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ПЕРЕДМОВА 
 

Хокей на траві одна з найпопулярніших ігор у світі 
(членами міжнародної федерації хокею на траві FIH сьогодні є 
більше 114 країн). 

Історія хокею на траві налічує чотири тисячоліття, хоча 
сьогодні достеменно встановити час, коли ця гра з’явилася 
неможливо, зате, завдяки посібнику відомо коли хокей на траві 
з’явився на теренах України (тодішньої УРСР). 

У посібнику розкриваються основні поняття техніки та 
тактики хокею на траві, тому що однією з найактуальніших 
проблем спортивного тренування хокеїстів є вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності. За умови рівності сил команд в 
усіх інших компонентах гри, саме вдало обрана тактика разом із 
високою технічною підготовкою надасть перевагу команді, яка 
добре підготовлена в плані техніко-тактичної майстерності. 

Якщо розглядати питання взаємозв’язку оволодіння 
техніко-тактичними діями і розвитку рухових якостей, котрі 
визначають ефективність техніко-тактичних дій виникає 
проблема техніко-тактичного тренування, або в більш широкому 
значенні – техніко-тактичної підготовки. 

Особливо це стосується хокею на траві – гри досить 
складної у оволодінні елементами техніки та тактики. 

У посібнику міститься характеристика основних розділів 
техніки та тактики гри польових гравців, подається еволюція 
тактики та характеристика сучасних систем гри у хокею на траві. 

Оскільки тактична організованість у діях хокеїстів 
досягається за рахунок чіткого розподілу функцій між окремими 
хокеїстами та поєднання ігрових спеціалізацій у певну систему, 
то у посібнику охарактеризовано основні функції по відповідним 
амплуа гравців. 

Наводяться орієнтовні вправи для вивчення і 
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удосконалення техніки та тактики гри, методика техніко-
тактичної підготовки. 

Кожна країна, яка культивує хокей на траві проблему 
підготовки хокеїстів вирішує відповідно до наявних умов і 
можливостей. Однак існують і загальні принципи якими керуються 
тренери у підготовці гравців у хокеї на траві. На основі наукових 
досліджень зарубіжного, вітчизняного та власного практичного 
досвіду в Україні створюється система підготовки хокеїстів, яку і 
покладено в основу розробки посібника. 

Даний посібник покликаний забезпечити підготовку 
хокеїстів і стане у нагоді тренерам ДЮСШ, СДЮШОР, команд 
різного рівня, а також студентам напрямку 0102 «Фізичне 
виховання і спорт» вищих навчальних закладів. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ХОКЕЮ НА ТРАВІ 

 
Коли говорять про історію якого-небудь предмета чи явища, 

починають  із пам'ятників старовини. Ми також підемо цим шляхом. 
Найбільш древній пам'ятник, що стосується нашої теми, 

датований приблизно 2000 р. до н.е. На піраміді номер 16 біля Бені 
Хасан у долині Нілу зображені два чоловіки, які грають ключками та 
кулястим предметом. Історики стверджують, що в районі Бені Хасан 
можна ще знайти зображення гравців з вигнутими ціпками та м'ячем 
дуже великих розмірів. Очевидно, древні скульптори хотіли зробити 
їх більш зримими. Це дає можливість зробити висновок, що хокею на 
траві не менше чотирьох тисячоліть. 

Історичні документи, щоправда, більш пізні, ніж свідчення, 
знайдені біля Бені Хасан, говорять про те, що ігри, схожі на хокей, 
були в древніх японців (качі та дакі), в індіанців-ацтеків Південної 
Америки (чеука), у червоних індіанців, які залишили зображення ніг 
оленів, прикрашених м'ячами. 

Історики пов'язують появу подібних ігор на Європейському 
континенті з пануванням римлян. Римські воїни принесли з Греції 
паганіку – гру з вигнутим ціпком і м'ячем, обтягнутим шкірою і 
набитим пір’ям. Очевидно, від паганіки беруть свій початок такі ігри, 
як кольбе (у Німеччині), хет-кольвен (у Голландії), а потім херлінг (в 
Ірландії) і шиіті (у Шотландії). Чимало істориків погоджуються з тим, 
що родоначальниками хокею на траві є пастухи, які коротали 
вільний час за цією грою, що назва цього виду спорту походить  від 
старофранцузького слова «хоке», що означає «вигнутий вівчарський 
ціпок». Правда,  британські джерела вказують на інше походження 
назви гри: на початку Середньовіччя в ряді англійських графств 
свята збирання врожаю називалися співзвучним словом «хауки» чи 
«хоки». Кульмінаційним моментом цих свят була гра, мета якої 
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полягала в тому, щоб селянин, котрий першим закінчив збирати вро-
жай і одержав за це звання лорда врожаю, обрав собі п'ять 
партнерів і з ними, діючи вигнутим ціпком, першим провів м'яч у 
зону, що її захищає суперник.  

До 1861 р. відноситься створення першого у світі хокейного клубу 
– «Блекхіт» у Лондоні. Гравці збиралися в готелі «Принцеса 
Уельська», вибирали собі з мішка капелюха червоного чи синього 
кольору (ці кольори клуб зберіг і дотепер) і виходили грати на прилегле 
поле – червоні проти синіх. Обидві сторони грали тоді дубовими 
ключками, гаки яких вигиналися над парою, але один бік їх був 
пласким. 18 січня 1886 р., у день утворення першої національної асо-
ціації хокею на траві, в Англії був прийнятий і перший звід правил гри. 

Через рік в Англії з'явився перший жіночий хокейний клуб, 
створений студентками Оксфордського університету. Треба 
зазначити, що на той час хокей на траві став найбільш популярним 
видом спорту серед студентів і студенток Оксфордського і 
Кембріджського університетів. Перший офіційний матч між 
чоловічими командами цих університетів, який вважається першим 
міжнародним матчем, був зіграний у березні 1890 р. До кінця XIX 
століття хокей на траві почав поширюватися і на Європейському 
континенті. У ряді країн були створені національні федерації чи 
асоціації та клуби хокею на траві – у Голландії (1898 р.), у Франції 
(1898 р.), у Німеччині (1899 р.), у Шотландії (1901 р.), у Данії (1904), у 
Чехословаччині (1908 р.). У період з 1910 по 1938 р. національні 
асоціації були засновані в більшості країн Європи. 

Формування національних об'єднань хокею на траві на інших 
континентах відбулося пізніше, в основному після Першої світової 
війни. Однак у ряді країн Америки й Азії з цією спортивною грою 
познайомилися на межі XIX і XX століть. 

Хокей на траві входив до програми Олімпійських ігор 1908 р. в 
Лондоні та 1921 р. в Антверпені, однак організатори Олімпіади 1924 
р. в Парижі за домовленістю з МОК вирішили не проводити 
олімпійський турнір із цього виду спорту, оскільки на відміну від 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

7 
 

інших олімпійських видів хокей на траві не був представлений 
міжнародною організацією. Тому 7 січня 1924 р. в Парижі була 
створена Міжнародна федерація хокею на траві (ФІХ). В цьому 
історичному засіданні взяли участь представники семи країн, які 
стали і першими членами нової федерації: Австрія, Бельгія, 
Угорщина, Іспанія, Франція, Чехословаччина і Швейцарія.  

На 1 січня 1973 р. ФІХ об'єднувала 79 національних федерацій 
і асоціацій: Європи (Австрія, Англія, Бельгія, Угорщина, Гібралтар, 
НДР, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Мальта, 
Нідерланди, Польща, Португалія, СРСР, Уельс, Фінляндія, Франція, 
ФРН, Чехословаччина, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Югославія); 
Азії (Афганістан, Бангладеш, Бірма, Бруней, Гонконг, Індія, 
Індонезія, Іран, Кіпр, Макао. Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, 
Пакистан, Сінгапур, Таїланд, Тайвань, Шрі-Ланка, Південна Корея, 
Японія); Африки (Гана, Єгипет, Замбія, Кенія, Марокко, Нігерія, 
Родезія, Сомалі, Судан, Танзанія, Уганда, ПАР); Америки 
(Антильські острови, Аргентина, Багамські острови, Барбадос, 
Бермудські острови, Бразилія, Венесуела, Гайана, Канада, Куба, 
Мексика, Пуерто-Ріко, США, Тринідад і Тобаго, Чилі, Ямайка); 
Океанії (Австралія, Нова Зеландія, Фіджі). 

В 2000 р. ФІХ об'єднувала понад 130 країн. Штаб-квартира ФІХ 
знаходиться в Брюсселі, офіційна мова – французька. 

Найбільших успіхів у хокеї на траві досягли команди Індії, 
Пакистану, Німеччини, Нідерландів, Англії. На Олімпійських іграх 
1908 р. в Лондоні у фінальному матчі зустрілись команди Англії та 
Ірландії. Англійці перемогли з рахунком 8:1. 

На Олімпійських іграх 1896 р. в Афінах, 1900 р. в Парижі, 1904 
р. в Сент-Луїсі, а також 1924 р. в Парижі турніри з хокею на траві не 
проводились. Постійною складовою олімпійської програми хокей на 
траві став лише в 1928 р., тому що попередні турніри (1908 і 1920 
рр., переможець – Англія) проводились в інші терміни, ніж самі 
Олімпійські ігри. Олімпійський турнір 1928 р. в Амстердамі вперше 
проводився під контролем ФІХ. У ньому брали участь команди 
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восьми європейських країн та Індії. Індійські хокеїсти легко виграли 
олімпійський турнір – п'ять перемог із „сухим" рахунком у п'яти іграх. 
Потім хокеїсти Індії один за одним виграли ще п'ять олімпійських 
турнірів і лише на Олімпіаді в Римі в 1960 р. в фіналі поступилися 
своїм колишнім співвітчизникам – хокеїстам Пакистану. Але вже 
через чотири роки на Олімпіаді в Токіо 1964 р. хокеїсти Індії взяли 
реванш у команди Пакистану, обігравши її з рахунком 1:0. 

На Олімпійських іграх 1968 р. в Мехіко команда Пакистану 
повернула звання чемпіона, перемігши у фіналі команду Австрії. 
Довготривала гегемонія азіатських країн була порушена лише на 
Олімпіаді в Мюнхені 1972 р., де у фіналі команда ФРН перемогла 
пакистанців – 1:0. Призерами змагань1976 р. стали лише  команди 
Нової Зеландії, Австралії, Пакистану. 

В Олімпіаді 1980 р. в Москві вперше взяла участь команда 
Радянського Союзу і посіла третє місце, а чемпіоном стала команда 
Індії. На цей час на Олімпіаді вперше дебютував жіночий хокей на 
траві, призерами якого стали команди Зімбабве, Чехословаччини, 
Радянського Союзу. 

У наступних олімпійських турнірах перемогу святкували 
команди Пакистану (1984 р.), ФРН (1988 р.), Іспанії (1992 р.), 
Голландії (1996 і 2000 р.). Найбільших успіхів у змаганнях серед 
жінок досягла команда Голландії. Олімпійський турнір 2000 р. 
виграли господарки – хокеїстки Австралії. На Олімпіаді в Афінах 
(2004 р.) чемпіонами серед чоловіків стали команда Австралії, серед 
жінок – команда Німеччини. 

Сьогодні хокей на траві не лише входить до програми 
Олімпійських ігор, але і до програми панамериканських, азіатських і 
панафриканських ігор. Починаючи з 1971 р., ФІХ проводить світові 
чемпіонати, спочатку кожні два роки, а тепер – кожні чотири роки. 

З 1970 р. під егідою ФІХ проводяться Кубки Європи серед 
національних команд. У 1973 р. ФІХ провела перший чемпіонат світу 
серед жіночих команд, який виграла команда Болгарії. 

У 1969 р. була створена Європейська федерація хокею на 
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траві (ЄХФ), яка проводить європейські турніри серед національних і 
клубних команд. 

В Україні хокей на траві почав розвиватись у 1974 р. в таких 
містах, як Чернівці та Кривий Ріг. Саме тут з'явились перші чоловічі 
команди з цього виду спорту. Згодом естафету чернівчан і 
криворіжців підтримали в Києві, де 1978 р. була створена жіноча 
команда "Спартак". У 1979 р. в хокей на траві почали грати в 
Харкові, Сумах, Шостці, Полтаві, Борисполі, в 1980 р. – у Жданові 
(нині Маріуполь), Василькові, Кам'янці-Подільському. У 1981 р. 
відразу в кількох містах з'явились хокейні команди, а саме в Вінниці, 
Луцьку, Рівному, Бердичеві, Одесі та ін. 

У 1978-1979 рр. українські команди "Авіаінститут" (Харків) – 
жінки та "Університет" (Чернівці) – чоловіки дебютували в чемпіонаті 
Радянського Союзу. Згодом у всесоюзних чемпіонатах почали брати 
участь жіночі команди "Колос" (Бориспіль), "Буревісник" (Суми), а 
також чоловічі команди "Свема" (Шостка), Іскра (Васильків). 
Найбільшого успіху у всесоюзних чемпіонатах досягла команда 
"Колос" (Бориспіль), яка була неодноразовим чемпіоном і володарем 
Кубку СРСР. Серед чоловічих команд найбільшого успіху досягла ко-
манда "Іскра" (Васильків) – срібні медалі в 1989 р. Загалом із 1978 
до 1991 рр. в чемпіонатах СРСР серед команд першої та вищої ліг 
брали участь чоловічі і жіночі команди з Києва, Харкова, Сум, 
Донецька, Запоріжжя, Одеси, Вінниці, Жданова, Кривого Рогу, 
Чернівців, Луцька, Полтави, Василькова, Шостки, Сум. 

Починаючи з 1992 р., в Україні проводяться окремі національні 
чемпіонати. Їх беззаперечними лідерами є бориспільський "Колос" 
та сумське  "Динамо" серед жіночих команд і вінницькі "Олімпік" та 
"Колос" серед чоловічих. 

За тринадцять попередніх чемпіонатів хокеїстки "Колоса" 
виграли одинадцять (двічі цим титулом володіла команда "Динамо" 
(Суми)), а хокеїсти "Олімпіка" та "Колоса" – по п'ять разів, двічі 
чемпіоном ставала команда "Зубр" (Чернівці), один – 
"Одестрансбуд" (Одеса). 
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Провідні команди України щороку беруть участь у змаганнях 
Кубку європейських чемпіонів і Кубка володарів Кубків. Кращого 
результату в цих змаганнях досягла жіноча команда „Колос" 
(Бориспіль), яка в 2003 р. посіла друге місце в розиграші Кубка 
європейських чемпіонів. Команда "Динамо" (Суми) 1998 р. посіла 
друге місце в розиграші Кубка володарів Кубків. 

Щодо національних команд України, то жіноча команда посіла 
сьоме місце у фінальних змаганнях чемпіонату Європи в 1999 р., 
п'яте місце в 2003 р., а чоловіча команда в 1988 р. першою 
виступила у відбірному турнірі та не дійшла до фінальних змагань. 
Однак варто відзначити успішний виступ чоловічої збірної України на 
1-му південно-східному чемпіонаті Європи в Афінах 1997 р., де вона 
посіла перше місце. У 2002 р. чоловіча національна команда посіла 
п'яте місце у відбірному турнірі Чемпіонату Європи і не потрапила до 
фінальної частини змагань. 

 
Міжнародна федерація хокею на траві (ФІХ) 

 
 
Міжнародна федерація хокею (ФІХ) заснована  

1924 р. в Парижі. 
Країни засновники: Австрія, Бельгія, 

Угорщина, Іспанія, Франція, Чехословаччина, 
Швейцарія. Об'єднує понад 130 національних 
федерацій. 
Офіційні мови: англійська і французька. Штаб-

квартира знаходиться в Брюсселі. 
ФІХ визнає такі континентальні групи, які мають стимулювати 

розвиток хокею на різних континентах і здійснювати контроль за ним: 
Азійську федерацію хокею (зі штаб-квартирою в Токіо); Африканську 
федерацію хокею (зі штаб-квартирою в Найробі); Панамериканську 
федерацію хокею (зі штаб-квартирою в Манітобі, Канада); 
Європейську федерацію хокею (зі штаб-квартирою в Брюсселі). 
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ФІХ визнана МОК. Хокей входить до програми олімпійських ігор. 
Статут ФІХ був прийнятий 1924 р. в Парижі. Усі зміни до 

статуту можуть бути прийняті тільки на конгресах. 
Завдання ФІХ: дотримання всіма національними федераціями 

статуту любительства; затвердження правил гри (в тому числі 
індорхокею), які є обов'язковими для всіх членів ФІХ; здійснення 
контролю за проведенням змагань із хокею та індорхокею; проведення 
міжнародних зустрічей і офіційних змагань ФІХ, включаючи 
олімпійський турнір, і контроль за результатами цих змагань. 

Згідно зі статутом, членом ФІХ може бути будь-яка національна 
асоціація, яка заявить, що вона визнає статут ФІХ. Асоціація 
приймається тимчасовий член ФІХ із наступним затвердженням 
постійним членом на наступному конгресі. Тимчасовому члену 
надається право брати участь у всіх змаганнях, окрім олімпійського 
турніру. Тимчасовий член може бути присутній на конгресі ФІХ, але 
без права голосу, яке йому надається тільки після набуття статусу 
постійного члена. 

Вищий орган ФІХ – конгрес, який скликається раз на 2 роки. Від 
кожної національної федерації, що є постійним членом ФІХ, до складу 
конгресу входять 1-3 представники, з яких 2 мають право голосу. 

На черговому конгресі затверджується загальний звіт 
президента чи генерального секретаря, звіти скарбника і ревізійної 
комісії, розглядаються пропозиції щодо зміни статуту і правил гри, а 
також відбуваються вибори в керівні органи ФІХ. Президент ФІХ 
головує на чергових і надзвичайних конгресах. 

Між конгресами поточну роботу з керівництва федерації 
здійснює рада, члени якої вибираються конгресом. До складу ради 
входять президент, 6-9 віце-президентів, які представляють 5 
континентів, генеральний секретар, скарбник, 20–25 членів, 
президент і скарбник жіночого хокею, а також 4 представники, котрі  
обираються жіночим конгресом ФІХ. 

Усі відповідальні особи та члени ради обираються конгресом 
на 4 роки з урахуванням того, що половина від загального складу 
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переобирається кожні 2 роки. Усі пропозиції щодо кандидатур на 
виборах до ради, за виключенням постів, які резервуються для 
делегатів жіночого конгресу, повинні бути представлені 
генеральному секретареві ФІХ не пізніше ніж за 4 тижні до початку 
чергового конгресу. У випадку, якщо хтось із членів ради піде у 
відставку до закінчення терміну повноважень, рада має право 
обрати нового члена з 3 кандидатур, які будуть подані тією 
національною федерацією, представник якої пішов у відставку. 

Керівництво розвитком жіночого хокею і контроль за ним 
здійснює комітет жіночого хокею ФІХ, який складається з 
президента, секретаря і 8-15 членів. Число членів комітету 
визначається жіночим конгресом. Керівництво і члени комітету 
обираються жіночим конгресом на 4 роки таким чином, щоб 
половина їх переобиралась кожні 2 роки. 

У рамках ФІХ створені також комітети: технічний, з координації 
та пропаганди, з хокею в закритих приміщеннях (індорхокею). 

Технічний комітет займається вдосконаленням правил гри, 
обладнанням майданчиків і екіпіровкою хокеїстів. 

Комітет з координації та пропаганди популяризує хокей, 
видає бюлетень ФІХ і працює в тісному контакт із усіма 
організаціями над проведенням офіційних міжнародних змагань. 
Комітет складається з 19 осіб, він розділений на 2 секції: одна 
займається питаннями преси та пропаганди, інша – координацією 
зусиль національних федерацій розвитку хокею. 

Комітет з хокею в закритих приміщеннях (індорхокею) 
здійснює контроль за розвитком цього виду хокею. Комітет 
складається з 11 осіб. 

Бюджет ФІХ складається в основному із відрахувань від 
національних федерацій за проведення міжнародних матчів, а також 
членських внесків. Внесок тимчасового члена ФІХ становить 
швейцарських франків. Щорічний внесок постійних членів залежить 
від кількості хокеїстів, які зареєстровані в даній країні. 

Членський внесок національної федерації, в якій 
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зареєстровано до 1000 гравців, складає 600 швейцарських франків, 
до 2000 гравців – 800, до 4000 гравців – 1250, до 6000 – 1500, до 
8000 – 2000, до 10000 – 2500, до 15000 – 3300, до 30000 – 4000, 
більше 30000 гравців – 5000 швейцарських франків. 

ФІХ видає раз на 2 місяці бюлетень, в якому висвітлюються 
результати змагань, а також оприлюднюються відомості, які 
надходять від національних федерацій. ФІХ проводить такі офіційні 
змагання: чемпіонати світу для чоловічих і жіночих команд (раз на 4 
роки), міжконтинентальний Кубок для збірних команд, який є 
відбірковим турніром до чемпіонату світу (раз на 4 роки); чемпіонат 
Європи для чоловічих, жіночих, юнацьких команд (раз на 4 роки); 
Кубок європейських чемпіонів (щорічно). Крім цього, під егідою ФІХ 
відбуваються континентальні чемпіонати Азії, Північної та 
Південної Америки. 

Статут ФІХ передбачає рівність голосів усіх національних 
федерацій. ФІХ має спеціальний статут любительства. Жоден 
гравець не має права брати участь в Олімпійських іграх, якщо він не 
підпише статут любительства ФІХ. 
 

Європейська Федерація хокею на траві (ЄХФ) 
 
Завдання ЄХФ: популяризація хокею в 

Європі; зміцнення і розширення контактів і 
дружніх зв'язків між європейськими 
національними організаціями та проведення 
чемпіонатів Європи для національних команд 
(під контролем ФІХ) і змагань на Кубок 
європейських чемпіонів серед клубних команд. 

Вищий орган ЄХФ – асамблея, яка 
скликається раз на 2 роки (починаючи з 1970 р. кожного парного року) 
під час фінальних турнірів чемпіонату Європи для національних 
команд або Кубка європейських чемпіонів серед клубних команд 
(чоловічих). На  асамблеї право голосу має один представник від 
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кожної національної федерації (склад делегації не більше 3 чоловік). 
Позачергова асамблея може бути скликана за рішенням комітету ЄХФ 
чи на вимогу не менше третини національних федерацій – членів. Усі 
зміни до статуту можуть бути прийняті тільки асамблеєю. На асамблеї 
відбувається прийом нових членів. 

На засіданнях асамблеї головує президент ЄХФ. За його 
дорученням засідання може вести генеральний секретар. 
Кандидатури на виборні посади ЄХФ пропонуються національними 
федераціями за 2 місяці до початку роботи асамблеї. 

За традицією, що склалася в ЄХФ, як і в ФІХ, до керівних 
органів обираються тільки особи, які володіють однією з двох 
офіційних мов цієї федерації. 

Для проведення поточної роботи асамблея таємним 
голосуванням обирає комітет ЄХФ у складі президента, 
генерального секретаря і 5 членів. Усі вони обираються на 4 роки. 
Засідання комітету ЄХФ відбуваються не рідше 1 разу на рік. 

Згідно зі статутом ЄХФ, фінансові доходи федерації 
складаються з внесків її членів, прибутків від проведення Кубків 
європейських чемпіонів і телетрансляцій матчів. 

Двоє представників комітету ЄХФ входять до складу 
редакційної колегії щоквартального журналу ФІХ "World Hockey". 

Офіційні змагання ЄХФ: чемпіонати Європи для національних 
команд (під контролем ФІХ), які проводяться раз на 4 роки,  щорічні 
Кубки європейських чемпіонів і Кубки володарів Кубків європейських 
країн (чоловічих і жіночих) серед клубних команд. Щорічно ЄХФ також 
проводить Кубок європейських чемпіонів з індорхокею (хокею в залах). 

 
Національна федерація хокею на траві 

України 
Федерація хокею на траві України 

створена ще у 1980 році, як  
Республіканська і входила до складу 
Федерації хокею на траві СРСР. 
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У зв'язку з розпадом СРСР, коли наша держава набула 
незалежності, у 1993 році була створена Національна федерація 
хокею на траві України. 
Першим президентом був обраний Одуд Владислав Григорович – 

начальник відділу з питань фізичної культури і спорту при Київській 
обласній держадміністрації. 

У 1993 році Національна Федерація з хокею на траві України 
була прийнята  до Міжнародної Федерації хокею на траві – ФІХ. 

 
РОЗДІЛ 2. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА 

 

Технічна підготовка – це процес, спрямований на оволодіння 
раціональною технікою різноманітних ігрових прийомів, закріплення їх 
у спеціальних, змагальних умовах. Вона передбачає опанування 
всіма способами виконання ігрових прийомів і їх різних поєднань, 
творче їх застосування в конкретних ігрових ситуаціях. Високого рівня 
технічної підготовки можна домогтися тільки завдяки тривалим 
цілеспрямованим систематичним заняттям. Рекомендується 
починати заняття у віці 7–8 років, у період,  коли збільшуються сила 
серцевого м'яза й ударний обсяг серця, досягає високого розвитку 
кістково-м'язовий апарат, кисті рук набувають необхідної міцності та 
пружності, відбувається становлення центрального і периферійного 
зору. Але це не означає, що в більш пізньому віці заняття не дадуть 
бажаних результатів. Практика спортивних ігор знає чимало 
прикладів, коли високих результатів досягали спортсмени, які почали 
займатися й у більш зрілому віці. 

Завдання підвищення якості виконання ігрового прийому 
повинно ставитися на кожному занятті. Тільки вдосконалення техніки 
створює сприятливі умови для успішного розв’язання тактичних 
завдань і досягнення ефективності дій у грі при найбільш 
економічній витраті сил протягом усієї зустрічі. Раціональна техніка 
дає можливість гравцеві, який навіть не володіє винятковими 
фізичним даними, досягати високих спортивних результатів.  
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2.1. Техніка гри польового гравця 

 
У техніці нападу виділяють техніку пересування і техніку 

володіння ключкою та м'ячем, у техніці захисту - техніку 
пересування і техніку протидії володінню м'ячем. Кожна з названих 
груп поєднує прийоми гри, що можуть виконуватися різними 
способами. Крім того, на техніку кожного ігрового прийому 
впливають і умови його виконання: на місці або в русі, з нерухомим 
м'ячем, або м’ячем, що летить, при розташуванні гравця суперника 
попереду або збоку тощо. 

 

 
Класифікація техніки гравця 

 
2.1.1. Техніка нападу 

 
Техніка пересування. Пересування гравця – це його дії під час 

вибору місця на полі. Техніка пересування гравців у хокеї на траві 
містить у собі такі прийоми: ходьба, біг, стрибки, зупинки, повороти, 
фінти. Під час гри вони використовуються0 в різних поєднаннях. І це 
дозволяє гравцям вирішувати немало ігрових завдань: відкритися 
для одержання м'яча, обрати позицію, відвернути суперника, 
закрити гравця тощо. 

