) та три (3) оберти, а також каскадів стрибків
ЗАБОРОНЕНО.
Дозволено виконання мінімум одного (1) та максимум двох (2) одинарних стрибків,
включаючи Одинарний Аксель.
Оцінювання стрибків базується на їх хореографічному ефекті, відповідності музику та
ідеї програми, а не їх технічної складності.
Дозволено виконання мінімум одного (1) та максимум двох (2) обертань з різною
аббревіатурою. Мінімальна кількість обертів для зарахування обертання - три (3)
оберти.
Оцінювання обертань базується на їх хореографічному ефекті, відповідності музику та
ідеї програми, а не їх технічної складності.
• Skating Skills
• Performance
• Interpretation
• Transitions
• Composition
Костюм має відповідати характеру музичного супроводу.
Не допускається вихід на лід у костюмі, частинки якого можуть залишати слід на
льодовому майданчику, або відчеплятися під час виступу та падати на лід.
Відсутність обов'язкових елементів чи, навпаки, перевищення дозволеної кількості
штрафується - 1.0 за кожен надлишковий або недостаючий елмент.
Заборонено виконувати елементи типу "сальто".