Технічні прийоми 

Передачі Зупинки Обманні рухи 
(фінти) 

Відбор
и 

Способи 

Різновиди 

Умови виконання 

Ведення 
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Рис. 1. Біг – основний спосіб 
переміщення в хокеї на траві 

 
 
Ходьба використовується хокеїстами головним чином для 

зміни позиції під час ігрових пауз, для зміни темпу руху в поєднанні з 
бігом. У грі використовується ходьба звичайна і приставним кроком. 
Гравці пересуваються вперед обличчям, боком або спиною. 

Біг – основний спосіб пересування в хокеї на траві. Хокеїсти 
використовують різні прийоми бігу: звичайний, спиною вперед, 
приставним кроком, перехрещеним кроком, зі зміною швидкості, по 
прямій і зі зміною напрямку. 

Звичайний біг застосовується хокеїстами для виходу на вільне 
місце, для переслідування суперника. Біг перехрещеним кроком 
дозволяє гравцям змінити напрямок руху при ривках з місця вбік, 
після виконання поворотів. Біг приставними кроками може бути 
використаний для прийняття найбільш тактично вигідного положення 
на ігровому полі (при виборі місця для початку ривка при 
відкриванні, при опіці захисником нападаючих). 

Стрибки використовуються в основному при виконанні 
поворотів і зупинок, для зупинки м'ячів, які високо летять (після 
закидів), а також для подолання виниклих перешкод у вигляді ключки 
суперника, яка лежить. 

Стрибки можуть виконуватися поштовхом однієї і двох ніг 
 
 
 

Рис. 2. Зупинка м'яча, що високо 
летить, у стрибку 
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Повороти (у випадку технічного їх виконання) дозволяють 
хокеїстам змінювати напрямок руху з мінімальною втратою 
швидкості. Різні види поворотів є також складовою техніки виконання 
ведення м'яча, фінтів. Основними прийомами поворотів є 
переступання, стрибок і поворот на опорній нозі. 

Зупинки є ефективним засобом зміни напрямку руху. Після 
зупинки нерідко слідує ривок (як без зміни, так і зі зміною напрямку), 
відхід праворуч або ліворуч. Існують два види зупинок: стрибком і 
випадом. Після зупинок звичайно здійснюються швидкі переміщення, 
тому кінцеве положення в зупинці повинне бути стартовою позою 
для подальших рухів хокеїста. 

Фінти – обманні рухи, спрямовані на те, щоб ошукати 
суперника і виграти двобій в ігровому епізоді. Переміщуючись по 
ігровому полю, гравці, які атакують, застосовують фінти, головним 
чином для звільнення від опіки суперника. 
У цьому випадку ними можуть бути використані такі прийоми, як фінт 
зі зміною швидкості руху і фінт зі зміною напрямку руху. 

У ході гри прийоми пересування використовуються хокеїстами в 
різних поєднаннях: змінюється швидкість пересування (від ходьби до 
ривків із максимальною швидкістю), змінюються напрямок і ритм бігу, 
біг і ходьба поєднуються зі стрибками, зупинками та поворотами. 

Техніка володіння ключкою і м'ячем 
Найважливішим розділом у навчанні хокеїстів є володіння 

ключкою і м'ячем. Під час гри в нападі воно означає вміння хокеїста 
надійно виконувати й ефективно використовувати такі технічні 
прийоми, як ведення, поштовх, удар, кидок, щиголь, зупинку, 
підправлення, фінт. 

Особливістю гри в хокей на траві є те, що всі технічні прийоми 
гравці можуть виконувати тільки пласким боком ключки. У зв'язку з 
цим при грі в м'яч вони змушені розвертати ключку гаком униз. Тут 
важливо запам'ятати, що обертання ключки виконується лівою 
рукою, а права рука лише скеровує рух, підтримує ключку і ніколи не 
бере участі в її обертанні. 
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Рис. 3. Обертання ключки 
виконується тільки лівою рукою, 

а права рука лише підтримує ключку 
 
 
 

Це створює певні труднощі під час виконання всіх технічних 
прийомів, тому що зменшує можливу площу зіткнення гака ключки з 
м'ячем. Тому висвітлюючи техніку гри, ми вживатимемо такі терміни, 
як виконання прийому зі зручного і незручного боку (тобто, з 
розворотом ключки гаком униз). 

Велике значення для правильного виконання технічних прийомів 
має спосіб тримання ключки – хват. Ключку частіше тримають двома 
руками: лівою рукою хватом зверху за кінець ручки (за 1-2 см від 
краю), правою – хватом знизу на рівні середини ключки, гак ключки 
опущений униз. Обидві руки зігнуті в ліктях, ліва трохи більше. Такий 
спосіб тримання ключки є основним хватом. Хват лівою рукою 
відносно постійний, а права рука переміщається по рукоятці, 
збільшуючи або зменшуючи відстань між кистями рук залежно від 
технічного прийому й умов його виконання. Під час гри хокеїстам 
нерідко доводиться тримати ключку однією рукою. У цьому випадку 
ручку ключки тримають за ручку за 1-2 см від краю (при хваті правою 
рукою – гаком угору, при хваті лівою рукою – гаком униз) (рис. 3, 4). 

На початкових етапах опанування технікою необхідно, щоб 
руки звикли тримати ключку, виконувати нею все більш складні й 
тонкі рухи. У досвідчених майстрів хокею на траві розвивається так 
зване відчуття ключки. Іноді говорять, що в технічних гравців 
ключка є ніби продовженням руки, настільки легко і невимушено 
виконують вони всі технічні прийоми. 
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Рис. 4. Хват ключки 

 вертикальний 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Хват ключки 
горизонтальний 

 
 

Починати опанування технікою володіння ключкою краще з 
виконання комплексу вправ на координацію рухів, а також підвідних і 
спеціальних вправ. До координаційних вправ належать переміщення 
ключки, що знаходиться в двох руках, угору і вниз перед собою і за 
спиною, передача її з однієї руки до іншої, обертання ключки, 
переступання через неї вперед та назад, підкидання ключки вгору та 
її ловіння, перехоплювання кистями нагору і вниз по ключці, 
утримуючи її перед собою, збоку, за спиною. Усі ці вправи можна 
спочатку виконувати стоячи на місці. Але поступово умови їх 
виконання повинні ускладнюватися: ці ж вправи виконуються сидячи, 
у випаді, у присіді, у русі. 

Розвинути відчуття ключки допоможуть зробити різні варіанти 
жонглювання м'ячем (рис. 6, 7). 

Після опанування цією вправою треба трохи ускладнити 
завдання: виконувати її на час, підраховуючи, скільки разів удалось 
підкинути м'яч на ключці за 15, 20 сек., або жонглювати, 
використовуючи не тільки плаский бік, але і бічні сторони («ребра») 
ключки, її круглу поверхню. 
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Рис. 6. Жонглювання м'ячем      Рис. 7. Жонглювання м'ячем у парах 
 

Ведення м'яча застосовується при пересуваннях хокеїстів. 
Воно полягає в переміщенні м'яча ключкою в обраному гравцем 
напрямку. При цьому м'яч перебуває під його постійним контролем. 
Гравець може вести м'яч перед собою, праворуч (зі зручного боку) 
або ліворуч (з незручного боку). У грі використовують різні способи 
ведення: не відриваючи ключки від м'яча (гладке ведення), 
поштовхами, індійським дриблінгом (рис. 8). 

Ведення м'яча, не відриваючи ключки (гладке), використовується 
в основному в тих випадках, коли необхідно утримувати м'яч у 
недосяжності від суперника, який атакує, (наприклад, ведучи м'яч по 
флангу, гравець може вести м'яч збоку або з певним виносом його 
назад, ніби прикриваючи м'яч тулубом). При цьому способі ведення гак 
краєм сковзає по поверхні землі. Цей спосіб ведення може 
виконуватися як двома руками, так і однією (рис. 9-10). 

Ведення м'яча поштовхами полягає в тому, що гравець 
несильними поштовхами посилає м'яч уперед, звичайно на 1-2 м, у 
напрямку свого переміщення, потім доганяє його, повторюючи ці ж дії. 

Цей спосіб дозволяє гравцеві переміщатися по полю з 
найбільшою швидкістю, і його варто використовувати під час руху на 
вільних ділянках. У той же час, якщо гравець далеко відпускає м'яч, 
він втрачає контроль над ним, і м'яч може легко перехопити 
суперник. Даний спосіб ведення м'яча також може виконуватися й 
однією, і двома руками (рис. 11-12). 
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Рис. 8. Під час ведення м'яча 
гравець повинен стежити  
за всіма змінами ігрової 

ситуації 
 
 
 

      
Рис. 9. Гладке ведення м'яча двома руками 

 
 

 
Рис. 10. Гладке ведення м’яча 

одною рукою 
 
 
 
 
Рис. 11. Ведення м'яча поштовхами  

 
 

 
 

Ведення м'яча індійським дриблінгом хокеїст виконує, 
повертаючи ключку і пересуваючи м'яч попереду себе 
зигзагоподібно, вліво-вправо, обмежуючи ключкою амплітуду бічних 
відхилень м’яча. Гак ключки хокеїста майже постійно стикається з 
м'ячем. Обертальний рух виконується лише лівою рукою, права рука 
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при цьому утримує ключку відносно вільно. Індійський дриблінг 
залежно від амплітуди руху ключки може бути звичайним і широким. 

Великих труднощів при веденні м'яча цим способом, особливо 
на перших етапах, завдає координування роботи рук і ніг. 

 
 
 

Рис. 12. Вести м'яч поштовхами 
можна й одною рукою 

 
 
 

 
 

Рис. 13. Індійський дриблінг 
(звичайний) 

 
 
 
 

Рис. 14. Широкий дриблінг 
 
 
 

При цьому індійський дриблінг може виконуватися в темпі 
кроків (на кожен крок м'яч спрямовується в напрямку руху 
поштовхової ноги) або з більш частими поворотами ключки – 2-3 на 
кожен крок. Цей спосіб ведення м'яча звичайно застосовується в 
умовах великого скупчення гравців на даній ділянці поля, особливо 
поблизу кола удару або в колі удару суперника (рис. 13-14). 

Залежно від ігрової ситуації всі прийоми ведення можуть 
використовуватися в русі по прямій або зі зміною напрямку, в русі 
вперед обличчям, боком або спиною, із зміною швидкості або 
рівномірно. 

Опанування всіма видами ведення варто починати з виконання 
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вправ не в русі, а стоячи на місці. Спочатку треба просто 
перекочувати м'яч ключкою перед собою назад, вправо-вліво, 
поступово збільшуючи відстань, яку проходить м'яч. Можна також, 
ведучи м'яч ключкою, «писати» на землі букви, цифри, «малювати» 
різні геометричні фігури. 

Дуже важливо вже з перших занять намагатися не тільки 
концентрувати всю свою увагу на м'ячі та виконуваних діях, але і 
бачити, що відбувається навколо. Це допоможе у майбутньому добре 
бачити поле, приймаючи найкраще рішення в кожній ігровій ситуації. 

Як тільки початківці зможуть легко виконувати вправи на місці, 
потрібно переходити до ведення м'яча в русі. Найпростіше для 
опанування – це гладке ведення м'яча справа. М'яч потрібно вести 
перед собою і дещо праворуч, на відстані приблизно двох долонь від 
стопи. Якщо м'яч знаходитиметься ближче, то гравець може 
наступити на нього. До того ж це обмежить його поле зору, і гравець 
не зможе під час ведення бачити все поле. 

Під час гри важливо не тільки швидко вести м'яч, але і вчасно 
зупинятися і змінювати напрямок руху. Тому до програми тренувань 
потрібно включати і такі вправи: ведення м'яча вперед із зупинкою за 
сигналом (сигналом може бути як свисток, так і заздалегідь визначений 
жест), ведення м'яча зі зміною напрямку за сигналом, ведення м'яча з 
прискореннями. Можна провести гру «Повторюй за лідером»: усі 
хокеїсти повинні виконувати ті способи ведення й у тому напрямку, як 
це робить гравець, який виконує роль лідера. Тут необхідно не тільки 
правильно виконувати прийоми, але і встигати побачити, що робить 
лідер, щоб вчасно перейти до іншого способу ведення. 

Опанувавши різними способами ведення м'яча, можна 
влаштувати змагання. На рис. 15 приведений один із прикладів 
таких міні-змагань. Тут один хокеїст біжить по внутрішньому 
квадрату з м'ячем, а інший по зовнішньому – без м'яча. 

Після опанування веденням по прямій можна спробувати вести 
м'яч, обігруючи які-небудь перешкоди: прапорці, стійки тощо. 
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Рис. 15 Міні-змагання 
 
 

Основні «помилки» під час 
гладкого ведення м’яча  
та індійського дриблінгу. 

Ø При гладкому веденні м'яча: 
− тильна поверхня лівої долоні звернена не вгору, а в напрямку руху; 
− ключка і ліве передпліччя не розташовані на прямій лінії; 
− при веденні м'яча ключка не знаходиться під кутом 45˚; 
− гравець тримає м'яч занадто близько до себе. 
Ø При індійському дриблінгу: 

− в обертанні ключки бере участь не тільки ліва, але і права рука; 
− права рука тримає ключку занадто міцно; 
− м'яч знаходиться занадто близько до ніг гравця. 

І звичайно ж, загальною помилкою при всіх способах ведення 
м’яча є зосередження уваги на м'ячі. Таким гравцям складно 
орієнтуватися на майданчику, і під час гри вони не використовують 
багатьох вигідних ігрових ситуацій. 

Поштовх – технічний прийом, найчастіше використовується 
для виконання коротких і середніх передач м'яча. Хокеїсти можуть 
виконувати поштовх зі зручного і незручного боку. 

Найбільш часто гравці виконують поштовх м'яча зі зручного боку 
(рис. 16). Виконуючи його, гравець розташовується боком до м'яча, 
його ліве плече повинно бути спрямоване відповідно до 
передбачуваного руху м'яча. 

 
Рис. 16. Поштовх як прийом для коротких 

і середніх передач м'яча 
 
 

Тулуб гравця трохи нахилений уперед, ноги злегка зігнуті в 
колінах, ступні майже паралельні й утворюють прямий кут із 
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напрямком польоту м'яча. Виконання поштовху починається зі 
швидкого переносу ваги тіла з правої ноги на ліву, при цьому права 
рука швидко випрямляється і посилає м'яч в обраному напрямку. Гак 
ключки залишається на землі, не допускаючи відриву м'яча від землі. 

 
 

Рис. 17. Техніка поштовху 
 
 
 
 

Рис. 18. Техніка поштовху 
 
 

 
 

 

Виконання поштовху, як і інших способів 
передач, може здійснюватися з переносом 
ваги тіла на ліву або на праву ногу. У 
першому випадку поштовх виходить більш 
сильним. Однак другий варіант дозволяє 
виконувати цей технічний прийом практично 
без попередньої підготовки, потай, що робить 
його найбільш ефективним і під час передачі 
м'яча, і у ході атаки воріт (рис. 17-18). На 
відміну від інших можливих способів передачі 
м'яча, поштовх найбільш простий у вивченні, 

тому опановують ним досить швидко. Починати опанування 
поштовхом краще з передач на невелику відстань. Приклади таких 
вправ подані на рисунках 19-20. На першому з них хокеїсти 
виконують зустрічні передачі поштовхом один одному (рис. 19). 

Виконуючи наступну вправу, гравці ведуть м'яч по полю 
(рис. 20) і виконують діагональні передачі поштовхом. Під час 
виконання третьої та четвертої вправ передачі поштовхом 

 
 

Рис. 19. 
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спрямовані паралельно. Відмінність  полягає в тому, що в одному 
випадку хокеїсти рухаються за годинниковою стрілкою (рис. 21), в 
іншому – проти (рис. 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удар – технічний прийом для середніх і довгих передач і 
завершення атаки воріт. Прикметна риса цього прийому – на початку 
його виконується замах. 

Удари можуть виконуватися хокеїстами зі зручного і незручного 
боку. Існують такі різновиди ударів: прямий, підсіканням, 
замітаючий і ребром ключки. 

Найчастіше гравці виконують прямий удар праворуч (зі 
зручного боку). При виконанні цього удару хокеїст тримає ключку за 
ручку основним хватом, кисті рук розташовані поруч. Виконання 
удару починається із замаху відведення ключки назад, у кінцевій 
фазі якого центр ваги тіла хокеїста переноситься на праву ногу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

               Рис. 20.                            Рис. 21                         Рис. 22 
 

       
                      1                                          2                                              3 

      
4                                                  5 

Рис. 23. Техніка 
виконання удару 
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Під час замаху кінець гака ключки звернений угору, площина гака 
– до землі. 

Безпосередньо удар починається з перенесення ваги тіла з правої 
ноги на ліву й одночасного випрямлення рук. У момент зіткнення гака 
ключки з м'ячем обидві руки випрямлені в ліктьових суглобах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24. Удар із незручного боку 

 

1                   2  
 

3                  4  
 

   5 

Рис. 25. Удар зі зручного боку 
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Після контакту з м'ячем ключка продовжує рух уперед, ніби 
супроводжуючи м'яч, однак не піднімається вище рівня плеча хокеїста. 

Останнім часом у зв'язку з переходом до постійної гри на 
штучному покритті серед  технічних прийомів, що з'явилися 
нещодавно, виник замітаючий удар праворуч (рис. 26) і удар 
ребром ключки ліворуч (рис. 27), що виконуються в низькій посадці 
ключкою, яка практично лежить на землі. 

Для опанування технікою удару спочатку можна 
використовувати вправи біля стінки, потім  у парах. Удари спочатку 
виконуються на місці, із завданням направити м'яч точно убік 
партнера. Потім завдання можна ускладнити, поставивши на 
однаковій відстані від партнерів ворота з двох прапорців (рис. 29).  

 

 
 
 
 
 

 1       2  
 

 3        4  
Рис. 26. Замітаючий удар 

      
Рис. 27. Удар ребром ключки 
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Рис. 29 
 
 

Гравці повинні передавати один одному м'яч ударами, 
намагаючись, щоб він пройшов точно через ці ворота. 

Опанувавши ударами з місця, можна перейти до передач 
ударами під час руху. Приклади таких вправ подані на рисунку 28-29. 

Техніка виконання поштовху нагадує техніку виконання 
удару. Головна відмінність полягає в хваті ключки: у даному 
випадку використовується широкий хват – руки знаходяться на 
значній відстані одна від одної (як при виконанні більшості 
технічних прийомів). Тому всі рухи (замах, супутній рух ключки) 
виконуються гравцем із меншою амплітудою, що передбачає 
скорочення часу і для підготовки поштовху, і для його 
безпосереднього виконання (рис. 30).  

 
 
 
 

  1       2 
 

 3       4 

Рис. 28. Удар по воротах 
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Кидок м'яча, як і інші прийоми, може виконуватися гравцями зі 
зручного і незручного боку. Розрізняють кілька видів кидків: 
кистьовий, закид і підкидання. Кистьовий кидок найбільш часто 
використовується під час атакування воріт суперника. Закид 
застосовується хокеїстами для виконання передач – при 
перекиданні м’яча через значне скупчення гравців, при виконанні 
передач на вільне місце за спину захисникам, головним чином, у 
центральній частині поля (рис. 33).  

 
 
 
 

                                         
           Рис 30.                                                     Рис. 31. 

 1             2   
 

 3             4  
Рис. 32. Техніка поштовху 

 1        2  
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Підкидання, як різновид кидка призначене для передачі на 

коротку відстань або перекидання м'яча через перешкоду (ключку 
суперника, воротаря). 

Вихідне положення при виконанні кидка зі зручного боку 
(рис. 34) аналогічно тому, що використовується при поштовху: стійка 
на злегка зігнутих у колінах ногах, гак трохи відхиленої назад ключки 
торкається м'яча. Вага тіла перенесена на праву ногу. Виконуючи 
кидок, необхідно швидко перенести вагу тіла з правої ноги на ліву. 
Одночасно права рука випрямляється в той бік, куди необхідно 
послати м'яч, при цьому ліва рука виконує роль опори.  

Наприкінці кидка виконується швидкий обертальний рух кистю. 

 1      2  
 

 3      4  
Рис. 34. Підкидання м'яча, використовуване для передачі над 

ключкою суперника 

 3            4  
Рис. 33. Техніка кидка 
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У техніці нападу досить широко застосовується підправлення 
м'яча (рис. 35). Воно використовується для атаки воріт суперника 
шляхом зміни напрямку руху м'яча (що летить або котиться), 
спрямованого партнером. Підправлення полягає у своєчасному 
торканні м'яча гаком ключки, розташованим під відповідним кутом. 
Ефективність виконання цього технічного прийому багато в чому 
визначається точністю руху ключки, вибором правильної позиції, 
узгодженістю дій партнерів. На раптову зміну напрямку руху м'яча 
воротареві складно зреагувати, тому підправлення нерідко 
закінчується взяттям воріт. Для того щоб м'яч відскочив від ключки 
гравця саме туди, куди треба, потрібно не тільки знати теорію гри, 
але і згадати те, чому вчать у школі. А саме, просте правило: кут 
падіння дорівнює куту відбиття. 

 
 
 

Рис. 35. Підправлення м'яча 
 

 
 
 
На рис. 36 показано, куди може відскочити м'яч при виконанні 

підправлення після різних передач партнера по команді. 
 
 
 
 

Рис. 36. Відскік мяча 
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Зупиняти м'яч дозволяється тільки ключкою. Зупинки м'яча 
поділяються на повну зупинку і прийом м'яча. На відміну від повної 
зупинки, виконуючи прийом м'яча, гравець намагається його обробити 

– зменшити швидкість м'яча для виконання подальших дій. Зупинка 
м'яча може виконуватися гравцями праворуч (рис. 37) і ліворуч з 
незручного боку, з гаку (рис. 38), хватом ключки однієї або обома 
руками. Щоб зупинити м'яч, що котиться, гравець ставить на його 

шляху ключку, гак якої стикається з поверхнею землі. Площина ключки 
злегка нахилена вперед (до м'яча), для того щоб він не відскочив. 

  
1 

 

  
1 

  
2 

 

  
2 

  
3 

 

  
3 

Рис. 37. Зупинка м'яча зі 
зручного боку 

 Рис. 38. Зупинка м'яча з 
незручного боку. 
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У момент зіткнення ключки з м'ячем гравцеві варто трохи 
відвести ключку в напрямку руху м'яча (ніби поступаючись, 
зменшуючи швидкість м'яча). Якщо рух м'яча не супроводжується 
різними підскоками, відривами від землі, більш надійною може 
вважатися зупинка м'яча ключкою, покладеною на землю, при цьому 
площина ключки повинна бути трохи нахилена в бік м'яча. 

Зупиняючи м'яч, що летить (рис. 39–40), хокеїст піднімає 
ключку відповідно до траєкторії його польоту, однак не вище плеча – 
це заборонено правилами, тому що може привести до травмування 
гравців. Необхідно стежити за тим, щоб площина поверхні ключки 
була звернена донизу, що дозволить відразу ж опустити м'яч, що 
летить, на землю, не створюючи небезпечної гри. 

Для опанування зупинками м'яча нерідко використовуються ті ж 
вправи, що і для опанування передачами (поштовхів, ударів, кидків). Ці 
прийоми тісно пов'язані в грі, й опанування одним неможливо без 
опанування іншим. 

 

          
 

 
Рис. 39. Зупинка м'яча, що летить, зі зручного боку 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

36 
 

               
 

 
Рис. 40. Зупинка м'яча, що летить, з незручного боку 

 

Фінти (обманні рухи) – група прийомів, що виконуються 
гравцем у  ході двобою із суперником. Фінт – це комплекс різних 
рухів тулубом, головою, ногами, ключкою, спрямованих на те, щоб 
ошукати суперника й обіграти його. 

У техніці виконання фінтів виділяють дві частини: помилкову 
(підготовчу) та істинну. Завдання першої – змусити суперника повірити 
в істинність першого руху, зреагувати на нього, спонукати до протидії. 

Завдання другої частини – реалізувати справжні наміри 
хокеїста і звільнитися від опіки суперника. Ефективність виконання 
фінту залежить від природності виконання першої фази рухів і 
швидкості виконання другої. Нападники використовують такі основні 
прийоми обманних рухів: фінти ключкою (на передачу, на зупинку, 
на удар, на кидок), фінти тулубом і головою (зі зміною темпу руху, на 
зупинку, на відхід, гра на паузі), комбіновані фінти (зі зміною 
швидкості та напрямку руху). 

При обманному русі на передачу нападник намагається 
показати захисникові, що виконуватиме пас партнерові, тим самим 
змушуючи захисника переміститися або навіть перенести ключку 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

37 
 

для перехоплення передбачуваної передачі. Як тільки це 
відбувається, гравець, який атакує вирушає в протилежний бік, 
обігруючи суперника. 

Виконуючи фінт на зупинку, нападник спочатку різко 
зупиняється, а потім, коли і захисник, намагаючись підлаштуватися 
під його дії, теж почне зупинятись, зробить прискорення з м'ячем у 
попередньому напрямку. 

Фінти на удар або на кидок полягають у тому, що гравець, 
який атакує, виконує підготовчі дії до виконання цих прийомів 
(робить невеликий замах або приймає відповідну посадку), але 
якщо тільки гравець, який захищається, починає вживати 
відповідних заходів, нападник змінює темп і напрямок руху та 
швидко відходить від захисника. 

Гра на паузі полягає в тому, що нападник вичікує, коли 
захисник першим зробить зустрічний рух до м'яча, намагаючись 
заволодіти ним. У цей момент нападник різко йде з м'ячем убік або, 
не змінюючи напрямку руху, прокидає м'яч повз захисника, 
залишаючи його за спиною. 

Фінт зі зміною напрямку руху іноді ще називають «показав в 
один бік  – пішов в інший». Виконуючи цей обманний рух, нападник 
нахиляється вбік, переміщаючи в тому напрямку ключку з м'ячем, 
усім своїм видом показуючи, що саме так він обходитиме суперника. 
Як тільки захисник повірить у це і почне рухатись у цей бік, нападник 
різко змінює напрямок руху й обходить захисника з іншого боку. 
Дуже важливо, виконуючи цей обманний рух, розібратися в 
послідовності кроків. Для різних видів фінтів (показ праворуч – відхід 
ліворуч, показ ліворуч – відхід праворуч) послідовність кроків 
схематично показана на рисунках 41–42. 

 
 

Рис. 41. Робота ніг під час виконання 
фінту «показав ліворуч – пішов 

праворуч» 
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Рис. 42. Робота ніг під час виконання 
фінту «показав ліворуч – забрав під себе 

– пішов праворуч» 
 
 
 

 
 

Рис. 43. Робота ніг під час виконання 
фінту «показав праворуч – пішов ліворуч» 

 
 
 

Виконуючи кожний з фінтів, треба уважно стежити  за діями 
захисника. Справжня частина прийому повинна починатися тільки 
тоді, коли захисник повірив діям гравця,  який атакує, і почав 
уживати відповідних заходів. І, звичайно ж, розучування фінтів слід 
починати лише після того, як хокеїст добре опанував технікою 
виконання основних прийомів гри.  

        

    
Рис. 44. Виконання обманного руху „показав в один бік – пішов в 
інший”, у якому задіяний не лише корпус гравця, а і його ключка 
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2.1.2. Техніка захисту 
Основними завданнями гри в обороні є захист своїх воріт із 

використанням дозволених правилами способів, протидія атакам 
команди суперника й організація швидкого переходу своєї команди 
до контратак дій. Для розв’язання цих завдань застосовуються 
технічні прийоми, що дозволяють гравцеві швидко переміщатися по 
площадці, несподівано змінюючи темп і напрямок руху, та відбирати 
м'яч у суперника. 

Техніка пересування 
Готовність до захисних дій багато в чому залежить від 

правильного вихідного положення гравця – стійки. Гравець згинає 
ноги, вага тіла розподіляється рівномірно на передні частини стоп, 
гак ключки (а при значному скупченні гравців, наприклад у площі 
кола удару, практично вся ключка) знаходиться на землі. Це 
положення повинне забезпечувати гравцеві можливість швидко 
почати подальші дії (рух у будь-якому напрямку або відбір м'яча). 

Ходьба і біг у різних поєднаннях використовуються під час гри в 
захисті для вибору позиції при опікуванні нападником, 
переслідування нападників після невдалого відбору м'яча, 
перехоплення м'яча. У захисті хокеїстами використовуються різні 
прийоми ходьби та бігу: звичайні, спиною вперед, приставним кроком, 
перехресним кроком, зі зміною швидкості, по прямій і зі зміною 
напрямку руху. Крім того, як і у нападі, в захисті використовуються 
такі прийоми, як стрибки, зупинки, повороти, фінти. 

Техніка протидії володінню м'ячем 
Основним способом протидії гравцям команди-суперника, що 

володіє м'ячем, є відбирання м'яча. Відбирання м'яча виконується 
двома основними способами: вибиванням і зупинкою. 

При відбиранні вибиванням (рис. 45–46) захисник, обравши 
слушний момент, коли суперник на якийсь час втратив або послабив 
контроль над м'ячем, робить різкий випад вперед і коротким 
швидким рухом ключкою вибиває м'яч, підбирає його сам або 
дозволяє зробити це партнерові. Захисникові необхідно тримати гак 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

40 
 

ключки строго на поверхні землі, всі його рухи повинні бути 
максимально точними та виваженими (грати можна тільки в м'яч, не 
зачіпаючи ключки суперника).  

 
Рис. 45 

 

 
  Рис. 46. Відбирання м'яча 

вибиванням 
Цей спосіб відбирання може застосовуватися як у відносно 

статичному положенні обох гравців, які суперничають, (звичайно при 
значному скупченні хокеїстів – вибивання зустрічним рухом), так у 
процесі переміщення на високій швидкості (вибивання збоку). 

Відбирати м'яч зупинкою частіше доводиться в суперника, 
який рухається назустріч захисникам, які розташовуються спиною 
або боком до своїх воріт. При такому способі відбору захисник кладе 
ключку на шляху руху м'яча, що не дає можливості нападникові 
проштовхнути м'яч далі. 

 
 
 

Рис. 47. Відбирання вибиванням (вид 
збоку) 
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Рис. 48. Відбирання у високій 

посадці 
Рис. 49. Відбирання у низькій 

посадці 
 

Відбирання може здійснювати захисник у високій посадці 
(рис. 50), у цьому випадку шлях м'ячу перекриває тільки гак ключки. 

 
 

Рис. 50. Дуже часте порушення 
при відбиранні вибиванням  – 
удар суперника по ключці 
 
 
 

Більш надійним є відбирання лежачою ключкою, що виконується 
захисником у низькій посадці (рис. 51), а іноді й у випаді, що дозволяє 
одному гравцеві надійно перекривати коридор шириною біля 6 м. 

   
                       1                                               2                                               3 

  4         5 
Рис. 51. Відбирання м'яча зупинкою двома руками 
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Рис. 52. Відбирання зупинкою однією рукою справа  

 
 
 

     
 

 
 

Рис. 53. Відбирання м’яча зупинкою однією рукою з незручного боку 
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Опанування відбором м’яча слід починати з вправ на невеликому 
майданчику, в яких один захисник повинен відібрати м’яч у одного 
нападника. Виконуючи ці вправи, захисник повинен прагнути 
розташуватися так, щоб відбирати  м’яч було зручно, не повертаючи 
ключки. Звертати увагу потрібно і на збереження дистанції між 
захисником і атакуючим гравцем. На наступному етапі можна 
збільшити навантаження: боротьбу вестимуть двоє нападників проти 
одного захисника, двоє нападника проти двох захисників. 

Будь-яка гра – це протидія захисту і нападу. Нападники 
прагнуть ошукати захисників, гравці оборони також повинні 
вдаватися до свої ігрових хитрощів, до яких належать обманні рухи 
(фінти). При організації захисних дій можуть бути використані фінти 
ключкою (на вибивання м’яча, на зупинку м’яча), фінти тулубом та 
головою (на вихід), комбіновані фінти (фінти переміщенням). 

Виконуючи фінт на відбирання (на вибивання чи зупинку 
м’яча), захисник змушує нападника повірити, що готовий вступити з 
ним у боротьбу та починати відбір м’яча. Він імітує зустрічний рух 
тулубом до м’яча, і як тільки нападник починає обведення, швидко 
робить крок назад, отримуючи просторову перевагу, а потім вибиває 
або перехоплює м’яч (рис. 54–55). 

Удосконалення технічної підготовленості, ріст ігрової 
майстерності хокеїстів вимагають багаторазового повторення 
технічних прийомів, поступового, але постійного ускладнення умов 
їхнього виконання. Варто домагатися того, щоб якнайбільше ігрових 
прийомів хокеїстові вдавалося виконувати не тільки в спокійній 
обстановці тренування, але і за несприятливих умов: хвилювання, 
незвична обстановка, погана погода, втома, активний або жорсткий 
опір суперника. 

Ці вправи можна виконувати для опанування технікою гри та її  
вдосконалення. 
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                               Рис. 54                            Рис. 55 

 

2.2. Методика навчання техніки гри 
 
Опанування індійським дриблінгом і його вдосконалення. 

Дриблінг на місці без зупинок. Не зупиняючи м'яч, перекидати 
його від правої ноги до лівої та назад. При цьому м'яч не слід 
наближати до ступнів. Навпаки, м'яч потрібно водити якнайдалі від 
корпусу, щоб руки залишалися прямими. 

Змагання з дриблінгу на місці протягом 30 секунд. Хокеїсти 
змагаються в тому, хто з них більшу кількість разів переведе м'яч 
ліворуч, праворуч і назад. 

Дриблінг у русі кроком. Для того щоб кожне переведення м'яча 
допомагало виграти простір, необхідно скеровувати м'яч по діагоналі 
вліво-вперед і вправо-вперед. Торкання м'яча повинні бути 
максимально швидкими, у момент удару тулуб бажано злегка 
нахиляти в напрямку удару. 

Індійський дриблінг при бігу втрьох. Кілька груп (у кожній по 3 
гравця) розташовуються на відстані 3 м одна від іншої. Щоб уникнути 
зіткнення з гравцями сусідніх груп, гравцеві, ведучи м'яч, доводиться 
часто піднімати голову і відривати погляд від м'яча. 

Індійський дриблінг із відходом убік за сигналом. За умовним 
сигналом гравці переривають індійський дриблінг і різко зміщаються 
вбік, намагаючись якнайшвидше знову взяти м'яч під свій контроль. 
Необхідно стежити за тим, щоб, ідучи з м'ячем убік, гравець одночасно 
змінював і швидкість бігу. Без зміни темпу в потрібний момент (при 
повороті) не можна домогтися успіху в майбутніх іграх (рис. 56). 
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Рис. 56 

Опанування передачею поштовхом і її удосконалення  
Поштовх нерухомого м'яча (відстань 10 м, група з 3-х гравців). 

Поштовхом послати м'яч через ворота завширшки 1,5 м партнерові, 
який стоїть в 6 метрах позаду воріт (ворота позначені двома 
прапорцями, рис. 57). Після передачі гравець вирушає за м'ячем на 
те місце, де стоїть його партнер. Перемагає той, хто першим заб'є 
10 голів з відстані 6 м. 

 
Рис. 57 

Поштовх м'яча, що рухається. М'яч знаходиться на рівні 
правої ноги. Коротким ударом перевести м'яч трохи вліво, вбік ступні 
лівої ноги, та поштовхом послати крізь ворота партнерові, який 
стоїть за ними. 

Поштовх після ведення м'яча. Виконавши ведення м'яча, 
гравець посилає м'яч уперед приблизно на 4 м, доганяє його, робить 
ще крок, щоб стати боком до м'яча. Поштовх робиться в той момент, 
коли ліва ступня знову попереду. Ворота з прапорців потрібно 
встановити між середньою лінією і 23-метровою лінією, на яких із 
м'ячем або без м'яча стоять інші хокеїсти (рис. 58). 
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Рис. 58 

Змагання з передачі м'яча в квадраті. 4 гравці утворюють 
команду і стають квадратом (відстань між ними складає 8 м). Друга 
команда також складається з 4-х гравців. Вони стають між гравцями 
першої команди. У кожної команди є м'яч. На початку змагання м'ячі 
знаходяться в гравців різних команд, які стоять на протилежних 
сторонах квадрата. За сигналом гравці пасом поштовхом 
намагаються передати м'яч партнерам, які стоять ліворуч від них. 
Виграє та команда, чий м'яч обігнав м'яч суперників за умови 
дотримання гравцями всіх правил (рис. 59). 

 
Рис. 59 

Опанування передачею ударом і її вдосконалення. 
Удари з місця по м'ячу, що рухається, у напрямку партнера. 

М'яч лежить перед гравцем біля його правої ноги. Перекинувши м'яч 
і не дочекавшись, поки він докотиться до лівої ноги, гравець завдає 
удару по м'ячу, що вільно котиться (рис. 60). 

Удари в русі по м'ячу, що повільно рухається в напрямку 
партнера. Стоячи впівоберта до м'яча, поштовхом послати м'яч у 
напрямку передбачуваної передачі, перемінним кроком (не 
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приставним!) наздогнати м'яч і вдарити по ньому вбік партнера в той 
момент, коли ліва нога опуститься на ґрунт усією ступнею. 

 
Рис. 60 

Удари по м'ячу при його веденні. Безпосередньо перед 
ударом, після того як хокеїст злегка прокине м'яч уперед, він робить 
ще кілька кроків, щоб стати упівоберта до м'яча. Удар по м'ячу 
виконується після того, як ліва нога знову опиниться попереду. 

«Король одинадцятиметрових». Змагання проводиться між 
чотирма хокеїстами. За допомогою жеребу вирішується, хто з них 
першим буде  воротарем і в якій послідовності гравці битимуть по 
воротах. Якщо гравець, який пробиває (а удар виконується з кола 
удару за 3 м від його лінії) не забиває гол, він займає місце у 
воротах. За кожен пропущений гол воротар позбавляється одного 
очка із семи, що їх він авансом одержує на початку змагання. 
Воротар залишається у воротах доти, поки хтось із гравців не проб'є 
повз ворота або він сам не відіб'є м'яч. Тоді невдатний нападник 
стає у ворота, а колишній воротар приєднується до гравців, які 
атакують. Як тільки гравець, який стоїть у воротах, позбавляється 
свого останнього очка, він вибуває зі змагання, а на його місце стає 
наступний у черзі хокеїст.  

Опанування зупинкою м'яча та її вдосконалення. 
Змагання із зупинки м'яча. Беруть участь 3 гравці (рис. 61). 

Двоє залишаються на місці, а третій, що пасує, відходить від них на 
відстань 8 метрів. Двоє зупиняють м'яч поперемінно, потім 
посилають м'яч поштовхом тому, хто пасує. Віддавши м'яч, гравець 
стає за своїм партнером і зупиняє м'яч, якщо його пропустив 
перший. Той, хто пасує постійно залишається на своєму місці й 
зупиняє кожен м'яч, що його послали партнери. 
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Рис. 61 

 

 
Рис. 62 

Зупинка м'яча на обмеженому просторі (рис. 62). Двоє гравців 
передають один одному м'яч на відстані 14 м. Один із партнерів грає 
роль  пасуючого, а другий повинен від лінії старту вибігати назустріч 
м'ячу, зупиняти його перед обмежувальною лінією на відстані 4 м від 
старту і повертати тому, хто пасує. Після виконання передачі він 
повертається до лінії старту, торкається до неї та знову біжить 
назустріч розрахованому пасу партнера з такою швидкістю, щоб 
устигнути зупинити м'яч перед обмежувальною лінією.  

Опанування кидком і його вдосконалювання. 
Кидок у бік стінки. По мірі того як хокеїсти опановують 

технікою кидка, відстань до стінки збільшується, а завдання 
ускладнюються. Якщо спочатку потрібно, щоб м'яч просто потрапив 
у стінку, то надалі на ній накреслюють лінії (на висоті 1, 2 м), через 
які потрібно перекинути м'яч. 

Вправа з партнером: кидки та зупинка м'яча, що летить у 
повітрі. Відстань між гравцями залежить від їхньої технічної 
підготовленості. Зупиняючи м'яч гравець не виходить йому 
назустріч. Хват ключки вільний, щоб у момент прийому можна було 
трохи спружинити. Це завадить м’ячу відскочити. 
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Рис. 63 

Вправа втрьох: кидки. Троє хокеїстів розташовуються на одній 
лінії на відстані 6-10 м один від одного. Потім вони починають 
перекидати м'яч від крайнього гравця до центрального, а від нього 
до іншого крайнього. Після виконання кидка крайні гравці по черзі 
міняються місцями з центральним (рис. 63). 

Опанування відбиранням м’яча і його вдосконалення. 
Відбирання з випадом убік без партнера. Роблячи випад убік, 

дістати ключкою м'яч, що лежить на відстані 3 м. 
Атака з випадом убік одночасно з партнером. Двоє хокеїстів 

стають обличчям один  до одного на відстані 6 м. М'яч лежить між 
ними. З вихідного положення вони одночасно роблять випад лівою 
ногою і намагаються, тримаючи ключку в лівій руці, дотягтися нею 
до м'яча (рис. 64). 

 
Рис. 64 

Змагання. За сигналом двоє гравців якнайшвидше 
намагаються вдарити по м'ячу. Тому, хто не зробив випаду ногою 
або забув забрати праву руку з ключки, спроба не зараховується.  

Змагання-вправа. Кожен захисник намагається відбити шість 
атак на ворота, після чого міняється місцями із одним з нападників.  
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РОЗДІЛ 3. ЕВОЛЮЦІЯ ТАКТИКИ ГРИ 
Тактикою прийнято називати розумні колективні та індивідуальні 

дії гравців, спрямовані на досягнення перемоги над суперником. 
Хокей на траві, як і більшість спортивних ігор, є командною 

грою. Командний характер гри визначає колективні дії команди в 
цілому і окремих її ланок зокрема. Нерідко трапляються випадки, 
коли порівняно слабка за складом  гравців команда перемагає 
сильнішого суперника. Пояснюється це, як правило, тим, що тренер 
тактично правильно побудував дії команди, окремих її ланок і 
гравців, урахував усі плюси та мінуси не тільки своєї команди, але і 
команди- суперника, розумними тактичними діями вселив гравцям 
віру в можливу перемогу. 

Правильне розуміння гри всіма гравцями, їх швидке ігрове 
мислення є найважливішими запоруками успішної гри команди. Щоб 
досягти успіху в грі, всі гравці команди повинні брати участь як в 
атаці, так і в обороні, прагнути уникати розриву між оборонною й 
атакуючою лініями. 

Спільні колективні дії, як і розподіл між гравцями завдань і 
зумовлене цим розташування гравців, визначаються тактичними 
системами гри. 

Під системою гри розуміється прийнятий порядок 
розташування гравців на полі з певними функціями їх у захисті та 
нападі. Вибір системи гри залежить від поглядів тренера і наявності 
виконавців. Перш ніж узяти на озброєння певну систему гри, тренер 
повинен подумати, чи відповідає вона складу гравців його команди. 

Старою тактичною схемою, що виникла сімдесят років тому і 
дожила до наших днів, є піраміда. Побудова гравців тут така: 5 + 3 + 
2. Піраміда передбачала врівноваження чисельності захисників і 
нападників.  

Основним недоліком піраміди є розрив між атакою і обороною, 
що полегшував суперникам проведення контратак. Інша вада – 
порушення стрункості атаки при висуненні одного або двох 
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форвардів уперед. Позбавитися цих недоліків певною мірою 
допомогла система «дубль-ве». За цією системою двоє на-
півсередніх нападників були дещо відведені назад, що помітно 
поглибило фронт атаки, зробивши її гнучкішою і маневренішою. 

У кінці 50-х років XX ст. система «дубль-ве» перестала 
задовольняти багато команд. Особливі нарікання викликав розподіл 
ігрових функцій  між хокеїстами. Кращі команди почали думати про 
те, як позбавити напівсередніх нападників дуже великого простору 
для організації та розвитку атаки. Їм звичайно протистояв 
центральний півзахисник, якому іноді на початку атаки допомагали 
двоє крайніх півзахисників. Тут цього ключового гравця оборони ча-
сто обігравали, хоча його дії не можна назвати даремними, оскільки 
він полегшував завдання тих, хто страхує крайніх захисників. Були 
спроби застосувати зонний захист, із тим щоб узяти під контроль 
центральну зону поля, але вони не мали успіху, оскільки на інших 
ділянках поля утворювалися дірки в обороні.   

На початку 60-х років деякі сильні команди світу (збірні Індії, ФРН, 
Англії) узяли на озброєння просту і досить ефективну систему, в якій 
останню лінію оборони складали три захисники. Вони щільно опікали 
крайніх нападників і центрального форварда суперника. Основне 
завдання двох півзахисників, які стоять в першій лінії оборони, полягало 
в тому, щоб, вступаючи у двобій з напівсередніми нападниками 
суперника, перешкоджати їхнім діям і змусити їх використовувати 
великий простір центральної зони поля для розвитку атаки. 

Нападники також були зведені в дві лінії. Тиловий ешелон 
нападників склали двоє на півсередніх нападників, які повинні 
виконувати підготовчі наступальні операції та надавати підтримку 
своїй обороні під час атак суперників. Троє висунутих уперед 
нападників – двоє крайніх і центрфорвард – виконували виключно 
атакуючі функції. 

У міру розвитку цієї системи виявлялися і її мінуси. Вони 
ставали особливо наочними, коли ігри відбувались на полях із 
твердим покриттям і  матчів із технічно підготовленими суперниками, 
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які вміють тримати м'яч, точно пасувати, діяти в швидкому темпі та 
постійно вступати в протиборство. 

Новітня тактична схема одержала назву європейської. 
Побудову гравців за цією схемою (4 + 3 + 3 +1) застосували кращі 
команди (ФРН, Голландії та Іспанії) на останньому чемпіонаті 
Європи, на турнірі в Бомбеї, в багатьох матчевих зустрічах із 
командами інших континентів. І майже завжди європейців су-
проводжував успіх. 

Європейська система ґрунтується на поділі функцій 
центрального півзахисника. Центральний нападник відтягнутий 
назад для опіки центрального нападника суперника, а центральний 
півзахисник, який звільнився, займає позицію ззаду в напрямку 
основних підступів до своїх воріт, що йдуть через центральну зону. 

У європейській системі лінія нападу складається з чотирьох 
атакуючих форвардів, які в обороні виконують лише одне завдання – 
перешкоджають підключенню кого-небудь із гравців оборони 
суперників до атаки. Захисники більше піклуються про оборону, ніж 
про напад. Обидва сполучні півзахисники грають попереду – 
протидіють напівсереднім нападникам суперника на початковій 
стадії розвитку атаки. Як тільки команда одержує м'яч, принаймні 
один із сполучних залишає форварда, яким опікується і 
приєднується до атакуючих. 

Основною особливістю системи 4 + 2 + 3 + 1 є звільнення 
ліберо від персональної опіки будь-кого із суперників. Він 
розташовується позаду польових гравців своєї команди, зазвичай на 
23-метровій лінії, і рухається від центру праворуч і ліворуч по всій 
ширині поля. Його обов'язок – перехоплення довгих передач, що 
спрямовуються суперником через оборонні порядки з краю на край і 
через центр, а також страхування захисників і півзахисників. 
Сполучні півзахисники повинні постійно протидіяти напівсереднім 
нападникам суперника, особливо коли команда суперників володіє 
м'ячем. Коли своя команда контролює м'яч, сполучні півзахисники 
розташовуються попереду напівсередніх нападників суперника і 
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беруть участь у нападі. Відкриваючись для прийому м’яча, вони 
дають можливість своїм форвардам збільшити глибину атаки. 

Втративши м'яч, захисники повинні негайно «розібрати» напів-
середніх нападників суперника і весь час протидіяти їм. Якщо в 
боротьбу за м'яч ( у разі програшу єдиноборства півзахисником) 
вступає чистильник, то півзахисник повинен відійти назад і зайняти 
місце чистильника. Сполучні півзахисники – швидше гравці 
захисного плану, ніж атакуючого, їх не основне завдання – оборона. 
Вони можуть підключатися до атаки, якщо їхнім воротам не загрожує 
небезпека. Трапляється, що в команді один із двох півзахисників є 
сполучним півзахисником атакуючого плану (за старими схемами, 
він виконував роль напівсереднього або центрального півзахисника). 
У таких випадках цю функцію найчастіше виконує правий сполучний. 
Лівий же сполучний блокує правого на півсереднього нападника, 
який найчастіше організовує атаку суперників. 

На думку німецького тренера Хорста Вайна, який розробив 
європейську тактичну схему, вона має такі переваги: 
1. Глибоко ешелонована й еластична оборона стримує нападників 
суперника. Атакуючим активно протистоять мінімум три гравці – 
опікаючий, чистильник і воротар. 

2. Зміна місць між захисниками та півзахисниками  не є необхідною. У 
старих схемах вона була вимушеною, створювала певні труднощі 
для оборони, особливо під час гри проти швидких нападників 
суперника, які точно передавали пас. 

3. Сполучні півзахисники дозволяють посилити лінію оборони  та ство-
рити чисельну перевагу при атаці. 

4. Ігрове навантаження на всіх польових гравців розподіляється більш 
рівномірно. 

5. Диспозиція команди в чотири лінії полегшує гру в пас. 
Застосування системи 4 + 2 + 3 + 1 вимагає, щоб кожен 

гравець команди досконало знав свій маневр. Основна роль у цій 
системі відводиться чистильникові та двом сполучним 
півзахисникам, тому при комплектуванні команди тренер повинен у 
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першу чергу підібрати саме цих гравців. На чемпіонаті Європи ми 
бачили, що в командах ФРН, Голландії та Англії на цих ролях були 
сильні хокеїсти, такі, як Келлер, Шмідт і Телен із ФРН, голландці Ніко 
Спіте, Толі та Ван Ставерен, англійці Свехлік, Ахмад і Корбі. 

Нині найпоширенішими системами в хокеї на траві є 1 + 3 + 3 + 
4, 1 + 2 + 3 + 5 і 1 + 2 + 4 + 4. При системі 1 + 3 + 3 + 4 на полі 
розташовуються воротар, три захисники, троє півзахисників і 
четверо нападників. Цю систему називають іноді європейською. 

Нападники займають місця на полі так, щоб швидше можна було 
ввести м'яч у коло удару. Під час гри в колі удару нападники 
розташовуються в шаховому порядку. Найбільш небезпечною є атака 
правим крилом із подальшою прострільною передачею в коло удару. 
Втративши м'яч, нападники розпочинають активні дії на половині поля 
суперників з метою не дати їм вільно розіграти м'яч і почати атаку. 

За системою 1 + 2 + 4 + 4, четверо нападників ведуть 
наступальні дії, використовуючи всю ширину поля. Чотири 
півзахисники при наступі активно допомагають нападникам, 
розташовуючись у другому ешелоні атаки в шаховому порядку. Іноді 
вони й самі активно підключаються до атаки. Обидва захисники 
розташовуються біля центральної лінії поля, постійно перебуваючи в 
русі, і прагнуть вчасно перервати контратаку суперників. Втративши 
м'яч, півзахисники відразу ж переходять до оборони своїх воріт і 
«розбирають» підопічних. Крайні півзахисники звичайно грають проти 
крайніх нападників команди суперника, а центральні – проти 
центральних нападників. Захисники підстраховують півзахисників, 
граючи в зоні. У разі втрати м'яча нападники відходять назад і не 
дають суперникам вільно розігрувати м'яч у середині поля. 

Система 1 + 2 + 4 + 4 звичайно застосовується проти  
суперника, що має сильний напад. Команда, що має відносно 
слабкий захист і сильний напад, також може застосовувати цю 
систему: залишаючи четвертого гравця на лінії півзахисту, вона тим 
самим забезпечує собі міцний тил. Система 1 + 3 + 5 + 3 ви-
правдовує себе і при атакуючому стилі гри, якщо гравці лінії нападу 
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відрізняються високою індивідуальною майстерністю і поєднують її з 
умінням тактично грамотно передавати м'яч. 

Для посилення лінії нападу один із півзахисників у ході гри стає 
п'ятим нападником. Як тільки атака припиняється, він повертається 
на своє місце. Уміння півзахисників своєчасно виконувати різні ігрові 
функції робить дану систему достатньо агресивною. 

Тактика гри поділяється на тактику гри в нападі та тактику гри в 
захисті. Як у нападі, так і в захисті гравцям необхідно протистояти 
активним діям суперників. Для цього всі гравці повинні бути добре 
підготовлені як фізично, так і технічно.  

 
3.1. Тактична побудова атаки 

Згідно з правилами гри в хокей на траві гол можна забити 
тільки з межі кола удару, тому на першому етапі атаки основні дії 
гравців скеровані на те, щоб якнайшвидше ввести м'яч в коло удару 
команди суперника, а потім спробувати вразити ворота. З 
урахуванням цього і будується тактика нападу. 

Успіх команди в атаці залежить від взаєморозуміння гравців, їх 
взаємозв'язку і награвання певних комбінацій. У основі кожної 
комбінації лежить елемент несподіванки, що досягається появою 
того або іншого гравця на різних ділянках поля. Подібні дії 
заплутують захисників і змушують їх помилятись. 

Атакуючі комбінації, як правило, починаються на своїй половині 
поля. Гравець, який володіє м'ячем, повинен своєчасно оцінити 
обстановку і спрямувати атаку в такому руслі, яке невигідне 
суперникові. Під час атаки необхідно використовувати весь простір 
поля, вміти створювати чисельну перевагу на певних ділянках поля, 
виводити на ударну позицію одного з нападників. Досягається це за 
допомогою передач м'яча між гравцями. 

Передачі м'яча в хокеї на траві виконуються в основному 
низом, оскільки м'яч, що йде низом, легше прийняти. Передачу 
низом використовують звичайно тоді, коли гравець упевнений, що 
м'яч не перехопить суперник. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

56 
 

Широко застосовується в грі комбінація між трьома гравцями 
«трикутник», в якій використовуються всі види передач: повздовжня, 
по діагоналі – вперед і назад, поперечна – вправо, вліво. Побудова 
«трикутника» має на меті створити на певній ділянці поля чисельну 
перевагу над гравцями суперника. Треба зазначити, що «трикутник» 
узагалі є основою тактичного зв'язку всіх гравців команди. Принципу 
дій за «трикутником» необхідно навчати із самого початку. 

Коли двох гравців, які ведуть м'яч, атакують двоє гравців 
суперника, щоб обіграти їх і уникнути втрати м'яча, до комбінації 
підключається третій партнер, і так створюється чисельна перевага. 
Щоб зруйнувати «трикутник», суперник змушений звернутись по 
допомогу до інших своїх гравців і залишити неприкритими решту 
хокеїстів атакуючої команди. 

Як тільки третій гравець команди, що захищається, 
приєднається до захисту, м'яч слід негайно передати партнерові, 
який звільнився та бере участь у побудові нового «трикутника». 
Переведення м'яча в інший бік звичайно створює велику загрозу для 
воріт команди суперника. 

Побудова «трикутників» вимагає від гравців великої зіграності, 
взаєморозуміння та узгодженості дій.  
 

3.2. Тактична побудова оборони 
 

Основним завданням при захисті своїх воріт є запобігання 
проникненню суперника з м'ячем в коло удару. Оборона воріт 
починається, як тільки м'ячем заволодіє команда суперника. 
Будується оборона звичайно в чотири ешелони. На першому рубежі 
гравці нападу намагаються відібрати м'яч або не дати його вільно 
розіграти на половині поля суперника. При виконанні вільного удару 
від воріт вони повинні впритул підійти до найближчих півзахисників 
команди суперника і не дати їм вільно прийняти м'яч.  

Другий рубіж оборони команда звичайно вибудовує на 
центральній лінії поля з гравців півзахисту й одного захисника, який 
володіє швидким ривком (один захисник залишається за 15–20 м 
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позаду). Чотири півзахисники щільно опікають своїх підопічних, 
прагнучи запобігти їх несподіваним ривкам у напрямку воріт. 
Захисник, який залишився позаду, готовий швидко перехопити м'яч, 
посланий на вихід нападникам суперника. 

Третій рубіж оборони команда займає на своїй 23-метровій 
лінії, не даючи суперникам можливості ввійти в коло удару. Задній 
захисник знаходиться на вершині кола удару, готовий у будь-який 
момент підстрахувати своїх партнерів. 

Четвертий рубіж оборони – це оборона безпосередньо в колі 
удару. Головне завдання гравців, які захищаються, – якомога швидше 
вибити м'яч з кола удару своїм вільним нападникам. Керівництво 
обороною в колі удару беруть на себе задній захисник і воротар. 

Гравці оборони повинні вміти добре взаємодіяти між собою і 
підстраховувати один одного, вміло обороняючись, вони повинні 
прагнути знайти щонайменшу можливість для правильної організації 
контратаки своєї команди. 

Найбільш ефективне шикування гравців при атаці команди 
суперника – діагональне. Відібравши м'яч, його потрібно негайно 
передати партнерові, який перебуває в більш вигідній позиції. Не 
можна допускати, щоб захисники передержували м'яч. 

У хокеї на траві застосовуються зонний (коли гравці опікають 
суперників у  певних зонах поля), персональний (коли ті, хто 
захищається персонально відповідають за суперників) і 
комбінований захист. Найпрогресивнішим є комбінований захист, 
який поєднує в собі кращі сторони персонального та зонного 
захисту. За цією системою будується оборона відповідно до вимог 
моменту, гравці періодично застосовують то зонний, то 
персональний захист. Даний захист надійний і важкий для 
проходження,  він вимагає від захисників і півзахисників гарної 
узгодженості дій і розуміння гри. 
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3.3. Тактика індивідуальних дій гравця 
 

Ніколи не можна забувати, що успіх команди залежить не 
тільки від індивідуальної майстерності кожного хокеїста, але і від 
злагодженої колективної гри всіх одинадцяти хокеїстів. Тому 
необхідно уникати надмірного захоплення індивідуальною грою. 

Хокей на траві вимагає від гравців високої фізичної підготовки. 
Хокеїст повинен також розуміти гру на своєму місці, розбиратися в 
ході всієї гри і знати основи тактики. Для досягнення успіху гравці 
захисту і нападу повинні докладати спільних зусиль до участі в атаці 
й у разі її невдачі разом відходити в оборону. Якщо нападники 
ведуть атаку без підтримки гравців захисних ліній, то утворюється 
розрив між гравцями нападу й оборони. 

 
            Рис. 65                                           Рис. 66 
 

Те ж саме відбувається, коли захисники обороняються, а 
нападники не повертаються назад. Щоб уникнути подібних розривів 
у лініях, усі хокеїсти команди повинні діяти спільно і весь час 
підтримувати ігрові зв’язки. 

 
3.4. Тактика гри воротаря 

 

Воротар – один із ключових гравців команди. Він є останнім 
рубежем оборони, і його правильні або неправильні дії можуть 
вплинути на остаточний результат матчу. 

Перше, про що повинен потурбуватися воротар, – це про своє 
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спорядження. Ключка повинна бути зручною для гри, щитки та 
налокітники повинні надійно захищати ноги та руки і в той же час не 
ускладнювати рухів. Важливе значення має також правильний вибір 
взуття і рукавичок. 

Воротар повинен добре розбиратися в тонкощах гри, бути 
сміливим і уважним, володіти точним розрахунком, мати гострий зір. 
Головне для воротаря – розуміння гри. Саме воно є ознакою 
високого класу. Щоб оволодіти цим мистецтвом, воротарям дуже 
корисно на тренуваннях грати на різних місцях в команді, й особливо 
в лінії нападу. Воротар повинен досконало оволодіти технікою 
зупинки м'яча і не допускати, щоб м'яч виходив з-під його контролю. 
Він завжди зобов'язаний бути максимально зібраним, уважно 
стежити за м'ячем і діями суперників, щоб бути готовим до 
відбивання раптових атак. Воротар повинен постійно володіти собою 
і не розгублюватись, пропустивши м'яч. 

 Безперечно, не менш важливі для воротаря висока технічна 
підготовка й уміла позиційна гра. Воротареві ніколи не слід 
залишатися нерухомим, він повинен увесь час рухатись у воротах, 
стежачи за м'ячем і правильно обираючи місце. При цьому воротар 
повинен розуміти різницю між вибором місця на лінії воріт і на виході 
з них. У першому випадку нападникові суперників легше спрямувати 
м'яч убік від воротаря, тоді як у другому випадку воротар зменшує 
можливість взяття воріт прямим ударом. Виходячи з воріт, воротар 
займає також більш вигідну позицію для оволодіння м'ячем, що 
відскочив від нього. Крім того, воротар, граючи на виході проти 
атакуючого нападника, скорочує дистанцію між  ним і собою. Для 
орієнтування у воротах багато воротарів прокреслюють лінію через 
їх центр до центральної лінії. 

Воротар, який грає на виходах, повинен діяти злагоджено з 
іншими гравцями оборони, особливо із захисниками і центральним 
півзахисником. Йому не слід покидати ворота, якщо один із гравців 
оборони вступив у боротьбу з нападником суперників. Коли цього 
вимагає ігрова обстановка, воротар повинен рішуче і швидко 
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виходити з воріт і вступати в боротьбу за м'яч (рис. 67).  
Відбивати м'ячі як воротареві, так і захисникам доцільно у бік 

бічних ліній, а не в поле (рис. 68). Жирними стрілками на рис. 68 
позначений неправильний напрямок відбивання м’яча від воріт. 

 
Рис. 67                                       Рис. 68 

 
Практичні поради воротареві: 

1. не починайте розмови з глядачами; 
2. не поділяйте удари на легкі та важкі. Завжди спочатку зупиніть 
м'яч і лише потім завдайте удару по ньому; 

3. не закривайте очі при прийомі м'яча, що швидко летить. Не 
зупиняйте м'яч, повертаючись до нього спиною або боком; 

4. не вступайте в боротьбу за м’яч без ключки в руках; 
5. не сідайте на м'яч; 
6. уникайте непотрібних зіткнень; 
7. ніколи не зупиняйте м'яч, що вільно йде за межі поля; 
8. не відправляйте м'яч до центру поля; 
9. не намагайтесь грати щитками або бутсами за межами кола 
удару; 

10. ніколи не стійте у воротах нерухомо; 
11. не покидайте воріт без нагальної необхідності. 
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ТЕХНІКА ЗАХИСТУ 

Техніка переміщень 
Переміщення – дії, завдяки яким воротар зберігає правильне 

положення стосовно м'яча, що рухається, у різних ігрових ситуаціях. 
Основна вимога при переміщеннях – їхня швидкість і своєчасність. 
При цьому воротар повинен  часто прикривати найбільшу площу й 
переміщатися відповідно до руху м'яча.  

Основними способами переміщення воротаря є: ходьба, біг (у 
т.ч. спиною вперед), приставний крок, стрибки. 

Ходьба використовується для вибору найбільш вигідного місця 
у воротах при наявності достатнього часу (гра ведеться в центрі 
поля й на половині поля суперника). 

Біг. Найчастіше це короткі ривки й пробіжки від 4 до 20 метрів. 
Біг використовується при виході на м'яч із метою зменшення кута 
обстрілу, при перехопленнях м'яча, супроводі м'яча, що йде, на 
виходах "один на один". 

Приставним кроком воротар пересувається в колі удару при 
поперечних передачах м'яча або в русі атакуючого гравця з м'ячем 
поперек поля. Переміщення у воротах виконуються, головним 
чином, приставними кроками. Це дозволяє швидко міняти напрямок 
руху й бути постійно готовим до відбиття м'яча. 

Стрибки виконуються з метою дістати м'яч, що летить на 
достатній відстані від воротаря, рукою або ключкою. 

Якщо м'яч котиться збоку від воротаря й він не встигає добігти 
до м'яча, виконується відбиття м'яча в падінні: енергійним 
поштовхом ніг виконується кидок до м'яча, рука (або рука а ключкою, 
залежно від ситуації), витягається в напрямку м'яча. 

Основною вимогою до воротаря при переміщеннях є таке його 
положення, при якому лінія плечей є перпендикулярною лінії, що 
з'єднує м'яч і середину лінії воріт. Всі "поперечні" переміщення 
воротаря повинні закінчуватися по дузі. Назад воротар завжди 
повертається обличчям до м'яча. 
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Класифікація техніки воротаря 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні прийоми 

Зупинки Відбивання Передачі Перехоплення 

Способи 

Ногами, руками, 
ключкою, тулубом 

Ногами, ключкою Ногами, ключкою, 
рукою 

Ногами,  ключкою, 
тулубом 

Умови виконання 

На місці, в русі, в стрибку, в падінні 
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Рис. 69. Класифікація техніки гри 
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Рис. 69. Класифікація техніки гри (продовження)
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Техніка стійки 
Стійка воротаря – це положення тулуба, ніг і рук перед 

виконанням того або іншого прийому захисту воріт. Правильна стійка 
полегшує виконання захисних дій, забезпечує найменшу витрату 
часу на їхню підготовку й виконання, підвищуючи тим самим їх 
надійність і якість. Вихідним положенням для всіх рухів воротаря, що 
здійснюються при захисті воріт, є основна стійка: ноги злегка 
розставлені й зігнуті в колінах, тулуб нахилено вперед, руки злегка 
зігнуті в ліктьових суглобах і підготовлені до відбиття м'яча, голова 
піднята, ключка втримується у правій руці основним хватом за 
середину рукоятки. Воротар при цьому є як би стислою пружиною, 
готовою в будь-який момент миттєво "розтиснутися" – виконати 
швидкі випади в сторони, уперед, вийти на м'яч, переміститися у 
воротах, дістати м'яч у стрибку або в падінні й т.п. Особлива увага 
при виконанні основної стійки повинна бути приділена рівномірному 
розподілу ваги тіла на обидві ноги (мал. 70 а, б). 

 а)  б)  
Рис. 70. Основна стійка воротаря 

Залежно від ігрової ситуації воротар може приймати різні стійки. 
Основна стійка звичайно приймається при грі в районі лінії кола удару 
– 23-метровій лінії. Низька стійка – при атаці із близької відстані, при 
добиваннях, при великому скупченні гравців поблизу воротаря й 
існуванні можливості упустити м'яч із поля зору (рис. 71 а, б). 
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а);  б) 
Рис. 71. Стійка воротаря при грі у колі удару 

Висока стійка – при ліквідації небезпеки для воріт і виході м'яча 
в центральну зону поля. У паузах гри, при грі команди в нападі 
воротареві рекомендується випрямитися, розслабитися (мал. 72). 

 
 
 

Рис. 72. Висока стійка 
 
 
 
Воротар повинен прагнути як можна довше залишатися на 

ногах. Однак у грі бувають ситуації, коли доцільно опускатися на 
одне або два коліна, а іноді єдиним способом запобігання узяття 
воріт є падіння. Після цього воротареві необхідно якнайшвидше 
повернутися у вихідне положення – основну стійку. 

Техніка протидії атаці воріт 
Техніка гри воротаря багато в чому обумовлена правилами гри 

в хокей на траві, що дозволяють гравцям цього амплуа в межах кола 
удару грати в м'яч ключкою, ногами, відбивати його руками або 
тілом. У той же час воротарям не дозволяється ловити м'яч, 
притискати його до землі, робити зустрічний рух рукою до м'яча, що 
летить або котиться, вибивати м'яч верхом, а також грати ключкою, 
піднятої вище плеча, якщо це веде до небезпечної гри. 

Протидія атаці воріт може здійснюватися воротарем за 
допомогою зупинки м'яча (однієї або двома ногами, рукою, ключкою, 
тулубом), відбивання (ногою або ключкою), перехвату або відбору. 
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При зупинці м'яча воротар ставить на його шляху руку, ключку 
або ноги, не роблячи при цьому зустрічного руху до м'яча, а навіть 
навпаки, роблячи деякий поступливий рух (амортизуючий) рух. 
Важливо зупинити м'яч так, щоб він не відскочив на ключку 
суперника. Чим ближче зупинений м'яч буде до воротаря, тим 
швидше він зможе вивести його з небезпечної зони. 

За допомогою зупинки можна не тільки погасити швидкість м'яча, 
що котиться або летить, але й створюються умови для здійснення 
подальших дій. Такий технічний прийом звичайно застосовується при 
недостатньо сильних або нескладних для воротаря кидках і ударах, і 
часто дозволяє воротареві у випадку швидкого встановлення 
контролю над м'ячем відразу почати організацію атакуючих дій своєї 
команди або винести м'яч із кола удару в найменш небезпечну зону 
ігрового поля. Можливі різні поєднання способів виконання зупинки 
м'яча та його наступного вибивання (передачі). 

Зупинка Вибивання (передача) 
Рукою Ключкою 
Рукою Ногою 
Ключкою Ключкою 
Ключкою Ногою 
Ногою Ключкою 
Ногою Ногою 

Усіма ними воротар повинен володіти в досконалості. 
Буває так, що атаки воріт, особливо несподівані й із близької 

відстані, воротар відбиває корпусом (найчастіше нападники самі 
попадають у воротаря в такий спосіб). Це не є порушенням правил. 
Однак така гра при захисті воріт висуває особливі вимоги до 
захисного спорядження воротарів, особливо в жіночих, дитячих, 
молодіжних командах. Тому навряд чи доцільно проводити 
спеціалізовані вправи в цьому напрямку технічної підготовки. 

При неможливості використовувати зупинку м'яча (при протидії 
суперника, сильному й «незручному» ударі й т п.) застосовується його 
відбивання. До відбивання відносяться дії, за допомогою яких воротар 
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перепиняє шлях м'ячу у ворота, перериває передачі суперника. При 
цьому контроль над м'ячем воротарем не встановлюється, а м'яч 
вибивається на значну відстань, при можливості «виноситься» з кола 
удару. Відбивання може виконуватися ключкою, рукою (мал. 73), 
двома ногами або однією ногою, тулубом. 

      
Рис. 73. Відбивання м'яча рукою    Рис. 74. Відбивання м'яча ногою 

 
Відбивання ногами більш надійне, оскільки площа, що 

перегороджує, більша. Цей прийом найчастіше використовується при 
відбитті м'ячів, спрямованих у нижню частину воріт (мал. 75 а, б).  

а)      б) 
Рис. 75. Відбивання м'яча правою (а) і лівою (б) ногою 
М'ячі, що котяться на значній відстані від воротаря, він 

відбиває в падінні, що летять –  у стрибку (мал. 76). 
 

 
Рис. 76. Відбивання м'яча в 

стрибку 
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Рис. 77. Відбивання м'яча, що 
летить, у стрибку 

 
 
 
 

М'ячі, що летять на високій швидкості над воротарем або трохи 
осторонь від нього, він відбиває за допомогою переводу – направляє 
їх через верхню поперечину воріт (мал. 78). 

 
 

 
Рис. 78. Перевод м'яча 

 
 
 

Дії воротаря при переводі багато в чому схожі з його діями при 
відбиванні. Перевод м'яча може виконуватися рукою або ключкою. 
Залежно від напрямку польоту м'яча і його відстані від воротаря 
перевод може виконуватися на місці, у стрибку, у русі або після 
необхідних переміщень. 

Спосіб відбиття м'яча при грі у воротах визначається, 
насамперед, висотою його польоту й віддаленістю від воротаря. 
Хокейні ворота можна умовно розділити на три зони: 

Зона м'ячів, що високо летять 
(від 140 до 214 см – від рівня плеча до внутрішньої поверхні 

поперечини) 
Зона м’ячів, що летять на середній висоті 
(від 46 до 140 см – приблизно до рівня плеча) 

Зона м'ячів, що летять низько 
(від 0 до 46 см) 
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Залежно від ростових даних воротаря ці відстані можуть 
незначно коливатися. 

По ширині воріт від середини в кожну сторону ці зони діляться 
на три рівні частини по 61 см: 

III 
 III 
 III 

II 
 II  
II 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

II  
II 
 II 

III 
 III  
III 

I зона – зона м'ячів, що летять безпосередньо на воротаря й 
поруч із ним; 

II зона – зона м'ячів, що летять близько від воротаря; 
III зона – зона м'ячів, що летять далеко від воротаря. 
Нижче більш докладно розглядаються особливості техніки гри 

воротаря залежно від поєднання факторів висоти польоту, 
віддаленості м'яча, складності ігрової ситуації. 

 
Відбиття м'яча ногами 
Ногами воротар відбиває м'ячі, що летять до рівня колін або 

трохи вище. Захисні рухи ніг, особливо у випадку кидків і ударів у 
кути воріт, досить складні. Рухи до м'яча часто приводять до втрати 
рівноваги й, як наслідок, до падінь. Основна вимога до воротаря в 
цих ситуаціях – швидко встати й зайняти позицію відповідно до 
положення м'яча, тим самим не давши можливість нападнику добити 
м'яч, що відскочив. 

М'яч, що летить на воротаря, зупиняється так: воротар, 
перебуваючи в основній стійці, згинає ноги в колінах з таким 
розрахунком, щоб м'яч, потрапивши в щитки, упав перед воротарем 
з невеликим відскоком. 

Щоб зупинити м'яч, що летить поруч, воротар переносить вагу 
тіла на одну ногу, а зупинку м'яча здійснює вільною ногою рухом 
убік. Площина щитка завжди повинна бути спрямована 
перпендикулярно до напрямку польоту м'яча. Після зупинки м'яча 
воротар повинен швидко відбити його убік. Залежно від складності 
ігрової ситуації м'яч відбивається ключкою або ногою. 
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У випадку, коли воротар не встигає прийняти основну стійку на 
шляху м'яча, то м'ячі, що летять низом, він зупиняє внутрішньою 
стороною стопи випадом правої або лівої ноги. Якщо м'яч летить 
ліворуч, на невеликій відстані від воротаря, то з основної стійки він 
робить короткий випад лівою ногою. М'яч, спрямований у кут, 
відбивається в напівшпагаті або в 
шпагаті (мал. 79). 

 
 

Рис. 79. Відбивання м'яча в 
шпагаті 

 
 

Тулуб нахиляється не набагато вперед і убік до м'яча, ліва рука 
прикриває зону над щитком. Після зупинки м'яч відбивається 
ключкою або носком правої ноги убік бічної лінії. Якщо м'яч летить 
праворуч від воротаря, то він з основної стійки робить короткий 
випад правою ногою в ситуаціях, коли м'яч летить на невеликому 
видаленні (мал. 80), шпагат або напівшпагат, якщо м'яч 
спрямований у кути. 

Тулуб нахиляється не набагато вперед і убік м'яча. Права рука 
із ключкою прикриває зону над щитком. У ситуаціях, коли м'яч після 
удару (кидка) нападника летить у кути воріт, відскік від воротаря, як 
правило, відразу йде за бічну лінію або за лінію воріт. Якщо ж м'яч 
зупинився перед воротарем, він повинен відбити його ключкою або, 
швидко піднявшись, відбити м'яч носком ноги. 

 
 
 

Рис. 80. Відбивання м'яча у 
випаді 
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Зазвичай воротарі, особливо юні, початківці, краще "володіють" 
правою ногою й намагаються всі дії, пов'язані з відбиттям м'ячів, і 
особливо з вибиванням їх з кола удару, робити "зручною" ногою. 
Часто така гра веде до значних втрат, насамперед тимчасового 
характеру. Тому під час тренування воротаря необхідно 
відпрацьовувати його вміння однаково успішно діяти обома ногами. 

Відбиття м'яча рукою 
При відбитті м'яча рукою долоня повинна бути відкрита 

щодо напрямку м'яча, що летить, і площина її трохи повернена 
долілиць (мал. 81). 

Якщо м'яч летить осторонь від воротаря, пальці руки 
спрямовані убік, при низових ударах (кидках) пальці спрямовані 
долілиць. Варто звертати особливу увагу на рух, що амортизує, руки 
при відбитті м'яча (рука, кисть і пальці дещо відводяться назад), 
неприпустимість зустрічного руху руки до м'яча або затримки м'яча в 
руці. М'яч, що відскочив на близьку відстань, варто негайно вибити 
ногою або ключкою за межі кола удару. 

 
 
 

Рис. 81. Зупинка м'яча рукою 
 
 
 

Відбиття м'яча ключкою 
Ключку воротар використовує, головним чином, при відбитті 

м'ячів, що летять праворуч від нього на різній висоті (мал. 82). 
Важливе значення має гра ключкою й для відбору й перехоплення 
м'яча, при спробі відбити м'яч, що летить на значній відстані від 
воротаря. 
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Рис. 82  Відбивання м'яча 
ключкою 

 
 
 
 

 
 

Рис. 83. Відбиття м'яча 
ключкою в падінні 

 
 
 

Для надійного відбиття ударів і кидків по воротам ключкою, 
необхідно звернути особливу увагу на її зручний хват: він не повинен 
бути занадто низьким або високим – ключка не повинна "бовтатися" 
у руці й у той же час давати можливість діставати м'ячі, що далеко 
летять від воротаря. При необхідності (залежно від дальності м'яча) 
воротар може міняти хват ключки з довгого (мал. 84) на більше 
короткий (мал. 85). 

 
Рис. 84. Довгий хват ключки 

 
 
 

Рис. 85. Короткий хват ключки 
 
 
Воротареві варто тримати ключку досить міцно, щоб при 

влученні м'яча в ключку вона не проверталася, дозволяючи 
залітати м'ячу у ворота. Воротар повинен володіти ключкою так, 
щоб не тільки відбивати м'ячі, але і якщо буде потреба робити 
передачі своїм партнерам, грати на виходах за межами кола 
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удару й не втрачати її в єдиноборстві із суперником. 
При захисті воріт нерідкі ситуації, коли єдиним способом для 

запобігання гола є гра в падінні (наприклад, коли воротар не встигає 
добігти до м'яча, що йде осторонь від нього по землі або над 
землею) (мал. 86). 

 
 

Рис. 86. Відбиття м'яча в падінні 
 
 
 

 
 

Рис. 87. Вибивання м'яча в падінні 
 
 
 

При падінні на бік спочатку землі торкаються гомілкою, 
стегном, а потім тулубом. М'яч відбивають ключкою (праворуч) або 
вільною рукою й ключкою (ліворуч). 

Необхідно пам'ятати, що лежачий воротар сам себе виключає 
із гри. На рис. 88, 89 наведені приклади ігрових ситуацій, у яких 
лежачий воротар уже ніяк не може перешкодити атакуючому 
гравцеві продовжити атаку. 

 
Рис. 88. Гра воротаря ключкою в падінні 
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Рис. 89. Гра воротаря рукою й 
ключкою в падінні 

 
 

 

          
                         а)                                                б) 

Рис. 90. «Вимикання» воротаря із гри при падінні 
Тому відразу після відбиття м'яча в падінні воротар повинен 

швидко встати, незалежно від того, до гравця якої з команд потрапив 
м'яч, що відскочив, і вибрати правильну позицію у воротах. Встаючи, 
воротар зобов'язаний стежити за переміщеннями м'яча й гравців, 
перебуваючи обличчям до м'яча й не втрачаючи його з поля зору. 

Деякі особливості має техніка гри воротаря при відбитті 
штрафного кутового удару – у тих випадках, коли він лягає «під м'яч». 
Для виконання цього прийому використовується два варіанти 
вихідного положення: з нахилу (рис. 91) і з положення з опорою  на 
одне коліно (рис. 92). 

 
 
 

Рис. 91.  Вихідне положення 
«нахил» 
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Рис. 92. Вихідне положення з опорою 
на коліно 

 
 
 

Варто звернути особливу увагу на положення щитків і ключки 
воротаря в момент нанесення нападаючого удару по воротам: 
«площина» щитків і ключки не повинна бути розгорнута нагору, щоб 
не викликати рикошету м'яча в створ своїх воріт. 

При правильній позиції воротаря й захисника, що закриває лівий 
кут, вони ефективно захищають нижню частину створу воріт (рис. 93). 

 
 

Рис. 93. Позиція воротаря й 
захисника при відбитті штрафного 

кутового удару 
 
 
 

Зупинка м'яча, що стрибає 
Досить скрутної буває для воротаря зупинка м'яча, що стрибає 

(наприклад, після виконання суперником закиду в 23-метрову зону й 
т.п.). У цьому випадку воротареві потрібно вийти з воріт якнайближче 
до місця передбачуваного відскоку м'яча від землі й закрити собою як 
можна більшу площу, щоб м'яч після торкання землі не зміг 
проскочити за спину воротаря. Якщо дозволяє ситуація, краще 
зупинити м'яч рукою в повітрі до того, як він торкнеться землі. Якщо 
необхідно вибити м'яч, що скакає, без попередньої зупинки, це можна 
зробити за допомогою удару нижньою половиною гомілки. При цьому 
завдання воротаря – направити м'яч долілиць, виключаючи  
небезпечну "гру". У тих ситуаціях, коли польові гравці (і своєї 
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команди, і суперники) перебувають на достатній відстані від 
воротаря, вона може м'ячі, що скакають, вибивати верхи з тим 
розрахунком, щоб м'яч пролетів високо над найближчими гравцями й 
не створював "небезпечної гри". 

Після відбиття м'яча воротар повинен постаратися швидко 
вибити його за межі кола удару, вибираючи при цьому той напрямок, 
звідки не могла б піти повторна атака. Найчастіше найбільше 
"безпечними" зонами є краї поля. 

Велике значення має вміння воротаря при атаці воріт 
нападником швидко оцінити ігрову ситуацію й відбити м'яч у зони 
поля, вільні від гравців суперника й одночасно з відбиттям ударів 
або кидків суперника почати атаку своєї команди. Для цього в 
технічний арсенал воротарів більш старших вікових груп (починаючи 
з 15-16 років) потрібно вводити більш складні технічні прийоми: 
вибивання м'яча однією ногою з одночасною страховкою іншої; 
відбиття зустрічного м'яча рукою з наступним швидким вибиванням 
падаючого  м'яча (з льоту, з напівльоту) ногою убік; відбиття 
зустрічного м'яча рукою з наступним швидким вибиванням з льоту (з 
напівльоту) ключкою убік. 

 
Вибивання м'яча однією ногою з одночасною страховкою іншою 

Прийом виконується при атаках воріт низом, при 
перехопленнях передач. Якщо вибивання м'яча виконується правою 
ногою (внутрішньою стороною стопи), то ліва нога ставиться на 
шляху м'яча, перпендикулярно до його траєкторії (стопа 
розвертається внутрішньою стороною до м'яча). 
Відбиття зустрічного м'яча рукою з вибиванням падаючого 
м'яча ногою 

Прийом виконується при кидках по воротам верхи. Воротар не 
дає м'ячу, що падає після зупинки рукою або ключкою, торкнутися 
землі. При цьому виконується рух, що скручує: м'яч ногою 
вибивається в ліву (після відбивання рукою) або вправу (після 
відбиття ключкою) сторону. Удар виконується підйомом ноги. 
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Відбиття м'яча рукою з вибиванням падаючого м'яча 
ключко. 

Виконується при атаках воріт верхи. М'яч, зупинений рукою, з 
льоту або після першого відскоку від землі вибивається ключкою в 
ліву сторону. При цьому хват ключки повинен бути "середнім": при 
дуже високому хваті буде потрібно великий замах і точність рухів 
буде досить низькою. При дуже низькому хваті воротар ризикує не 
дотягтися до м'яча. 

Відбір м'яча воротарем у нападника звичайно відбувається при 
грі на виходах, і, найчастіше, при виходах «один на один» (рис. 94). 

 
 
 

Рис. 94. Відбір м'яча при виході «один на 
один» 

 
 
 

Відбирати м'яч у нападаючий воротар може, перепиняючи шлях 
м'ячу ключкою (у русі, коштуючи й у падінні), рукою (у падінні), тулубом 
(у падінні) або ногою (у русі, стоячи й у падінні) (рис. 95 - 97). 

           
Рис. 95. Відбір м'яча в падінні       Рис. 96. Відбір м'яча ключкою 
 
 

Рис. 97. Відбір м'яча ногою й 
ключкою 
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Часто при виході воротар бере дуже високий темп і не зважає 
на те, що гравець із м'ячем може маневрувати. Якщо дуже швидко 
вийти на гравця, що володіє м'ячем, той в останній момент може 
піти з м'ячем убік або прокинути м'яч повз воротаря. У цьому 
випадку воротар може легко загубити рівновагу, орієнтування, 
упасти й створити для атакуючого гравця сприятливу ситуацію для 
узяття воріт. Воротар, що при виході падає, стає безпомічним. 

Часті падіння воротаря – ознака низької майстерності або 
непевності. У таких ситуаціях воротареві необхідно продовжувати 
рух разом із гравцем, що володіє м'ячем, прикриваючи щитками й 
ключкою створ воріт. Упасти воротар може лише в тому випадку, 
якщо впевнений, що позбавив нападника можливості подальшого 
маневру, і м'яч, кинутий нападником у ворота, або потрапить у 
воротаря, або вийде за межі поля. У падінні воротар не повинен 
лягати животом на землю, головою або ногами в напрямку м'яча, 
тому що в цих випадках прикривається мінімальна площа воріт. Крім 
того це може привести до одержання травми. При правильно 
виконаному падінні на виході воротар лежить на боці, рука із 
ключкою витягнута по землі, ноги лежать одна на іншій. Захист воріт 
у падінні буде ефективним лише тоді, коли в момент кидка по 
воротам воротар перебуває не далі метра від м'яча. Більша 
віддаленість дозволяє перекинути м'яч через воротаря. 

Відразу ж після падіння воротар повинен піднятися й діяти 
відповідно до ігрової ситуації. Якщо воротар виходить із воріт, але 
м'ячем не опановує, це означає, як правило, гол. 

При виконанні відбору особливо важлива чіткість гри воротаря 
саме «у м'яч», а не в гравця або його ключку, що може привести до 
призначення пенальті. 

Техніка нападу 
Як і польовим гравцям, воротареві необхідно володіти технікою 

передач м'яча ключкою, щоб при можливості зуміти почати атаку 
своєї команди. Передача здійснюється ключкою аналогічно техніці 
гри польового гравця (тримаючи ключку двома руками), але все-таки 
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на перший план виходить уміння вести гру однією рукою. 
Відмінною рисою техніки гравців цього амплуа є те, що в межах 

кола удару їм дозволено грати ногами. Відповідно, починати 
контратаку команди воротар може, використовуючи передачу ногою. 

Передачі ногою здійснюються носком або внутрішньою 
стороною стопи. Незважаючи на те, що ці види передач мають різну 
техніку виконання, у них є чимало загального: у положенні опорної 
ноги, русі махової ноги, тулуба, рук. Для того, щоб зробити точну 
передачу, необхідно, щоб останній крок воротаря перед ударом по 
м'ячу був трохи довшим. У момент, коли опорна нога перебуває в 
10-15 см від м'яча, нога що б'є відводиться назад, потім виводиться 
вперед стегном і з силою випрямлюється. Разом з винесенням 
уперед, ноги що б'є, уперед виводиться й відведена назад рука, а 
рука, що перебувала до цього моменту спереду, для рівноваги 
відводиться назад. Тулуб під час удару по м'ячу нахилено вперед, 
голова долілиць, погляд спрямований на м'яч. Винесення уперед  
ноги, що б'є, починається як би від стегна й відбувається в напрямку, 
у якому надалі буде рухатися м'яч. 

Під час удару стопою воротар повинен намагатися як можна 
довше тримати ногу в контакті з м'ячем, а після відриву м'яча від 
стопи продовжувати пересувати ногу вперед по траєкторії руху 
м'яча, як би «супроводжуючи» його. Передача внутрішньою 
стороною стопи краще у тому випадку, коли воротар має намір 
передати м'яч гравцеві своєї команди, що найближче знаходиться 
від нього. Оскільки при ударі внутрішньою стороною стопи 
забезпечується більша площа зіткнення з м'ячем, то передача ця, як 
правило, виходить досить точною. 

Воротар повинен рівною мірою добре володіти ударом носком і 
внутрішньою стороною стопи як правою, так і лівою ногою. 

Поза колом удару воротар використовує ті ж технічні прийоми 
нападу, що й польові гравці. 
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ТАКТИКА ГРИ ВОРОТАРЯ 

Сучасний хокей на траві вимагає від воротаря не тільки 
надійного захисту воріт, але й активних дій у межах кола свого 
удару, чіткого керівництва гравцями оборони. Місцезнаходження 
воротаря дозволяє йому бачити розташування всіх гравців обох 
протиборчих команд, передбачати найбільш імовірний напрямок 
атаки суперника. Тому його своєчасні вказівки партнерам часто 
визначають ефективність захисних дій команди. 

У тактиці гри воротаря розрізняють дії в захисті, що є основним 
завданням воротаря й складові більшу частину від загального числа 
його ігрових дій, і дії в нападі, що полягають, головним чином, в 
організації нападу, виборі способу й напрямку початку атакуючих дій 
команди. 

Класифікація тактики гри воротаря представлена на рис.  98. 
Дії в захисті 
Дії воротаря в захисті підрозділяються на індивідуальні й 

групові (взаємодія з партнерами). 
Індивідуальні тактичні дії 
Вибір позиції. Ефективність дій воротаря багато в чому 

визначається його вмінням правильно вибрати позицію. 
Правильною позицією є та, при якій воротар перекриває 
найбільшу площу воріт, може безперешкодно стежити за м'ячем і 
при необхідності робити швидкі рухи для відбивання м'яча або 
вибивання його за межі кола удару. 

На рис. 99 показано, як змінюється площа створу, що 
перекривається воротарем, воріт при його розташуванні в 2 м (рис. 
99 а) і в 5 м (рис. 99 б) від лінії воріт. 

Вирішальним при виборі місця є положення м'яча щодо воріт. 
При атаці по центру воротар розташовується в середині воріт. У міру 
зміни кута атаки він переміщається ближче до стійки воріт (101). 

Правильне розташування відносно стійки воріт у момент, коли 
м'яч перебуває збоку від воріт, воротар звичайно контролює рукою, 
торкаючись стійки воріт.  
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            а)                                                   б) 
Рис. 99. Площа воріт, що перекривається воротарем, при 

розташуванні в 2 м (а) і в 5 м (б) від лінії воріт 
 

На лінії воріт воротар розташовується при скупченні гравців 
безпосередньо перед воротами. Для зменшення кута обстрілу 
воротар повинен висунутися вперед, зайняти позицію проти 
нападника, що володіє м'ячем, прийняти стійку із зімкнутими 
щитками. Переміщення воротаря з метою заняття нової позиції 
відбувається лише під час підготовчих дій нападника до удару 
(ведення м'яча, замах). У момент удару воротар уже повинен 
перебувати у висунутому положенні, з однієї сторони, знижуючи 
ймовірність влучення м'яча у ворота, а з іншої сторони, маючи 
можливість швидко реагувати на м'яч, що відскочив, або на 
облудний рух нападника. 

 
Рис. 100. Зміна позиції воротаря 

залежно від кута атаки 
 
 
 

 
 

Рис. 101. Контроль 
правильного розташування 

воротаря відносно стійкі воріт 
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Воротар має досить можливостей для відбиття кидків і ударів. 
Успішність і надійність його дій залежать від того, наскільки 
правильним буде вибраний спосіб контргри й наскільки швидко й 
точно він буде виконаний. Тому важливе місце в тактиці гри 
воротаря займає вибір способу відбиття м'яча. 

Більша частина ударів і кидків по воротам із гри виконується 
низом: удари й кидки верхи вимагають від нападників більш високого 
рівня підготовленості, так і більш тривалого часу на підготовку атаки. 
Тому й основну частину захисних рух воротаря становить гра ногами. 
Разом з тим, щитки на ногах воротаря – сама широка частина із усього 
його захисного спорядження. Тому відбиття м'ячів ногами, за інших 
рівних умов, самий надійний прийом у діях воротаря. 

Вільною рукою воротар звичайно відбиває м'ячі, що летять від 
рівня коліна до верхньої поперечини воріт, головним чином, у 
центральній і лівій їхній частині. 

Ключкою відбиваються м'ячі, що летять верхи праворуч від 
воротаря. Крім того, ключкою відбиваються м'ячі в падінні. Велике 
значення має впевнене володіння воротарем ключкою при грі на 
виходах, відборі й перехопленнях м'яча. 

На виході воротар грає, головним чином, з метою 
перехоплення передач або відбору м'яча в суперника. 

Уміння воротаря успішно грати на перехопленнях при виході з 
воріт багато в чому може вплинути на результат зустрічі, тому що 
дозволяє переривати атаки суперника, не давши їм успішно 
розвитися. Перехоплення здійснюються ногами або ключкою. Після 
вдалого або невдалого перехоплення воротар повинен повернутися 
на вихідну позицію, не втрачаючи з поля зору нападника з м'ячем. До 
перехоплень у кидку, у падінні варто звертатися тільки в крайньому 
випадку, тому що лежачого воротаря набагато легше обіграти. 

Ефективність використання відбору воротарем багато в чому 
залежить від його здібності правильно оцінити ігрову ситуацію, точно 
визначити відстань до гравця з м'ячем, швидкість його переміщення й 
т.п. Успішна гра на виході залежить від правильної оцінки ситуації, що 
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склалась, швидкого прийняття рішення і його виконання. Воротар, 
граючи на виході, повинен погоджувати свої дії з іншими гравцями 
оборони. Йому не слід залишати, ворота, якщо один із захисників 
вступив у боротьбу з нападником суперника. У противному випадку 
атакуючий гравець буде мати можливість "одним рухом" прокинути  і 
захисника, і воротаря. Якщо воротареві вдалося відібрати м’яч, 
відбити його або відіграти своєму захисникові, він повинен відразу 
повернутись до воріт, залишаючись обличчям до м'яча й 
розташовуючись в колі удару так, як того вимагає ситуація. 

При виходах для відбору м'яча воротареві не треба «упритул» 
зближатися з нападником, що володіє м'ячем. Необхідно знизити 
швидкість виходу при наближенні до нападника, залишивши собі 
"запас часу й простору" для подальших дій відповідно до дій 
суперника. Своїми діями воротар повинен спробувати змусити 
нападника першим позначити напрямок подальшого розвитку атаки, 
після чого вступити в боротьбу. 

Фінти (облудні рухи) виконуються воротарем з метою змусити 
нападника виконати найбільш вигідні для воротаря атакуючі дії. 
Воротарем використовуються фінти вибором позиції (воротар 
спеціально як би відкриває яку-небудь частину воріт), стійкою (воротар 
як би показує свою готовність відбити м'яч після певного виду удару) і 
переміщенням (воротар як би показує своє прагнення переміститися в 
певному напрямку, зайняти певну позицію в колі удару). 

Для відбиття штрафних (6,4-метрових) кидків воротар, згідно 
правил, займає вихідне положення на лінії воріт. Увага його повністю 
зосереджена на м'ячі й ключці нападника. Перебуваючи у вихідному 
положенні для відбиття м'яча й намагаючись не реагувати на 
відволікаючі дії гравця, воротар виконує одну із самих складних завдань 
– визначення напрямку польоту м'яча, а також вирішує, який прийом 
варто застосовувати для відбиття м'яча й коли треба його починати. 

Для визначення можливого напрямку польоту м'яча в 
момент кидка воротар повинен ураховувати положення тіла 
гравця, ключки, напрямок погляду, знати характерні риси 
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виконання кидка даним гравцем. 
Деякі воротарі намагаються вгадати, куди буде кинутий м'яч, і 

виконують захисні дії навмання. У цих випадках їм епізодично 
вдається відбивати м'яч, однак таке вгадування в переважній 
більшості випадків приводить до негативного результату. 

Групові тактичні дії 
У групових тактичних діях воротар бере участь відносно рідко. 

Його роль зводиться, головним чином, до керівництва діями 
партнерів і до деяких взаємодій із гравцями оборони, що полягає у 
страхуванні й переключеннях. 

Позиція воротаря дозволяє йому добре бачити поле. 
Спостерігаючи за своїми гравцями й гравцями команди суперника, 
воротар угадує їхні наміри й дії. При атаці воріт він повинен керувати 
діями своїх товаришів по команді. Вказівки воротаря повинні бути 
зрозумілими, однозначними й короткими. Щоб між воротарем і 
захисниками була повна злагодженість у грі, вони повинні 
виконувати всі вказівки воротаря без коливань: 
− воротар указує захисникам на вільного гравця команди 
супротивника, що перебуває перед воротами; 

− говорить, коли йому закрили м'яч; 
− у критичні моменти – прагне трохи збити темп гри (введення 
м'яча в гру намагається не набагато затримати, поправити 
щитки, форму й т.п.); 

− у випадках, коли м'яч іде за межі поля від суперника, і коли немає 
ймовірності того, що суперник наздожене м'яч, воротар дає 
вказівки захисникам м'яч пропустити; 

− у ситуації виходу до воріт одного нападника суперника проти 
одного захисника й воротаря: поки захисник веде боротьбу; 

− воротар не вступає в боротьбу, займаючи місце у воротах 
відповідно до ігрової ситуації; 

− при виході двох нападників суперника проти захисника й 
воротаря результат ігрового епізоду, багато в чому залежить від 
погодженості дій воротаря й захисника. У таких ситуаціях деякі 
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воротарі вважають оптимальним, коли захисник "закриває" гравця 
без м'яча, а самі вступають у боротьбу з нападником, що володіє 
м'ячем. Такі ігрові ситуації, без сумніву, повинні неодноразово 
награватися в процесі тренувань для того, щоб для кожного 
воротаря виробити свій, саме йому зручний стиль взаємодії. 

Особливо важлива погодженість дій  воротаря  й захисників 
при розіграші стандартних положень поблизу кола удару і, 
безумовно, при розіграші штрафних кутових ударів. 

Воротар повинен знати дії захисників і їхнє місцезнаходження в 
будь-який момент розіграшу штрафного кутового. Вся увага 
воротарів повинна бути зосереджена на м'ячі й на діях гравця, що 
б'є. Швидкі, сміливі, добре фізично підготовлені воротарі устигають 
вибігти прямо на гравця, що б'є і практично перекривають дозволену 
зону поразки воріт. 

Часто при виконанні штрафного кутового удару 
використовується розіграш м'яча. За діями гравця, що б'є, воротар 
повинен визначити, чи піде прямий удар по воротам, закид, або 
атакуюча команда буде розігрувати м'яч. При розігруванні м'яча, а 
також у тих випадках, коли воротар не встиг війти на гравця, що б'є, 
він повинен зайняти місце, що дозволяє надійно прикрити кут 
обстрілу й при цьому стежити, щоб у момент удару вага тіла 
рівномірно була розподілена на обидві ноги. 

Дії в нападі 
Опанувавши м'ячем у ході ігрового епізоду, воротар може 

почати атакуючі дії команди передачею м'яча ногою або ключкою. 
Вибираючи спосіб і напрямок початку атакуючих дій, йому варто 
керуватися наступними основними моментами:  
− ігровою ситуацією, що склалась й оцінкою розташування на поле 
партнерів і суперників;  

− завданням максимально надійно зберігати безпеку своїх воріт. 
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3.5. Тактика гри захисників 
 
Першою і, можливо, основною вимогою, що пред'являється до 

захисника вищого класу, є уміння володіти собою. Якщо захисник у 
критичний момент гри розгубиться, це неминуче призведе до 
фатальних для його команди наслідків. Окрім уміння володіти 
собою, захисникові необхідно володіти високою швидкістю, мати 
різкий, точний і сильний удар. Захисники повинні також володіти 
мистецтвом відбору м'яча, розуміти тактичний малюнок гри та чітко 
взаємодіяти між собою. 

Зупинка м'яча. Велике значення для захисника має техніка 
зупинки м'яча. Найбільш надійним способом зупинки м'яча, 
особливо коли до захисника наближається нападник суперників, 
полягає в тому, щоб правильно скоординувати положення ключки та 
тіла, тобто розташувати їх по лінії польоту або руху м'яча. Вдаючись 
до таких дій, захисник ризикує промахнутися повз м'яч, проте цей 
спосіб дає певні гарантії того, що захисник зможе завадити 
атакуючому нападникові піти від нього з м'ячем. 

Удари по м'ячу, ведення. Захисники повинні володіти сильним і 
точним ударом. При цьому завжди необхідно пам'ятати, що не слід 
відбивати м'яч із своєї 22,9-метрової зони до центру поля і через коло 
удару. Відбивати м'яч треба швидко й у напрямку країв поля. 

Часто можна спостерігати, як захисник, прагнучи вийти на 
зручну позицію, починає обробляти м'яч або виводити його на 
вигідну для удару позицію і тим самим наражається на небезпеку 
втратити м'яч. Щоб уникнути цього, найлегше і безпечніше швидко 
спрямувати м'яч ближньому партнерові. Віддавати  ж пас сильним 
ударом нападникові, який стоїть далеко, нерозсудливо. 

Обидва захисники повинні вміло володіти ключкою, щоб при 
нагоді можна було обіграти суперника, але в цілому не слід 
захоплюватися обведенням, оскільки це може дорого коштувати 
команді. Треба уникати і поспішних безадресних передач. Хороші 
захисники рідко б'ють по м'ячу, перебуваючи у русі. Щоб краще 
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побачити, хто з нападників знаходиться у вигідному для прийому 
м'яча положенні, захисники звичайно перед ударом зупиняються. 

Відбір м'яча. При відборі або перехопленні м'яча захисник не 
досягне успіху, якщо не володітиме прийомами швидкого 
перекладання ключки справа наліво. Взагалі ж треба прагнути 
відібрати м'яч у нападника до того, як він повністю ним заволодіє. 

Кращий спосіб відбору м'яча у нападника полягає в тому, щоб 
спокійно наблизитися до нападника (а не кидатися на нього 
стрімголов), тримаючи ключку внизу й уважно стежачи за м'ячем. 
Завжди надійніше послати м'яч до бічної лінії, ніж прагнути з 
незручного положення узяти його під контроль, а потім відбити. 
Навичка швидкості у відбитті м'яча, його відборі та перехопленні, а 
також блокуванні суперника є важливим елементом гри 
першокласного захисника. Але яким би вправним захисник не був у 
відборі та перехопленні м'яча, ця навичка не може бути повністю 
використана, якщо він не вміє швидко і точно відбивати м'яч. 

Вибір місця. Обов'язком лівого захисника, як правило, є опіка 
правого напівсереднього нападника суперників, тоді як правий 
захисник бере під контроль лівого напівсереднього нападника. Іноді 
захисникові доводиться вступати в боротьбу з іншими нападниками 
команди суперників. Ухилятися від такої протидії він не повинен. 
Захисникам треба чітко взаємодіяти з своїми партнерами по 
команді, особливо з півзахисниками та воротарем. Дуже важливий 
такий елемент гри, як страхування партнерів. Її добре забезпечує 
діагональний метод оборони. За допомогою цього методу захисники 
встигають зайняти позиції, зручні для вступу до боротьби із 
суперником до того, як він оволодіє м'ячем.  

На початку гри захисники повинні розташовуватися так, як 
показано на рис. 69, а в ході розвитку атаки поступово просуватися 
вперед, тісно взаємодіючи зі своїми півзахисниками. Припустимо, що 
правий напівсередній нападник організовує атаку поблизу 22,9-
метрової лінії, правий захисник знаходиться десь на лицьової лінії, а 
лівий захисник – неподалік від 22,9-метрової лінії, прикриваючи центр 
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поля. У цьому випадку довгі поперечні передачі або сильні удари 
стануть здобутком заднього захисника. Правий захисник опиниться у 
вигідній позиції та буде готовий до початку контратаки, а також для 
перехоплення пасу лівому крайньому нападникові суперників. 

 
 
 
 

Рис. 102 
 
 
 

При наближенні м'яча до 22,9-метрової лінії захисник повинен 
уважно опікати свого напівсереднього нападника. Захисникам ніколи 
не треба розташовуватися на одній лінії, бо це може призвести до 
того, що нападник обіграє їх одним ударом. 

 
3.6. Тактика гри півзахисників 

 
Лінія півзахисту складається з трьох гравців. Один із них діє в 

центрі поля, двоє інших ліворуч і праворуч від нього. Усі разом вони 
перекривають ширину поля між бічними лініями. У грі півзахисники 
виконують найбільший обсяг роботи, і сила команди, як правило, 
залежить від майстерності гравців лінії півзахисту. 

Сучасний хокей відрізняється від того, в який грали тридцять 
років тому. Грубі та примітивні методи гри нині застосовуються дуже 
рідко, і півзахисники є основними творцями «розумного хокею». 
Сучасні півзахисники набагато частіше використовують для передач 
удар поштовхом, ніж звичний удар. Обов’язок півзахисників – 
вивести вперед точними та розумними передачами своїх нападників. 
Звичайно, півзахисникам доводиться в боротьбі із суперниками 
відбивати м'яч без адреси, сподіваючись, що його підхопить хто-
небудь із нападників, але півзахисники завжди повинні пам'ятати, що 
їх завдання полягає в координуванні дій захисту і нападу. 
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Основна мета хокею – забити гол, і одне з найважливіших 
завдань захисту, й, особливо, півзахисту, полягає в наданні 
допомоги атакуючим шляхом ведення гри в конструктивному плані. І 
півзахисники ніколи не зможуть зробити свій повноцінний внесок у 
вирішення командних завдань, якщо виконуватимуть тільки руйнівні 
функції. У атаці півзахисники повинні розташовуватися 
безпосередньо за своїми нападниками, весь час підтримуючи їх 
(рис. 70 і 71) і безперервно забезпечуючи передачами. Швидкість – 
суть гри півзахисників, і їх зволікання  з м'ячем може стати 
фатальним для команди. 

   
              Рис. 103                                     Рис. 104 

У обороні півзахисники повинні негайно займати позиції між 
своїми захисниками та нападниками суперників. Основні оборонні 
функції півзахисників полягають у веденні боротьби за м'яч з 
нападниками суперників і в перехопленні передач м'яча. 

Центральний півзахисник. Від жодного іншого гравця так не 
залежить сила команди, як від центрального півзахисника. Він є 
ключовим гравцем і в захисті, і в нападі та повинен володіти 
неабиякими організаторськими здібностями. У жодного іншого 
гравця команди немає стількох обов'язків, як у центрального 
півзахисника. Він повинен скрізь встигати, вирішувати масу ігрових 
завдань, виправляти помилки партнерів і діяти без перепочинку. 
Центральний півзахисник – головна пружина атаки та стрижень 
оборони. Тому він зобов'язаний виявляти надзвичайну енергію і 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

92 
 

реалізувати свої можливості. Його головною якістю повинна стати 
гранична увага. І за уважність у грі йому відплачується сторицею. Це 
дає центральному півзахисникові можливість швидко здогадуватись 
про наміри суперників і напрямок розвитку атаки. 

У нападі центральний півзахисник енергійно забезпечує своїх 
центрального і напівсередніх нападників передачами м'яча. 
Найлегше для центрального півзахисника передата м'яч лівому 
напівсередньому, але це зовсім не означає, що легкий шлях 
найкращий. Добре опанувавши ударом поштовхом, центральний 
півзахисник повинен приймати на полі блискавичні рішення, 
прагнучи дати пас нападникові, який знаходиться в якнайкращому 
положенні та готовий до негайних атакуючих дій. Важливим є і 
напрямок передачі м'яча. Типова помилка багатьох півзахисників 
полягає в частому застосуванні повздовжніх передач м'яча. Такі 
передачі дають можливість півзахисникам і захисникам суперників 
своєчасно прикривати чужих нападників. Як правило, центральний 
півзахисник повинен передавати м'яч у той момент, коли партнер 
відкривається для прийому передачі. Центральний півзахисник може 
вдатися і до ведення м'яча, але захоплюватися цим  йому не варто. 

Центральний півзахисник повинен добре розуміти дії інших 
півзахисників. Недостатнє взаєморозуміння між ними може призвести 
до руйнування ігрових зв'язків, що завжди спричиняє неприємні 
наслідки для команди в цілому. При введенні м'яча в гру центральному 
півзахисникові треба розташовуватися позаду центрального 
нападника, дещо зліва від нього, приблизно на відстані 1–5 м.  

Лівий півзахисник. Гарні ліві півзахисники зустрічаються в 
командах рідко. Це ігрове місце приховує в собі чимало труднощів і 
рідко буває привабливим. Хокеїсти звичайно віддають перевагу 
легшим і ефектнішим ролям. Щоб успішно діяти на місці лівого 
півзахисника, необхідна різнобічна технічна і тактична підготовка, а 
також яскраво виражена ігрова спеціалізація. 

Основна складність дій лівого півзахисника полягає в тому, що 
гра точиться праворуч від нього, а велика частина ігрового 
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навантаження «надходить» зліва. Він знаходиться в такому 
положенні, що велику частину оборонних завдань із перехоплення 
м'яча йому доводиться виконувати зліва, а це нерідко ускладнює 
опіку швидких правих крайніх нападників. 

Загальна помилка лівих півзахисників полягає у відході їх від 
бічної лінії. Припускаючись цієї помилки, ліві півзахисники ще 
збільшують свої труднощі та залишають без нагляду крайніх нападників 
суперника, що вибиває з колії всіх гравців, які обороняються. 

Опіка правого крайнього нападника – перший обов'язок лівого 
півзахисника в обороні. Він повністю несе відповідальність за 
нейтралізацію цього гравця. Дещо меншою мірою лівий півзахисник 
відповідає за нейтралізацію правого напівсереднього нападника 
суперників. Одне з головних завдань лівого півзахисника полягає в 
перехоплюванні передач від правого напівсереднього правому 
крайньому нападникові. Перехоплюючи ці передачі, лівий 
півзахисник або кидається навперейми м'ячу, або займає позицію 
між крайнім і напівсереднім нападниками. У другому випадку 
півзахисникові потрібно розташовуватися не далі ніж за 1–2 м від 
крайнього нападника. Правий напівсередній може спробувати 
відвести його із зайнятої позиції та вивести правого крайнього 
нападника довгим пасом уперед. Проте якщо лівий півзахисник не 
покине своєї позиції біля бічної лінії, в правого крайнього буде 
замало простору, щоб обіграти його. 

У нападі основний обов'язок лівого півзахисника полягає в 
постачанні м'ячами своїх лівого крайнього і лівого напівсереднього 
нападників. При цьому посилати їм м'яч сильним ударом не слід. 
М'яч повинен «прийти» під праву руку нападника. Не можна 
піднімати м'яч і в повітря, для полегшення можливості передачі 
лівому півзахисникові треба спробувати відтягнути на себе правого 
півзахисника суперників. Цим він звільнить від опіки свого лівого 
крайнього нападника. М'яч краще за все віддавати лише зусиллям 
кистей, не вдаючись до повороту тулуба. При такому ударі звичайно 
важко передбачити напрямок передачі. Коли гра наближається до 
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кола удару суперників, лівий півзахисник може відразу спрямувати 
туди м'яч своїм партнерам. 

Правий півзахисник. Правий півзахисник займає на полі одну з 
найзручніших позицій. Його гра схожа на дії лівого півзахисника, але, 
на відміну від нього, правий півзахисник не повинен діяти так близько 
від бічної лінії. Така позиція допомагає частіше мати м'яч праворуч від 
себе. Проте він не повинен дуже далеко зміщуватися до центру, 
особливо якщо лівий крайній нападник суперників розташовується 
дуже близько до бічної лінії, а лівий напівсередній, навпаки, діє на 
значній віддалі від неї. У цьому випадку позиція правого півзахисника 
на полі змінюється залежно від ігрової ситуації. Правий півзахисник 
повинен робити все, щоб запобігти проходам гравців суперників по 
лівому краю. Якщо лівому крайньому вдалося підійти близько до лінії 
воріт, правий півзахисник повинен розташуватися на краю кола удару 
для перехоплення діагональної передачі. 

У нападі головна турбота правого півзахисника – правий 
крайній нападник. Півзахисник повинен допомогти своєму правому 
крайньому уникнути стереотипної гри. Правому півзахисникові треба 
утримуватися від передач м'яча партнерові, якщо той прикритий 
суперником. При передачах слід користуватися поштовхом зліва 
направо, а поблизу кола удару півзахисник може послати м'яч 
безпосередньо в центр кола.  

 
3.7. Тактика гри нападників 

Зрозуміло, що кожен гравець команди повинен розглядати 
себе як найважливіший механізм свого колективу, але, з нашої точки 
зору, основною в команді все ж таки є лінія нападу. Найкраща і 
найнадійніша гра в обороні буде зведена нанівець, якщо нападники 
не здатні забивати голи, особливо якщо це відбувається не через 
слабку техніку володіння ключкою або невміння бити по воротах, а 
внаслідок недостатньої тактичної підготовки хокеїстів. 

На жаль, чимало нападників покладаються в основному на свої 
індивідуальні зусилля. Досвід же свідчить, що дуже багато 
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індивідуальних проходів нападників не приносять успіху через те, що 
вони ніяк не можуть знайти контакт з іншими гравцями команди. 
Вдаватися до індивідуального ведення м'яча треба тільки тоді, коли 
всі партнери гравця з м'ячем прикриті. І завжди нападникові краще 
послати м'яч трохи назад відкритому півзахисникові, ніж 
використовувати обведення. 

Нападники зобов'язані завжди бути готовими до оволодіння 
м'ячем. Ніколи не слід застосовувати безадресних прострілів, що 
звичайно є легкою здобиччю для суперників. При грі в колі удару, 
якщо немає умов для нанесення потужного удару по воротах, треба 
частіше використовувати короткі удари. Спробу за допомогою 
обведення всередині кола удару вийти на зручну позицію для взяття 
воріт у даному випадку не можна назвати правильною. 

Велика помилка нападників – гра на публіку на шкоду своїй 
команді. Нападникам треба позбавлятися і від поганої звички 
штовхати суперника руками та заважати йому ключкою, коли той 
намагається перешкодити розвитку атаки. У такі моменти для 
нападника краще за все продовжувати атаку і покластися на 
компетентність судді, який зуміє покарати порушника правил. 

Крайні нападники. Флангові нападники часто простоюють без 
м'яча і тому в пошуках пасу нерідко покидають своє звичне місце 
біля краю поля. Це є помилкою, оскільки біля краю поля нападник 
може бути атакований тільки з одного боку. Інша характерна 
помилка крайніх нападників – затримка з передачею м'яча на вході в 
22,9-метрову зону. Такі дії крайніх нападників звичайно приводять до 
втрати часу і дають можливість суперникам, які захищаються, 
надійно прикрити центрову трійку нападників. 

Центральний нападник. Немає сумніву, що центральний 
нападник є ключовим гравцем лінії нападу. Він повинен бути хокеїстом 

високої кваліфікації, швидким і вмілим дриблером, відмінним 
бомбардиром. Він служить сполучною ланкою між обома крайніми 
нападниками. Правильно  відзначають, що ідеальний центральний 
нападник не тільки завершує комбінації, але і створює їх для інших.
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТАКТИКИ ГРИ 
 

Тактична підготовка – це процес формування системи способів 
ведення гри. У процесі оволодіння технікою спортсмен набуває 
навичок для ведення гри, у процесі тактичної підготовки – вміння 
володіти всіма технічними способами в ігрових ситуаціях, що постійно 
змінюються. Тактична підготовка передбачає оволодіння 
індивідуальними, груповими та командними діями, вміння правильно 
сприймати й аналізувати ігрову ситуацію і швидко приймати рішення 
для вибору технічної дії, передбачати форму взаємодій з партнерами. 

Тактика гри включає два великих розділи: тактика гри в нападі 
та тактика гри в захисті. У свою чергу, ці розділи включають 
індивідуальні, групові та командні тактичні дії. 

Індивідуальні тактичні дії – це вибір і застосування 
хокеїстом тих або інших ігрових прийомів залежно від ігрової 
ситуації, що складається. Вони характерні для єдиноборства двох 
гравців – нападника і захисника – і складаються з порівняно простих 
рухових навичок. Поєднання декількох навичок утворює прийом  або 
спосіб обігравання суперника. 

Групові тактичні дії – це узгоджені дії двох або кількох 
гравців, спрямовані на вирішення певного тактичного завдання. 
Вони поділяються на тактику гри в стандартних положеннях  та в 
ігрових епізодах. Групові тактичні дії необхідні, коли двоє або більше 
гравців прагнуть, допомагаючи один одному, обіграти одного або 
кількох суперників. Для цього їм необхідно скористатися цілим 
комплексом прийомів. Застосовуючи їх у певній послідовності й 
узгоджуючи за часом і місцем, гравці створюють ігрову комбінацію. 

Командна тактика – організація колективних дій усіх гравців 
команди в ігровій ситуації, яка поєднує як індивідуальні, так і групові 
тактичні дії. 
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4.1. Тактика гри в нападі 
 

Індивідуальна тактика. Індивідуальні дії можуть 
здійснюватися хокеїстами з м'ячем і без м'яча. До дій без м'яча 
належать: відкривання, відволікання суперника (помилкове 
відкривання), фінти (обманні рухи), створення чисельної переваги на 
окремій ділянці поля. 

Відкривання – вихід хокеїста на вільну позицію, що дає 
можливість звільнитися від опіки суперника, відірватися від нього й, 
одержавши м'яч, продовжити атаку команди або завдати удару по 
воротах. Відкриватися можна вперед, убік, а за необхідності й назад. 
Виконувати відкривання потрібно вчасно, у той момент, коли 
партнер готовий зробити передачу на вільне місце. 

Виконуючи відкривання, хокеїстові потрібно враховувати те, що: 
− відкриватися потрібно несподівано для суперника і на високій 
швидкості, що дозволить відірватися від нього і зробити запас 
часу для одержання й обробки м'яча; 

− відкривання не повинне ускладнювати дії партнерів, які не 
володіють м'ячем; 

− наближення гравця, який відкривається, до партнера, який 
володіє м'ячем, недоцільне, тому що гальмує розвиток атаки. 
Гравець може також повести суперника за собою в певну зону, 

забезпечуючи свободу дій своїм партнерам або звільняючи шлях до 
воріт протилежної команди одному з них. Такий маневр зветься 
помилковим відкриванням, або відволіканням. 

При виконанні відволікаючих дій хокеїстам необхідно 
пам'ятати, що: 
− переміщення гравців повинні бути переконливими – створювати 
реальну загрозу і тим самим змушувати захисників слідкувати за 
своїми підопічними; 

− при відволіканні не слід переміщатися на максимальній 
швидкості, тому що суперник може не встигнути зреагувати на 
розпочатий маневр і не піде за нападником; 
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− найбільш ефективним є застосування кількох варіантів 
відволікаючих дій – це значно ускладнює дії захисників. 
Переміщенню гравця на вільне місце, як правило, передують 

обманні рухи (фінти), що заплутують суперника. 
Створення чисельної переваги на окремій ділянці поля 

здійснюється за рахунок переміщення гравця без м'яча в зону 
партнера з м'ячем (рис. 105). 

 
 

 
Рис. 105 

 
 
 

В основі такої тактичної дії лежить хокейне правило: партнер із 
м'ячем ніколи не повинен залишатись без підтримки. 

Основними індивідуальними діями хокеїстів з м'ячем є: прийом 
м'яча, просування з м'ячем, атака воріт і обманні рухи. 

Прийом м'яча означає не просто його зупинку, але і подальшу 
його обробку для передбачених тактичних дій. Ефективність його 
виконання залежить від уміння гравця вчасно звільнитися від опіки 
суперника і правильно обрати найбільш раціональний у даній ігровій 
ситуації спосіб зупинки м'яча. 

Для просування з м'ячем гравці використовують ведення й 
обведення. 

Ведення м'яча застосовують при проривах, у тих випадках, 
коли партнери по команді закриті та комусь треба передати м'яч, а 
також при необхідності відтягнути на себе одного з гравців 
суперника. Основні завдання при виконанні ведення м'яча: 
створення можливості для відкривання партнерів і створення 
гравцем умов для того, щоб самому атакувати ворота суперника. 

У першому випадку ведення не слід виконувати на високій 
швидкості, щоб дати можливість партнерам зайняти вигідні ігрові 
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позиції на полі. У другому випадку  ведення виконується на 
максимальній швидкості, щоб ускладнити  суперникові виконання 
захисних функцій. 

Обведення застосовується головним чином на підступах до 
воріт або тоді, коли гравця активно атакує суперник. Обведення є 
найважливішим засобом індивідуального подолання оборони 
суперника. Від розмаїтості й ефективності прийомів обведення 
багато в чому залежить ефективність дій команди, що атакує. 
Обведення являє собою поєднання різних способів ведення м'яча 
або поєднання ведення м'яча з іншими технічними прийомами 
(підкиданням, фінтами). 

Обігравши захисника, який нападає, варто зайняти таке 
положення, щоб прикрити м'яч тулубом і ускладнити суперникові 
доступ до м'яча. Обведення найбільш доцільне в колі удару 
суперника або на підступах до нього. Не слід часто застосовувати 
обведення в центрі поля, а особливо поблизу свого кола удару, тому 
що будь-яка втрата м'яча в цьому випадку створює загрозу для 
власних воріт. 

Обведення ніколи не повинно ставати для нападника 
самоціллю. Необхідно пам'ятати, що цей прийом – лише один із 
засобів, що дозволяє створити найбільш вигідні умови для 
подальшої передачі, створення чисельної переваги на тій або іншій 
ділянці поля або завдання удару по воротах суперника. 

Фінти (обманні рухи) застосовуються при передачах, веденнях 
і обведенні. Як обманні дії можуть використовуватися майже всі 
технічні прийоми (фінт-зупинка, фінт-передача тощо). Для 
завершення дій команди, що атакує, гравці застосовують удари по 
воротах, підправлення, добивання. 

Удари по воротах можуть виконуватися різними способами 
(удар, поштовх, кидок, щиголь), з різної дистанції, на різній висоті, 
після різних дій (ведення, обведення, передачі). Одним із варіантів 
індивідуальних дій гравця, під час атаки, є виконання штрафного 
кидка (пенальті). 
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До основ тактики завершальних дій в атаці можна віднести такі 
правила: 
− перед виконанням удару слід оцінити позицію, яку займає воротар; 
− необхідно швидко і правильно обирати спосіб завершення атаки 
залежно від ігрової ситуації, що складається; 

− удар повинен бути несподіваним для воротаря (без довгої 
підготовки, попередньої обробки м'яча); 

− віддавати м'яч слід тому партнерові, який знаходиться в більш 
вигідній позиції для ефективної атаки. 
Необхідно пам'ятати, що кидок або удар по воротах – це тільки 

початок атаки воріт. Тому відразу після нього хокеїст і його партнери 
по команді повинні йти на добивання м'яча, що відскочив від 
воротаря або захисників. 
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Результативність гри нападника при добиваннях багато в чому 
залежить від його здатності обирати позицію в колі удару, швидко 
зреагувати на відскік м'яча й оцінити позицію, яку займає воротар. 

Ефективність підправлення визначається здатністю хокеїста 
зіграти на випередження, його вмінням обрати найкращу позицію 
для взяття воріт. 

У колі удару можна виділити три зони, з яких забивається 
найбільша кількість м'ячів (рис. 106): 

Рис. 106 
1 – зона ударів; 
2 – зона кидків, поштовхів і 
підправлень; 
3 – зона швидких (кистьових) 
кидків (низом або верхом). 

 
Приклади вправ для тренування атаки воріт із зони 1. 
Удари по воротах після розігрування м'яча через центр (гра в 

стінку зі швидкою обробкою м'яча й ударом по воротах) – рис. 107. 
Те ж із передачею м'яча зліва направо – рис. 108. 

     
Рис. 107                                  Рис. 108 

     
Рис. 109                              Рис. 110 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

103 
 

Удар по воротах після обведення захисника в центрі показаний на 
рис 109, на краю поля – рис. 110, після 
обігравання воротаря – рис. 111. 

 
 
Рис. 111 

 
 
Вправи для тренування атаки воріт із зони 2. 
 
Після проходу по краю гравець входить у коло удару і б'є по 

воротах, або, якщо воротар виходить на нього, віддає пас 
центральному нападникові (рис. 112). 

Ця ж вправа виконується зліва – передача зі зручного боку або 
удар по воротах (рис. 113). 

Гравці виконують удари за колом удару, спрямовуючи м'яч у 
бік воріт. Завдання гравця, який знаходиться в районі 
семиметрової лінії, – забити гол, доторкнувшись до м’яча і 
змінивши напрямок його руху (рис. 81). 

                     
Рис. 112                                                  Рис. 113 

 
Рис. 114 
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Групова тактика. Більшість тактичних завдань вирішується 
при взаємодії двох або кількох гравців, тобто в комбінаціях, що 
виникають у результаті імпровізації хокеїстів або заздалегідь 
підготовлених у процесі тренування. 

Найпростішою тактичною комбінацією в нападі є передачі між 
двома або кількома нападниками, які прагнуть у такий спосіб 
обіграти захисників і створити на якійсь ділянці поля короткочасну 
кількісну перевагу над суперником. У процесі гри передачі 
застосовують: 
− для найбільш швидкого просування м'яча в коло удару і до воріт 
суперника; 

− для переведення м'яча з однієї ділянки поля на іншу до партнера, 
який знаходиться в найбільш вигідному положенні; 

− для виконання завершального (атакуючого) удару партнером, який 
знаходиться в найбільш вигідній позиції; 

− для збереження контролю за м'ячем з боку гравців своєї команди. 
У грі не повинно бути безадресних передач і передач, які 

можна назвати «пас заради паса». Не можна робити і передачі 
перед своїми воротами. 

Вибір способу виконання передачі залежить від обставин на 
полі (відстань між гравцями, швидкість руху гравця, якому 
адресується передача). 

Передачі можуть виконуватися на ключку гравцеві або на вільне 
місце. Перші звичайно використовують під час гри зі своїм гравцем, 
який стоїть на місці, або при великому скупченні гравців суперника. 
Якщо гравець закритий суперником, а за ним знаходиться вільна 
ділянка поля, м'яч передають на вільне місце з тим розрахунком, щоб 
партнер з’явився біля м'яча раніше за суперника. 

Ефективною комбінацією є гра «у стінку»: хокеїст, якого 
зустрічає суперник, виконує передачу партнерові та відразу ж 
швидко виходить на вільне місце (рис. 115). Залежно від дій 
захисника партнер повертає м'яч в одне торкання або після 
незначної затримки. У такий спосіб нападник приймає м'яч на гарній 
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швидкості та знаходиться обличчям до воріт, у той час як його 
суперник стоїть або рухається спиною до своїх воріт. 

У грі часто використовують передачі між трьома гравцями – 
«трикутник» (рис. 116). Передачі між гравцями можуть 
виконуватися в різних напрямках, в одне або кілька торкань. 

                  
           Рис. 115                                          Рис. 116 

Передачі в одне торкання дозволяють несподівано і на високій 
швидкості змінювати напрямок атаки, що дуже ускладнює дії 
суперника. 

Пропущення м'яча найчастіше використовується при 
завершенні флангових атак. Активно виходячи на прострільну 
передачу й імітуючи удар по воротах, нападник зненацька пропускає 
м'яч партнерові, якщо займає більш вигідну позицію. 

Комбінація «зміна місць» полягає в обіграванні суперника за 
рахунок переходу гравця зі своєї лінії в лінію свого партнера після того, 
як той повів звідти протидіючого йому захисника (рис. 117). Такі 
комбінації можуть з успіхом застосовуватися на будь-якій ділянці поля і 
дають можливість команді тривалий час просуватися, обіграючи 
суперників за рахунок чисельної переваги в тій або іншій зоні. 

 
 
Рис. 117 
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Передачі зі зміною місць належать до числа більш складних 
ігрових комбінацій. Їх використовують у тих випадках, коли суперник 
щільно тримає партнерів і м'яч необхідно передавати на вільне місце. 

Стандартними положеннями в хокеї на траві називають такі 
ситуації, коли розігрування м'яча відбувається після зупинки гри, що 
дозволяє гравцям заздалегідь зайняти найбільш вигідні позиції на 
полі для здійснення тактичних комбінацій. До таких ігрових ситуацій 
належать удар від воріт, вільний удар (рис. 118), уведення м'яча в 
гру через бокову лінію, удар з центра поля на початку або при 
поновленні гри, кутовий удар, штрафний кутовий удар (рис. 119). 

 
 

Рис. 118. Один з варіантів 
розіграшу штрафний вільного 

удару перед колом удару 
суперника. 

 
 
 

Рис. 119. Добре розіграний 
кутовий удар – грізна зброя 

при атаці воріт. 
 
 

Командна тактика. Командні дії в нападі поділяються на два 
види: швидкий напад і поступове (позиційний) напад. 

Швидкий напад полягає в тому, що, відібравши м'яч у 
суперника, гравці максимально швидко починають контратаку, 
прагнуть найкоротшим шляхом вийти до воріт суперника, 
позбавивши його часу на організацію оборони, та завершити атаку 
до повернення захисників на свою половину поля. 

Успішність атакувальних дій при швидкому нападі багато в 
чому визначається вмінням гравців максимально швидко рухатися 
без м'яча і з м'ячем, зберігаючи при цьому високу точність виконання 
технічних прийомів, їх уміння використовувати різноманітні тактичні 
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комбінації. Для організації швидкого нападу велике значення має 
постійне маневрування одного з гравців команди, який атакує в зоні 
оборони суперника, його готовність прийняти несподівану передачу 
партнерів, при необхідності взяти гру на себе і самому завершити 
атаку або, змусивши суперника порушити правила в колі удару, 
домогтися штрафного кутового. 

Позиційний напад використовується проти добре організованої 
оборони суперника. Для цього необхідний неквапливий, вивірений 
розиграш м'яча, повільне просування гравців уперед із 
використанням великої кількості різноманітних передач (уперед, 
назад, поперек поля). Такі дії мають на меті пошук слабких місць в 
обороні суперника і створення умов для успішного двобою або 
несподіваного виходу гравця, який атакує, на ударну позицію. 
Позиційний напад може застосовуватися і для того, щоб збити темп 
гри, зберегти контроль над м'ячем і виграти час. Успішність 
позиційного нападу залежить від уміння гравців створити 
оперативний простір і чисельну перевагу над суперником на певній 
ділянці поля, ефективно використовувати взаємодії між двома-
трьома гравцями і реалізовувати досягнуту перевагу. 

Залежно від основного напрямку розвитку атакуючих дій 
команди можна говорити про атаку по центру, по флангу або по 
всій ширині поля. 

Атака через центр, хоча і є найкоротшим шляхом до воріт 
суперника, не завжди закінчується успіхом, тому що в цьому випадку 
нападникам доводиться долати щільну оборону суперника. Такі 
атаки ефективні при проведенні контратакувальних дій, коли є 
елемент раптовості, несподіванки для суперника, що не дозволяє 
йому організувати надійну оборону своїх воріт. 

Атаки по всій ширині поля найбільш ефективні при 
позиційному нападі. У цьому випадку гравці, які атакують, за рахунок 
переведення  м'яча з флангу на фланг намагаються розтягти 
оборону суперника і створити сприятливі обставини для проходу до 
воріт (рис. 120). 
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Рис. 120                       Рис. 121                      Рис. 122 

Атака по всій ширині 
поля 

Атака лівим 
флангом 

Атака правим 
флангом 

 

З флангових атак найбільш небезпечною є атака правим 
флангом, що пояснюється особливістю володіння ключкою в хокеї 
на траві – можливістю грати лише пласким боком. 

Така атака звичайно є максимально глибоким просування 
крайнього нападника по флангу з наступною прострільною 
передачею в коло удару партнерові, який набігає. Ефективність 
флангових атак багато в чому визначається погодженістю дій 
гравців, які набігають, їх умінням зіграти на випередження суперників 
і, звичайно, тим, наскільки видимою і розрахованою за силою і 
напрямком була передача крайнього нападника (рис. 121, 122). 

 
4.2. Тактика гри в захисті 

 
Тактичні дії хокеїстів у захисті також поділяються на 

індивідуальні, групові та командні. 
Індивідуальна тактика гри хокеїста поєднує вибір місця, дії 

проти гравця без м'яча (закривання, перехоплення) і дії проти гравця, 
який володіє м'ячем (протидія прийому м'яча, протидія просуванню з 
м'ячем, протидія передачі м'яча, протидія ударам по воротах, фінти). 
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Дії проти гравця без м'яча спрямовані на те, щоб перешкодити 
нападникові зайняти зручну позицію й одержати м'яч. 

Дії проти гравця з м'ячем повинні перешкодити суперникові 
взаємодіяти з партнерами, просуватися з м'ячем або завдавати 
ударів по воротах. 

Вибір місця. Уважно спостерігаючи за розвитком атаки, захисник 
постійно змінює своє розташування на полі, зберігаючи контроль за 
опікуваним суперником. Для цього захисник використовує найбільш 
доцільні, відповідні ігровий ситуації, способи переміщення. 

Закривання суперника спрямоване на те, щоб зайняти вигідну 
позицію, що заважає йому вийти на вільне місце або оволодіти 
м'ячем. У різних ситуаціях закривання може здійснюватися по-
різному. Щільне (контактне) закривання звичайно застосовується під 
час гри в колі удару або поблизу нього (рис. 123, 124). 

При нещільному (дистанційному) закриванні гравець, який 
захищається, розташовується так, щоб мати можливість стежити за 
передачами м'яча, діями на полі усіма переміщеннями свого 
підопічного. Однак практично в усіх випадках незмінна позиція 
закриваючого гравця: він повинен, як правило, зайняти місце між 
суперником і своїми воротами. При цьому враховується така вимога: 
чим ближче суперник розташувався  до воріт, тим ближче до нього 
варто знаходитися захисникові. 

                        
Рис. 123. Щільна опіка гравця Рис. 124. Щільна опіка у колі 

удару 
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Правильне розташування захисника по відношенню до 
нападника, якого він опікує, суперника, який володіє м'ячем, може 
бути представлене у виді трикутника. 

Така позиція забезпечує захисникові такі переваги: 
− він знаходиться ближче до м'яча, ніж нападник; 
− він стоїть ближче до своїх воріт, ніж нападник; 
− якщо суперникові зроблена передача, захисник може першим 
устигнути на її перехоплення. 

Перехоплення м'яча. Успішність виконання перехоплення 
значною мірою залежить від вибору захисником правильної позиції, 
своєчасного виходу на м'яч, оцінки ігрової ситуації. Перехоплення 
м'яча може бути повним або неповним. У першому випадку м'ячем 
оволодіває сам гравець, який перехоплює, або його партнер. У 
другому – гравцеві вдається лише перервати передачу суперника, 
змінивши її напрямок або вибивши м'яч за бокову або лицьову лінію. 
Незважаючи на те, що в цьому випадку м'ячем знову оволодіває 
суперник, створюється перешкода його атакувальним діям, він 
позбавляється можливості здійснити швидкий напад, виграється час, 
необхідний для організації оборони. 

Протидії прийомові м'яча – це атака захисником нападника у 
момент одержання м'яча. Вдаючись до таких дій, захисник 
позбавляє суперника можливості обробити м'яч для подальших дій, 
зорієнтуватися в ігровій ситуації, обрати найбільш вигідний напрямок 
для продовження атаки. Для протидії прийому м'яча захисники 
найчастіше застосовують відбір м'яча вибиванням. 

Протидія просуванню гравця з м'ячем - це відбір зупинкою і 
вибиванням, у тому числі в поєднанні з різноманітними фінтами. 
Коли нападник веде м'яч, захисник повинен пересуватися перед ним 
або поруч із ним і обирати зручний момент для відбору м'яча. При 
цьому гравцеві, який обороняється, варто прогнозувати можливий 
напрямок атаки та можливі переміщення гравця з м'ячем і обирати 
найбільш раціональний для даної ситуації спосіб оборонних дій. 

Захисникові потрібно зайняти таку позицію, що не дозволяла б 
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нападникові просуватися в небезпечну зону для атаки воріт, і 
змушувати суперника зміщатися туди, де дії його будуть ускладнені і 
легше виконати відбір м'яча. Атакувати краще в той момент, коли 
суперник на якийсь час втрачає або послаблює контроль над 
м'ячем. Для успішного відбору м'яча захисник повинен точно 
визначити відстань до м'яча, швидкість руху нападника, а при 
застосуванні відбору вибиванням – швидко оцінити розташування 
партнерів для спрямованого вибивання м'яча і розташування 
суперників, щоб не вибити м'яч у їхній бік. Результатом протидії 
просуванню гравця з м'ячем може бути повний або неповний відбір. 
Як і у випадку перехоплення, повний відбір означає поновлення 
командою контролю над м'ячем, неповний – створення перешкоди з 
метою затримання атаки суперника. 

Протидія передачам. Захисник ставить свою ключку на шляху 
передбачуваного польоту м'яча безпосередньо в момент виконання 
суперником передачі, ніби блокуючи її. При цьому для захисника 
важливо відрізнити справжню передачу від фінта передачею. Щоб 
успішно розв’язати подібне тактичне завдання, захисникові варто 
сконцентрувати всю увагу на м'ячі, разом із тим не випускаючи з поля 
зору підготовки нападника до виконання передачі (наприклад, замаху), 
для того, щоб вчасно і точно поставити ключку перед м'ячем. 

Протидії ударам по воротам у цілому подібні до дій при протидії 
передачам. Однак у цьому випадку захисникам слід із максимальною 
увагою ставитись до подальшого можливого відскоку м'яча від ключки, 
щоб не викликати несподіваної для воротаря зміни напрямку удару 
нападника. Типовим прикладом протидій ударам по воротам є дії 
гравця, який вибігає, при розиграші штрафного кутового удару. 

Фінти – дії захисника, спрямовані на те, щоб викликати 
суперника на бажані відповідні дії. Результат боротьби захисника з 
нападником часто залежить від обманних дій, які застосовує 
захисник. При цьому завдання захисника – змусити нападника діяти 
так, як тому менш вигідно. 

Групова тактика захисту спрямована на протидію 
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атакувальним комбінаціям суперника, на організацію взаємодії та 
підстрахування гравців. Вона включає: страхування, спарений відбір, 
переключення, протидію комбінаціям «стінка», «схрещування» і 
«пропуск м'яча», взаємодія з воротарем і тактику гри в стандартних 
положеннях: при штрафних кутових ударах, при кутових ударах, при 
вільних ударах. 

Страхування – це допомога своєму партнерові. Позиція 
повинна бути такою, щоб у разі потреби виправити помилку, якої 
припустився партнер. Гравець, який страхує, розташовується, як 
правило, трохи позаду партнера і, природно, трохи далі від м'яча. 
Крім того, успішність дій гравця, який страхує, багато в чому 
залежить від його вміння передбачити дії суперника і заздалегідь 
зміститися  в напрямку найбільш імовірного розвитку його атаки. 

Спарений відбір звичайно застосовується, якщо передача була 
виконана на вільне місце і до неї раніше за інших устиг нападник 
суперника. У цьому випадку найближчий до нього захисник розпочинає 
з ним активний двобій, а його партнер підбирає м'яч, що відскочив. 

Переключення – основний спосіб збереження контролю над 
нападниками, які намагаються провести атакувальні дії, з 
використанням комбінацій «зміна місць» або «схрещування». Така 
зміна може бути поодинокою, коли опіку гравця, який звільнився, бере 
на себе один із захисників, або подвійною, коли два взаємодіючі 
захисники обмінюються гравцями, якими вони опікуються.  

При протидії комбінації «стінка» важливо обрати позицію 
щодо нападника, який отримав перший пас. Захисник повинен 
зайняти місце поруч із ним з таким розрахунком, щоб мати 
можливість вибити м'яч, ускладнити йому виконання передачі або 
змусити його змінити початкове тактичне рішення. Важлива роль 
приділяється і партнерові по обороні: він повинен передбачати 
розвиток комбінації, вчасно допомагати захисникові. 

Успішність протидії комбінації «пропуск м'яча» визначається 
уважністю і погодженістю дій захисників. Один із гравців лінії 
оборони, який знаходиться ближче до суперника, якому адресується 
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м'яч, прагне зіграти на випередження або не дати можливості цьому 
нападникові завдати удар по воротах. У цей час партнер по обороні 
повинен бути готовим до того, що нападник зробить фінт на удар 
(кидок) і пропустить м'яч. У цій ситуації він повинен побачити того 
суперника, якому може бути адресований м'яч, що пропускається, 
підстрахувати гравця, який вступив у єдиноборство, і перехопити 
м'яч, що пропускається. 

У всіх ігрових епізодах гра захисників проти переважаючих сил 
атаки вимагає швидкого реагування, оперативного мислення, 
швидких і раціональних переміщень, вибору позиції після кожної 
передачі суперника. Техніко-тактичні вправи, що моделюють подібні 
ігрові ситуації, повинні обов'язково включатися до програми 
тренування. За умови погодженої, чіткої гри захисників, їх 
взаєморозумінні та взаємному страхуванні нападникам часто не 
вдається використовувати свою чисельну перевагу. 

Взаємодія з воротарем буде успішною, якщо використовується 
заздалегідь визначений розподіл обов'язків, награний на 
тренуваннях, наприклад, при виході до воріт двох (трьох) нападників 
суперника проти одного захисника і воротаря. Взаємодія з 
воротарем визначає і правильне розташування захисників 
безпосередньо в момент кидка (удару) по воротах (вони не повинні 
закривати поле зору воротареві), і страхування воротаря, який грає 
на виході, і підбір та «винос» з кола удару м'яча, відбитого 
воротарем. Крім того, організовуючи оборону, особливо в колі удару, 
захисники повинні діяти чітко, відповідно до вказівок воротаря. 

У стандартних положеннях (удар від воріт, кутовий удар, 
вільні удари та введення м'яча через бокову лінію) головне – 
координація дій для швидкого закривання гравців суперника і 
найбільш небезпечних ігрових зон поля, щоб позбавити суперника 
можливості почати швидкі й гострі атакувальні дії. 

Командна тактика. Залежно від швидкості розвитку атаки 
може бути організована оборона проти швидкого або проти 
поступового (позиційного) нападу. 
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Захист проти швидкого нападу – обов'язковий швидкий вступ 
у боротьбу за м'яч із метою заволодіти їм або перешкодити 
суперникові зробити першу довгу передачу; концентрація груп 
гравців на вирішальних ділянках поля; нейтралізація гравця, якому 
найчастіше адресується перша довга передача. 

Захист проти поступового нападу – відхід гравців назад для 
заняття вигідної позиції, що змушує суперника переходити на 
поперечні передачі; активна участь захисників у безпосередній 
боротьбі за м'яч і простір; чітка організація страхування і 
взаємозамінності, а також переміщень гравців відповідно до 
напрямку розвитку атаки суперника. 

Командна тактика гри в обороні передбачає організацію 
персонального, зонного або комбінованого захисту. 

Персональний захист. Кожному гравцеві команди доручається 
тримати певного суперника, щоб перешкоджати його діям й 
ускладнювати взаємодію з партнерами. У сучасному хокеї на траві 
персональний захист застосовується в основному проти технічно 
найбільш сильних гравців. Позитивні аспекти цього способу 
організації оборони: висока особиста відповідальність, активна 
боротьба проти кожного нападника, раціональне використання сил 
команди. Недоліки: можливість звільнення небезпечної зони для 
розвитку і завершення атаки, небезпека індивідуального обігравання 
за значної переваги нападників над захисником, труднощі 
взаємострахування й організації контратаки при оволодінні м'ячем. 

Пресинг – один із сучасних варіантів персонального захисту. 
Усі гравці персонально опікують усіх гравців суперника на своїй 
половині поля або на всій площадці. Пресинг припускає більш 
близьке розташування до гравця, яким опікуються, гру на 
випередження всіх його дій, сковування його рухливості, а тим 
самим руйнування всіх атакувальних комбінацій суперника, на 
самому початку їх розвитку. 

Зонний захист передбачає контроль кожним із гравців 
захисної лінії за певною ділянкою поля. З появою на ній будь-якого 
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суперника він повинен вступити з ним у боротьбу за м'яч. Зонна 
система захисту може успішно застосовуватися проти команд, що 
атакують переважно повільно, і в тому випадку, якщо в супротивника 
немає швидких гравців, які володіють високою індивідуальною 
майстерністю обведення і завершального удару. Переваги зонного 
захисту: кращі умови для взаємодії захисників і створення чисельної 
переваги на головному напрямку розвитку атаки суперника, швидкий 
перехід від захисту до нападу. Недоліки зонного захисту: можливість 
чисельної переваги суперника в окремих зонах при недостатній 
мобільності сторони, що захищається, наявність уразливих ділянок 
для завершення атаки, можливість вільного одержання м'яча 
суперником і просування його з м'ячем, недостатня ефективність при 
швидкому прориві суперника, відсутність персональної 
відповідальності за дії найсильніших гравців команди суперника. 

Комбінований захист поєднує принципи персонального і 
зонного: одні гравці відповідно до настанов тренера можуть 
опікувати своїх суперників, інші – грати в зоні. Варіантом 
комбінованого захисту є і поєднання зонної гри на половині поля 
суперника й у центрі поля і персональної – у своїй зоні. 

Комбінування зонної та персональної опіки гравців суперника 
дає команді певні переваги, тому що захисники можуть 
підстраховувати своїх партнерів (рис. 125–126). 

Як і при організації атакувальних дій, велике значення для 
розміщення гравців оборони, розподілу їхніх функціональних 
обов'язків має командою тактична система гри. 

     
     Рис. 125                                     Рис. 126 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

116 
 

4.3. Основні функції польових гравців 
 
Організованість дій команди значною мірою визначається 

чітким розподілом ігрових функцій між гравцями. Сучасний розподіл 
хокеїстів за ігровим амплуа (ігрова спеціалізація) ґрунтується на 
універсальності їхньої спортивної підготовки, щоб кожен гравець 
володів усіма технічними прийомами гри й умів ефективно діяти як в 
атаці, так і в обороні. 

У сучасному хокеї на траві існують такі основні амплуа польових 
гравців: нападники, півзахисники (гравці середньої лінії) та захисники. 

 
Гравці лінії нападу 

Центральний нападник. Хокеїст цього амплуа завжди діє на 
вістрі атаки, націлений на ворота суперника і шукає найкоротший 
шлях для виходу на ударну позицію. Характерною рисою гри 
центрального нападника є постійне маневрування, поєднання 
відкривання і відволікання ключових захисників суперника. При 
проведенні флангових атак центральний нападник звичайно 
виходить на простріл крайнього нападника по центру або на ближню 
штангу воріт, намагаючись зіграти на випередженні захисників у 
боротьбі за м'яч. Отримавши м'яч, центральний нападник прагне 
створити умови для завершення атаки, використовуючи, в 
основному, індивідуальну майстерність при обіграванні суперника. 
Однак досить важливою для нього є і взаємодія з партнерами за 
рахунок своєчасних передач тим із них, хто знаходиться в більш 
вигідній для атаки воріт позиції. Якщо удари по воротах виконують 
партнери, центральний нападник зобов'язаний іти на добивання 
м'яча, що відскочив від воротаря, захисників або штанги воріт. Іноді 
центральному нападникові доцільно відкриватися назад, убік своїх 
воріт: це допоможе йому прийняти м'яч без щільної опіки захисників, 
а також звільнити зону партнерові, наприклад, при проведенні 
комбінації «зміна місць». 

Крайній нападник. Крайні нападники організують атаки та 
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здійснюють проводять їх найчастіше по своєму флангу. Їхнє головне 
тактичне завдання – прорив оборони суперника на фланзі. Це, 
звичайно ж, не виключає можливості дій крайніх нападників на інших 
ділянках поля, по всьому фронту. Крайні нападники своїми 
активними діями (у тому числі й відволікаючими) розширюють фронт 
атаки, площу для швидкісних дій нападаючих гравців, ускладнюючи 
тим самим дії суперників в обороні. Їхні флангові проходи звичайно 
завершуються гострою націленою передачею в коло удару або 
небезпечним ударом по воротах. У момент завершального удару з 
протилежного флангу крайній нападник повинен замкнути передачу 
на своєму фланзі. 

Крайній нападник нерідко змушений виконувати також і захисні 
функції, забезпечуючи страхування гравця, який підключився до 
атаки та вийшов далеко  перед крайнім захисником, або закриваючи 
гравця команди суперника, який далеко відтягнувся. У його обов'язки 
також входять переслідування й активна протидія гравцеві з м'ячем, 
який знаходиться поблизу від нього.  

 
Гравці лінії півзахисту 

Від хокеїстів цього амплуа вимагається високий рівень фізичної 
підготовленості, що забезпечує високу працездатність і ефективність 
дій протягом усього ігрового часу, високий рівень техніко-тактичної 
майстерності, універсальність, що дозволяє однаково надійно й 
ефективно грати й у захисті, і в нападі, організовуючи та 
координуючи дії партнерів по команді. 

Центральний півзахисник є ключовим гравцем у хокеї на 
траві. Звичайно ці функції виконує найбільш універсальний, фізично 
підготовлений, технічний і здатний до тактичної імпровізації на будь-
якій ділянці поля гравець. При організації атакуючих дій на нього 
покладається обов'язок зав'язувати тактичні комбінації та розвивати 
контратаки команди, для чого дуже важливе вміння оперативно 
визначати найбільш вигідний напрямок передачі м’яча. Якщо немає 
можливості зробити передачу, центральний півзахисник бере 
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ініціативу на себе, розвиваючи атаку за допомогою ведення й 
обведення суперника. Практично жоден розиграш стандартних 
положень на середині поля і біля воріт суперника не обходиться без 
участі цього гравця. Украй важлива роль гравця цього амплуа й в 
організації оборони. Його основне завдання – перешкоджати 
швидкому розвиткові атаки суперника насамперед за рахунок 
щільної гри з центральним півзахисником суперника й активної 
зонної гри в центрі поля. 

Крайній півзахисник вирішує такі основні завдання: у нападі 
організує перехід від захисту до нападу і подальший розвиток 
атакувальних дій; контролює середину поля і забезпечує команді 
тривалий контроль за м'ячем й ігрову ініціативу; активно бере участь 
у завершенні атак; вносить елемент раптовості в розвиток атаки за 
рахунок перекладання м'яча з флангу на фланг і відкривання в зонах 
поля, що звільнилися, в обороні перешкоджає швидкій контратаці 
суперника за рахунок вибору правильної позиції в середині поля; 
чітко контролює свою зону (при зонному захисті) або щільно грає з 
«підопічним» суперником (при персональному захисті); страхує 
партнерів по команді та взаємодіє з ними. 

 
Гравці лінії захисту 

Центральний захисник (або передній центральний захисник) 
повинен поєднувати персональну гру проти нападників із зонним 
захистом. Він насамперед строго контролює дії «свого» 
центрального нападника – звичайно одного з найбільш сильних, 
технічних гравців суперника. При цьому він намагається придушити 
активність суперника не тільки поблизу своїх воріт, але і на далеких 
підступах до них, а в деяких випадках – і на половині поля 
суперника. За необхідності чітко взаємодіє з останнім захисником, 
підстраховує своїх партнерів по обороні. 

У сучасному хокеї на траві гра центрального захисника не 
обмежується лише оборонними діями. Заволодівши м'ячем після 
відбору або перехоплення передачі, центральний захисник може сам 
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просуватися вперед, підключаючись до атакувальних дій команди. 
Останній захисник (або задній центральний захисник) повинен 

відрізнятися тонким розумінням тактики гри, вмінням прораховувати 
можливі тактичні комбінації суперника й обирати правильну позицію в 
обороні, що дозволила б йому заволодіти м'ячем або підстрахувати 
партнерів по обороні. Найважливішим обов'язком останнього 
захисника є забезпечення злагодженості дій оборони команди в 
цілому, взаємодії гравців захисної лінії та воротаря. При переході від 
оборонних дій до атаки останній захисник звичайно відкривається для 
одержання м'яча від воротаря або партнерів, а потім точною довгою 
передачею продовжує розвиток атаки. За сприятливих обставин цей 
гравець і сам може підключитися до атаки, створюючи чисельну 
перевагу на окремих ділянках поля. У даному випадку особливо 
важлива злагодженість дій обох центральних захисників, їх здатність 
до взаємострахування і взаємозамінності.  

Крайній захисник. Його основне завдання – нейтралізація гри 
крайніх нападників, однак гравці цього амплуа не тільки 
перешкоджають атакам суперника. Їхні дії відрізняються поєднанням 
надійної гри в обороні з активними та нерідко гострими підключеннями 
до атакувальних дій своєї команди. Основні вимоги до гравців цього 
амплуа – надійна гра в зонному захисті, вміння при необхідності 
швидко переходити від зонного захисту до персонального і пресингу, 
вміння страхувати партнерів і воротаря. При організації атак, крайній 
захисник повинен уміти вчасно і точно виконувати передачі партнерам 
після відбору м'яча або перехоплення, швидко відриватися по флангу 
в тих випадках, коли м'ячем заволодів воротар або партнер по 
обороні, щоб дати їм можливість швидко організувати контратаку, 
несподівано для суперника підключатися до атаки, діючи на своєму 
фланзі, брати участь у комбінації «зміна місць» і активно просуватися з 
м'ячем уперед, коли фланг вільний, завершуючи прохід прострілом 
або ударом по воротах. 

На самому початку навчання юним хокеїстам не слід 
обмежуватися вузькою спеціалізацією в одному з ігрових амплуа. 
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Якщо це можливо, треба вчитися грати на різних місцях. Це 
дозволить правильно обрати «своє» амплуа, навчитися краще 
розуміти, «читати» гру. 

 
4.4. Тактичні системи гри в хокеї на 

траві на сучасному етапі 
 

Розташування хокеїстів на ігровому полі, їх функції, способи та 
форми ведення гри зумовлюють тактичну систему, яку використовує 
команда. Донедавна в хокеї на траві найчастіше застосовували такі 
основні схеми розміщення гравців: 1–1–3–3–3 і 1–4–4–2. 

Розташування 1–1–3–3–3 передбачає залучення до оборони 
воротаря, двох центральних захисників (передніх і останнього) і двох 
крайніх захисників (лівого і правого), до півзахисту – трьох гравців 
(центрального півзахисника і двох крайніх). Лінія атаки складається з 
трьох нападників – правого, лівого і центрального. У даній схемі один 
із центральних захисників (передній) висунутий уперед, він приділяє 
більше уваги центральному нападникові суперника, вступає в двобій з 
ним. Останній захисник пересувається в основному по ширині поля і 
забезпечує страхування партнерів. Залежно від ігрової ситуації ці 
гравці можуть мінятися місцями. Півзахисники беруть активну участь і 
в атаках, і в захисних діях команди. При такому розташуванні 
особливо важливою є роль центрального півзахисника. 

Сильними сторонами даної системи гри є легкий перехід від 
оборони до атаки і навпаки; можливість виконання передач у різних 
напрямках і на різну відстань, за рахунок чого добре контролюється 
темп гри; чітке розмежування функцій гравців. 

Розташування 1-4-4-2 (рис. 94) припускає таке ж розташування 
лінії захисту, як у системі 1–1–3–3–3, з тією лише різницею, що 
центральні захисники частіше підключаються до атак команди 
завдяки тому, що серед чотирьох півзахисників у цьому випадку є 
опорний, котрий завжди готовий залишитися в обороні замість 
центрального захисника, який підключився до атаки. Двоє нападників 
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при такому розташуванні будують свою гру на швидких атакувальних 
діях. Їх переміщення і маневри спрямовані на те, щоб створити для 
партнерів ігровий простір і можливість для несподіваного, заздалегідь 
награного виходу на ударну позицію. Хоча при такому розміщенні 
кількість «чистих» нападників зменшена до двох, у цілому потенціал 
команди, що атакує, більший за рахунок збільшення загальної 
кількості гравців, які беруть активну участь в атаці (5–6 хокеїстів). 

Сьогодні вдосконалення тактичних схем гри в хокеї на траві 
триває. Зокрема, на основі вищезгаданих систем створюються такі їх 
модифікації, як 1–4–1–3–2, 1–4–3–1–2, 1–1–3–2–4, 1–3–4–3, 1–5–2–
3. Прикметною рисою цих систем є можливість певної видозміни 
розташування гравців  під час гри. 

     
               Рис. 127                                   Рис. 128 
При першому варіанті (1–4–1–3–2) один з півзахисників 

відтягнутий назад і займає позицію між лініями захисту і півзахисту. 
Його основне завдання  – координування ігрових взаємодій між 
захисниками і півзахисниками, взаємозамінність із гравцями цих 
ліній, а також здійснення страхування на найбільш небезпечних 
напрямках атаки суперника, що відкриває досить широкі можливості 
для більш активної участі в атаках команди крайнім захисникам і 
гравцям півзахисту. 
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При другому варіанті (1–4–3–1–2) один із півзахисників займає 
позицію між середньою лінією і лінією нападу. Його головні 
завдання: координування взаємодії всіх гравців, які беруть участь в 
атаці, а також активні оборонні дії у випадку втрати м'яча, створення 
перешкод суперникові під час організації контратакувальних дій, що 
забезпечує його партнерам запас часу для організації оборони. 

Система 1-1-3-2-4 (рис. 95) має виражений атакувальний 
характер. Однак у центрі поля в цьому випадку грають тільки два 
гравця, на яких лягає значне навантаження. 

У системі 1-5-2-3 потенціал команди, що атакує, посилений  ще 
більше. Дуже велике навантаження тут лягає на гравців півзахисту й 
оборони. Цю систему застосовують сьогодні багато команд – лідерів 
світового хокею на траві. 

У системі 1–3–4–3 зміцнюється середина поля і трохи 
підвищуються можливості команди, що атакує. Але відбувається це 
за рахунок певного ослаблення оборони – у лінії захисту при такому 
розташуванні гравців відсутнє страхування. 

Обираючи систему гри, потрібно керуватися такими основними 
положеннями: 

− система повинна бути простою, зрозумілою і відповідати 
можливостям гравців; 

− вона повинна забезпечувати збалансованість гри команди в 
атаці й обороні; 

− система повинна забезпечувати чіткий поділ поля і рівномірний 
розподіл тактичних завдань між гравцями. 
 
Потрібно пам’ятати, що результат гри багато в чому залежить 

від уміння хокеїстів використовувати основні принципи тактики: 
− передбачення дій суперника, що забезпечує можливість 
випередження і перешкоджання його задумам; 

− своєчасність дій – головна умова їх ефективності; затримка або 
випередження за часом, навіть мінімальні, часто означають 
програш простору; 
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− зведення до мінімуму кількості невимушених помилок, що 
допускаються через неуважність або через невміння; чим 
більше їхня частка в загальній кількості помилок, тим менше 
шанси на перемогу в матчі; 

− постійна взаємодія і взаємодопомога гравців; тільки за цієї 
умові може бути забезпечена перевага над суперником, таким 
же сильним, але неорганізованим. 
Розташування хокеїстів на ігровому полі, їх функції, способи та 

форми ведення гри визначають використовувану командою тактичну 
систему. До недавнього часу в хокеї на траві частіше застосовували 
такі основні типи розташування гравців: 1-1-3-3-3 і 1-4-4-2. 

 
 
 

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКА ТА ЗАСОБИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ 

 
5.1. Техніко-тактичні вправи 

 
У даному розділі представлені набір вправи, зображені 

схематично, зі стислим описом їхнього змісту і методичними 
вказівками. Просторові харак-теристики вправ еквівалентні 
розмірам, позначеним на схемі хокейного поля. Час виконання вправ 
та інтервали відпочинку добираються з урахуванням спрямованості 
навантажень  і підготовленості гравців. 

Опис вправ подається в такій послідовності: 
− назва технічного прийому; 
− способи та різновиди його виконання; 
− умови виконання; 
− спрямованість на розвиток фізичної якості; 
− методичні вказівки. 
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Прийняті в методичних рекомендаціях умовні позначки: 
  

– гравці 
 

– напрямок руху гравця 

–  напрямок руху м’яча 
 

– ведення м’яча 

–  обмежувальна лінія 
 

– ключка, що лежить 

 

– ведення м’яча індійським 
дриблінгом 

 
 

Передачі (удари та зупинки) м'яча 
 
Вправа 1. Передачі м'яча ударом праворуч і ліворуч, зупинки 

(прийоми) м'яча всіма способами та їх різновидами (рис. 129). 
Вправа виконується в парах (за оптимальних умов) – гравці 

розташовані вздовж бічних ліній навпроти один одного (рис. 129). 
 
 
 
 
 

Рис. 129 
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Методичні вказівки: при передачах (ударах) треба звернути 
увагу на хват ключки: при "широкому хваті", коли права кисть 
розташована ближче до гака ключки, передача виходить більш 
точною, але менш сильною. І навпаки, чим ближча права кисть до 
лівої ("вузький хват"), тим передача стає сильнішою (внаслідок 
подовження важеля "рука-ключка"), а точність знижується. У даному 
випадку йдеться як про точність самої передачі, так і про точність 
улучання гаком ключки в центр м'яча. 

Спостереження доводять, що чим вища техніка передач і ударів у 
гравця, тим частіше він користується "вузьким хватом". Слід зазначити, 
що цей висновок справедливий щодо сильних ударів і передач, оскільки 
короткі передачі виконуються із "широким хватом" ключки. 

Поряд із впливом різновидів затиску ключки на точність і силу 
передач та ударів, велике значення має напрямок ударного імпульсу в 
загальний центр ваги (ЗЦВ) м'яча. Для того щоб зробити сильний удар 
серединою гака у центр м'яча, необхідно утворити твердий важіль руки 
з ключкою (за рахунок закріплення в момент удару ліктьових і 
променевозап’ясткових суглобів), що дозволяє забезпечити стійкий 
напрямок руху ключки та збільшити масу ударної ланки; важливу роль 
у цьому відіграє продовження руху ключки в процесі удару (тобто 
збільшення часу контакту ключки з м'ячем). 

Для підвищення надійності зупинок м'ячів, що котяться, у 
момент виконання прийому ключку доцільно розташовувати 
горизонтально щодо поля. 

Вправа 2. Передачі (удари) м'яча підсіканням праворуч. 
Зупинка м'яча всіма способами та їх різновидами. 

Умови виконання такі ж, як у вправі 1 (рис. 129).  
Методичні вказівки: при ударах підсіканням ключку беруть, як 

правило, "вузьким хватом" ближче до кінця ручки, щоб забезпечити 
довгий важіль "рука-ключка". Для забезпечення  високої траєкторії 
польоту м’яча ударний імпульс скеровується нижче ЗЦВ м'яча. З цією 
метою удар виконується з низьким замахом ключки, а пласка поверхня 
гака спрямовується під гострим кутом нижнім ребром "під м'яч". 
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Ведення 
Вправа 3. Ведення м'яча із хватом ключки двома руками – 

безперервне, поштовхами та дриблінгом. 
Вправа виконується на помірній швидкості. Хокеїсти, 

розташувавшись парами вздовж бічної лінії поля, по черзі ведуть 
м'яч поперек поля до протилежної бічної лінії та назад (рис. 130).   
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 130 

 
 
 
 
 
 
 

 
Методичні вказівки: надійне ведення м'яча із хватом ключки 

двома руками забезпечується за рахунок значного нахилу тулуба 
вперед, тримання ключки широким хватом і систематичного 
зорового контролю за м'ячем (найчастіше периферичним зором) і 
ситуацією на полі. Ведення з безперервним торканням м'яча є 
найбільш оптимальним із погляду надійності контролю за ним.  

Так званий індійський дриблінг – найбільш складний з технічної 
точки зору різновид ведення. Таке ведення використовується з 
метою індивідуального обігравання суперника.  

Для дриблінгу характерні швидкі переміщення м'яча з боку в бік 
поштовховими рухами ключки з періодичним обертанням її вздовж 
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повздовжньої осі. При цьому важливу роль відіграє висока 
злагодженість рухів рук: ліва здійснює обертальні рухи, а права 
регулює напрямок і силу поштовху м'яча. 

 
Обманні рухи (фінти) і відбори м’яча 

 
Вправа 4. Обманні рухи із зміною напрямку ведення і 

відбирання м'яча всіма способами та їх різновидами. 
Вправа виконується в парах (один виконує обманні рухи, 

другий намагається відібрати м'яч) на високій швидкості і з активним 
опором (рис. 131 а). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методичні вказівки: виконуючи цю вправу гравець, який веде 
м'яч, навмисно рухається вбік від суперника (вправо або вліво) і як 
тільки хокеїст, який грає в захисті, спробує вступити у двобій, 
повернувшись у цей бік спортсмен, який володіє м'ячем, різко 
повертає в інший, залишаючи його за спиною. 

Для гравця, котрий бере участь у відборі, найбільш важливим 
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є, поряд зі своєчасним випадом уперед, вправо або вліво, вміння 
швидко перехопити ключку або в праву руку зі зсувом затиску до 
кінця ручки (щоб збільшити важіль при відборі), або в ліву – з 
попереднім розвертанням ключки пласкою поверхнею вперед. При 
цьому м'яч відбирається будь-яким способом залежно від конкретної 
ситуації (ударом, поштовхом або зупинкою м'яча). 

Вправа 5. Обманні рухи зі зміною швидкості ведення або швидкою 
зупинкою. Відбирання м'яча всіма способами та їх різновидами. 

Умови виконання такі ж, як у вправі 4 (рис. 131 ). 
Методичні вказівки: ці обманні рухи з метою обведення 

виконуються, як правило, швидкими хокеїстами. Гравець, 
наближаючись до захисника, різко змінюючи швидкість ведення або 
повністю зупиняючись, намагається на якусь мить дезорієнтувати 
того, хто обороняється щоб наступним ривком піти від нього. Щоб 
уникнути блокування, не рекомендується загороджувати м'яч 
корпусом, особливо при обведенні вправо, і з цієї  ж причини варто 
не знижувати швидкість ведення після обведення. 

Вправа 6. Обманні рухи підкиданням м'яча над ключкою 
суперника або його проштовхуванням. Відбирання м'яча всіма 
способами та їх  різновидами. 

Умови виконання такі ж, як у вправі 5 (рис. 131 а,б).  
Методичні вказівки: обведення підкиданням виконується в 

двох варіантах. У першому випадку – хокеїст, зафіксувавши м'яч на 
гаку, перекидає його через ключку суперника (кидком); у другому – 
м'яч перекидається (через ключку суперника) ударним рухом 
(поштовхом), спрямованим нижчим ребром гака під м'яч, як правило, 
із затиском ключки однієї (правої) рукою. Докладаючи фінальне 
зусилля, рука випрямляється (щоб збільшити важіль дії), виконуючи 
ковзний рух опуклою поверхнею гака по ґрунту, підводячи нижній 
край гака нижче центра ваги м'яча, що надає йому круту траєкторію 
польоту через ключку суперника. 

Вправа 7. Обманні рухи з хибними діями ключкою, тулубом і 
ногами, а також пропусканням м'яча. 
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Рис. 132. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови виконання такі ж, як у вправі 6 (рис. 131 а), а також у 
четвірках; один хокеїст робить передачу, другий – виконує обманні 
рухи, третій – намагається відібрати м’яч, а четвертий – приймає 
передачу (рис. 132).  

Методичні вказівки: ці обманні рухи можна використовувати як 
у поєднанні з веденням (з метою обведення), так і при імітації 
прийому м'яча з наступним його пропущенням партнерові (рис. 101). 

Обманні рухи тулубом і ключкою (з метою обведення) 
виконуються в такий спосіб: хокеїст, який володіє м'ячем, на певній 
відстані від суперника (3-4 м) всім своїм видом (розворотом корпуса, 
рухом ключки) показує один напрямок руху, а при зближенні з тим, 
хто обороняється, йде в інший бік (рис. 132 а). 

Для виконання обманних рухів ногами хокеїстові важливо 
володіти незалежною координацією руху рук (при маніпулюванні 
ключкою) і ніг, тобто гравцеві необхідно вільно володіти ключкою 
незалежно від ритму і напрямку руху.  
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5.2. Комплексні техніко-тактичні вправи 
 
Вправа 8. Естафета. Ведення, підкидання м'яча над перешкодою 

(гімнастична лава, ключка, яка лежить на покритті), обведення 4-х 
стійок, передача м'яча наступному гравцеві команди (рис. 133). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умови виконання: в естафеті можуть брати участь 3-4 команди 

по 5-6 осіб у кожній. Вправа виконується на максимальній швидкості. 
Виграє та команда, що закінчила естафету першою. 

Методичні вказівки: передачі варто виконувати сильними 
ударами, а приймаючому хокеїстові для підвищення надійності 
прийому м'яча ключку доцільно класти на покриття. З метою 
підвищення швидкості ведення при обведенні стійок необхідно 
прагнути до зменшення поперечних відхилень.  

Вправа 9. Передачі м'яча в одне торкання з виходом 
(відкриванням) партнера у вільну зону з наступною його обробкою. 
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Рис. 134. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умови виконання: вправа виконується у парах. М'яч 

посилається з таким розрахунком, щоб партнер на високій швидкості 
міг обробити (прийняти) його у певній зоні (рис. 134). 

Методичні вказівки: цю вправу доцільно виконувати в парах, 
що сприятиме зміцненню безпосередніх ігрових зв'язків у команді. 

Вправа 10. Передачі м'яча на різні відстані залежно від 
місцеперебування партнера. 

Зупинка м'яча, що рухається, навздогін і під час зустрічного 
руху (рис. 135). 

Умови виконання і методичні вказівки див. у вправі 9. 
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Рис. 135. 

Вправа 11. Передача м'яча навздогін, прийом м'яча праворуч 
або ліворуч із наступним ударом по воротах (рис. 136 а).  

Варіант: передача м'яча навздогін, прийом його з найменшою 
кількістю торкань із наступною передачею (або передача в одне 
торкання) партнерові, який з ходу завдає удару по воротах (рис. 136 б). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 136. 
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Прийом і передача м'яча виконуються на високій швидкості 
бігу, що вимагає від  хокеїстів чіткої взаємодії. 

Вправа 12. Передачі м'яча в парах в одне торкання із швидким 
просуванням уперед  і дальшим ударом по воротах (рис. 137 а). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 137 
 
 
 
 
 
 
 
Варіанти: вправа виконується по правому, лівому флангам 

або по центру. 
Вправа 13. Взаємодія  з гравцями, які знаходяться в зонах, за 

допомогою передач в одне торкання з дальшим ударом по воротах 
(рис. 138 б), варіанти: див. опис вправи 12. 

Методичні вказівки до вправи 12 і 13: передачі й удари слід 
намагатися виконувати праворуч, для чого варто трохи 
випереджати рух м’яча. 

Вправа 14. Передачі м'яча у трійках у два (одне) торкання зі 
зміною місць із наступним ударом по воротах (атака по центру і 
флангам). 

Вправа виконується на високій швидкості з оббіганням гравця, 
якому посилається м'яч ззовні (рис. 139 а). 
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Рис. 138 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вправа 15. Передачі в парах із забіганням праворуч, коли атака 
проводиться по правому флангу, і ліворуч,  при атаках з лівого 
флангу (рис. 139 б). 

Методичні вказівки: чим менше торкань при прийомі м'яча, тим 
вища швидкість просування.  
Вправа 16. Передача, ведення, простріл, удар по воротах (мал. 139 а).  

Вправа виконується в парах.  
Методичні вказівки: для прискорення розігрування комбінації 

м'яч посилається по діагоналі у вільну зону, а партнер (2), набравши 
швидкість, одним торканням прокидає його собі на хід. 
Вправа 17. Комбінація із подальшим ударом по воротах (рис. 139 б). 

Вправа виконується в парах. 
Методичні вказівки: з метою  прискорення розігрування 

комбінації м'яч посилається на хід партнерові, а вся вправа 
виконується в одне торкання. 
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Рис. 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 140. 
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Вправа 18. Передача, прийом, ведення м'яча, удар по воротах 

(рис. 139 а). 
Вправу можна виконувати кількома групами – по центру і флангах. 
Вправа 19. Передача, прийом, ведення м'яча, обведення 

стійки, удар по воротах (рис. 139 б). 
Методичні вказівки: передачу можна виконувати сильним 

ударом низом або верхом (кидком, підсіканням). 
Гравцеві, який приймає м'яч, варто вчасно стартувати, щоб 

прийняти його на високій швидкості бігу. Типовою помилкою є 
передчасне вибігання до прийому м’яча. 

Вправа 20. Передача, удар по воротах із ходу (рис. 140 а). 
Методичні вказівки: передачі, як правило, виконуються ударом 

достатньої сили. Удар по воротах виконує той, хто вчасно встигне 
замкнути передачу, інші гравці повинні бути готовими до прийому 
м'яча (удару), якщо гравець, який б'є, не влучить по ньому. Після 
удару всі гравці повинні бігти на добивання. 

Варіанти: ведення м'яча, передача, удар по воротах із ходу; 
прийом м'яча, ведення, передача, удар по воротах із ходу 
(рис. 140 а, б). Вправу можна виконувати праворуч і ліворуч. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 141 
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Вправа 21. Простріл (сильна передача), удар по воротах із 

підставлянням ключки (рис. 141 а). 
Методичні вказівки: передачі повинні бути достатньої сили, 

щоб від підставленої ключки м'яч міг потрапити у ворота.  
Варіанти: ведення м'яча, передача, удар із підставлянням 

ключки; прийом м'яча, ведення, передача, удар із підставлянням 
ключки (рис. 141 б).  

Вправи варто виконувати праворуч і ліворуч. Першу передачу 
можна зробити низом і верхом (кидком, підсіканням). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 142. 
 
 
 
 
 
 
 

Вправа 22. Націлена передача, прийом м'яча, ведення, 
передача з флангів, удар по воротах із ходу (рис. 142 а). 

Умови виконання: перша передача повинна бути спрямована 
через умовний коридор, друга – передача з різних зон флангів (під 
різним кутом до того, хто б'є). 

Методичні вказівки: виконуючи цю вправу важливо 
дотримуватися синхронності дій. Гравцям, які б'ють, не слід 
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заздалегідь займати вихідні позиції для удару, оскільки це змушує їх 
завдавати ударів по воротах у статичному положенні. 

Варіанти: комбінація може починатися не тільки з флангів, але і 
через центр (рис. 142 б). 

Вправа 23. Передачі м'яча в парах із дальшим ударом по 
воротах (рис. 143 а). 

Умови виконання: один гравець біжить спиною вперед, 
комбінацію завершує ударом по воротах хокеїст, який біжить 
обличчям до воріт після останньої передачі вправо або вліво. 

Варіант: така ж вправа в трійках  – один біжить спиною вперед, 
двоє – обличчям до воріт (рис. 143 б). 

Методичні вказівки: після удару всі троє біжать на добивання. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 143. 
 
 
 
 
 
 

Вправа 24. Передачі м'яча через центр на фланги з дальшим 
його прийомом, веденням і ударом по воротах (рис. 144 а). 

Методичні вказівки: другу передачу слід виконувати в одне 
торкання. З лівого флангу удари рекомендується виконувати 
праворуч (як із правого флангу). 

Варіанти: можна поставити дві або навіть три пари, які 
передаватимуть, щоб збільшити інтенсивність навантаження. 
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Рис. 144. 
 
 
 
 
 
 

Вправа 25. Почергові удари по воротах з лінії кола удару з 
місця (рис. 144 б). 

Вправа 26. Атака по флангу з довгою передачею від 
сполучного гравця одному з нападників (рис. 145 а). 

Умови виконання: вправа виконується за участю трьох гравців, 
які атакують, і одного або двох хокеїстів, які захищаються. 

Методичні вказівки: залежно від ситуації сполучний гравець 
може зробити завершальну передачу або відразу, або після ведення. 

Вправа 27. Атака по флангу із завершальною передачею від 
гравця, який діє на фланзі (рис. 146). 

Методичні вказівки: з метою ускладнення завдання можна 
поставити до трьох захисників із чітко визначеними завданнями. 

Вправа 28. Атака по флангу з переведенням м'яча на 
протилежний фланг (рис. 146). 

Умови виконання: у виконанні вправи беруть участь чотири 
атакуючих гравці та від одного до трьох хокеїстів, які обороняються. 

Методичні вказівки: починати виконувати вправу можна із 
середини поля. 
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Рис. 145. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 146. 
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ІГРОВІ ВПРАВИ 

 
Вправа 29. Ігрова вправа по всьому  полю 8x8  у два 

торкання з ударами по воротах.  
Вправа 30. Ігрова вправа на 0,5 поля 6x6 у  два торкання в 

двоє воріт. 
Вправа 31. Ігрова вправа на майданчику розміром 20x20 м, 

4x2 у два торкання (рис. 147). 
Вправа 32. Ігрова вправа на майданчику розміром 10x10 м, 

3x1 в одне торкання (рис. 147). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 147. 
 
 
 
 
 
 
 

Вправа 33. Ігрова вправа на полі зменшених розмірів (5x5) із 
чотирма нейтральними гравцями, включаючи воротарів (рис. 148). 

Умови виконання: гра в два торкання, нейтральні гравці грають 
в одне торкання. Нейтральні гравці розташовуються в коридорі по 
краях поля (завширшки 10 м). Втративши м'яч, гравці міняються 
місцями, за виключенням воротарів. 
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Рис. 148. 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Розігрування стандартних положень 
 
Вправа 34. Розігрування штрафного кутового удару за 

наявності в команді одного гравця, який б'є, (рис. 149 а). 
Умови виконання: подача м'яча на гравця, який зупиняє, з 

дальшим виконанням удару гравцем, який б'є. Усі, хто бере участь у 
реалізації штрафного кутового удару, йдуть на добивання. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 149  
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Вправа 35. Розігрування штрафного кутового удару за 
наявності в команді двох гравців, які б'ють (рис. 149 б). 

Умови виконання: подача м'яча здійснюється по черзі кожною 
із взаємодіючих пар. 

Вправа 36. Розігрування штрафного кутового удару при 
виходах воротаря, коли він лягає під удар (рис. 150 а). 

Умови виконання: залежно від ситуації гравець, який 
приготувався пробити по воротах, передає м’яч своїм партнерам 
праворуч або ліворуч. 

 
 

 
 
 

Рис. 150 
 
 
 
 
 
 
 
Вправа 37.  Варіанти розігрування штрафних кутових ударів при 

виходах воротаря або швидкому вибіганні на того, хто б'є  (рис. 150 б). 
Умови виконання: м'яч може бути поданий праворуч або 

ліворуч від воріт будь-якому гравцеві для удару. У свою чергу 
гравець, який зупинив м'яч, може сам пробити по воротах або 
передати м’яч партнерові. 

Вправа 38. Імітування зупинки м'яча з пропусканням його 
хокеїстові, який страхує і передає цей м'яч партнерові (котрий, як 
правило, знаходиться праворуч), а той уже завдає удару по 
воротах (рис. 151 а). 
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Рис. 151 
 
 
 
 
 
 

Вправа 39. Розігрування м'яча з тим, хто подає, з дальшим 
ударом по воротах (рис. 151 б). 

Умови виконання: з метою розиграшу м'яч можна послати 
будь-якому хокеїстові, який приготувався до виконання штрафного 
кутового удару. 

Вправа 40. Розігрування вільного удару біля кола удару із 
застосуванням обманних рухів (рис. 152 а). 

Умови виконання: гравець, який приготувався розіграти вільний 
удар, ривком відкривається вперед або вбік, а хокеїст, який стоїть 
поруч, швидко посилає йому м'яч на хід за умови, що відстань між 
гравцями становитиме не менше 4,5 м. 

Вправа 41. Розігрування в одне торкання з партнером (рис. 152 б). 
Умова виконання: м'яч передається партнерові праворуч або 

ліворуч, а той в одне торкання посилає його далі під удар за умови, 
що відстань між гравцями становитиме не менше 4,5 м. 

Вправа 42. Уведення м'яча з бокової лінії з наступною 
передачею його в одне торкання на хід тому гравцеві, який вводить, 
або іншому хокеїстові (рис. 153 а). 
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Рис. 152 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 153 
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Вправа 43. Уведення м'яча повздовжньою або діагональною 
передачею на хід партнерові (рис. 153 б). 

Методичні вказівки: адресата досягають, як правило, сильні та 
точні удари. 

Вправа 44. Уведення м'яча від воріт ударом (рис. 154). 
Умови виконання: суперник не дуже щільно перекриває 

прилеглі зони. 
Методичні вказівки: вибиваючи м'яч ударом, необхідно 

посилати його на фланги з таким розрахунком, щоб він потрапляв до 
партнеру, який відкрився. 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 154 
 
 
 
 
 
 

Вправа 45. Уведення м'яча від воріт шляхом розігрування (рис. 155). 
Умови виконання: суперник щільно перекриває прилеглі зони 

“прострілу”. 
Методичні вказівки: м'яч розігрується на короткій дистанції  з 

гравцем, який володіє сильним ударом підрізкою або дальшим кидком.  
Вправа 46. Розігрування м'яча з центру поля (рис. 156). 

Умови виконання: найчастіше при введенні м'яча в гру з центру 
поля організовується взаємодія з партнерами по нападу або з 
півзахисниками.
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Рис. 155 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 156 
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ВПРАВИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ І 
ТАКТИКИ ГРИ ВОРОТАРІВ У ХОКЕЇ НА ТРАВІ 

Вдосконалення гри ключкою 

1. Жонглювання м'ячем на місці та в русі, жонглювання в парах, 
жонглювання з одночасним виконанням різних рухів (присідання, 
випади, стрибки і т. п.), жонглювання "ребром" ключки. 

2. Обведення стійки однією рукою. 
3. Перед воротарем 10 м'ячів. Він повинен щонайшвидше відбити їх 
ключкою, кожного разу повертаючись в основну стійку. 

4. На обмеженій площі - єдиноборство двох воротарів: кожен тримає 
ключку в одній руці, намагаючись якомога довше володіти м'ячем. 

5. Передачі м'яча між двома воротарями (відстань 10-20 м). 
6. Воротар у воротах, знаходиться трохи лівіше за центр. Серії 
кидків "під ключку" - відбиття м'яча ключкою. З кожною серією 
змінювати висоту і напрям кидків. 

7. Воротар бере участь в різних ігрових вправах, діючи своєю 
ключкою. 
Для відпрацювання гри воротаря ключкою, особливо на 

початковому етапі навчання можуть широко використовуватися різні 
вправи з тенісними м'ячами: 

− серії ударів тенісного м'яча в стіну; 
− жонглювання тенісним м'ячем; 

− передачі тенісного м'яча в парах; 
− гра через сітку (мотузку) тенісними м'ячами з ключками замість 
ракеток. 
Вдосконалення відбивання м'яча рукою 

1. Воротар у воротах, частково зміщений до правої штанги. Кидки 
м'яча серіями (по 20-30) в ліву верхню чверть воріт. З кожною 
серією змінювати висоту і напрям кидків. 

2. Кидки м'яча в лівий нижній кут - відбивання м'яча рукою в падінні. 
3. Декілька хокеїсток розташовуються в лінію на відстані 8 м від 
воріт і кидають по черзі м'яч "під руку" воротареві на різній висоті. 
Воротар відбиває всі м'ячі рукою. 
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4. Воротар розташовується на лінії воріт, змістившись до лівої 
штанги. Гравець з 7-8 м серіями (по 6-7 м'ячів) посилає м'ячі 
вверх під ліву руку воротареві з таким розрахунком, щоб відстань 
від кинутого м'яча до воротаря поступово збільшувалася. Після 
кожного кидка робиться пауза, що дає можливість воротареві 
підготуватися до відбивання наступного м'яча. Поступово 
тривалість пауз скорочується. 
Вправи з тенісними м'ячами:  

− кидати м'яч в стіну правою рукою і парирувати відбитий м'яч 
лівою рукою; 

− воротар знаходиться в 4-5 м від стіни обличчям до неї; тренер 
кидає м'яч в стіну, воротар, зробивши оберт на 180°, прагне 
відбити м'яч, що відскочив, рукою; 

− з в.п. стоячи на колінах, обличчям до стіни: кидати м'яч в стіну 
правою рукою і відбивати лівою з поперемінним відведенням 
ніг в сторони; 

− в.п. - основна стійка, в 3 м від стіни, обличчям до неї; тренер, 
що стоїть за спиною воротаря, кидає м'яч в стіну, воротар 
прагне зупинити рукою м'яч, що відскочив. 
Вдосконалення відбивання м'яча ногами 
Вправи для відпрацювання гри ногами доцільно починати 

виконувати без ключки. 
1. З відстані 6-8 м кидки у ворота низом: 1) у праву сторону, 2) у 
ліву сторону, 3) у різні сторони по черзі, 4) в різні сторони в 
довільному порядку. 

2. З відстані 8-10 м кидки у ворота на висоті 0,5-1,0 м: 1) у праву 
сторону, 2) у ліву сторону, 3) по черзі, 4) у довільному порядку. 

3. В.п. - стійка ноги нарізно. Гравець з 4-5 м від воротаря виконує 
кидки, прагнучи потрапити точно в проміжок між щитками 
воротаря. Завдання воротаря - відбити м'яч за рахунок швидкого 
зведення ніг. 

4. Воротар умисно займає позицію не в центрі воріт. Гравці 
виконують кидки в дальню від нього частину воріт. 
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5. Воротар виконує перекид вперед, а коли він приймає положення 
упор сидячи, другий воротар з відстані 6-8 м виконує серію кидків 
низом. 

6. В.п. воротаря - сід, ноги нарізно. За сигналом: швидко встати і 
відбити кидок. 

7. В.п. - сід на п'ятках. За сигналом: швидко встати і відбити кидок. 
8. Воротар вибиває м'яч гравцеві, що стоїть перед воротами. Той, в 
торкання, проводить кидок низом по воротах. Воротар відбиває 
м'яч ногами: 1) вибиває м'яч правою ногою і подальша атака в 
правий кут; 2) вибиває м'яч правою ногою - атака в лівий кут; 3) 
воротар в центрі воріт - кидок в один з кутів; 4) воротар зміщений 
до однієї з штанг - кидок в дальній від воротаря кут. 

9. Воротарі рухаються в парі паралельно один одному, передаючи 
м'яч ногами. 

10. Воротарі рухаються в парі обличчям один до одного, один 
спиною, інший - обличчям вперед. Передачі м'яча ногами. 

11. Два гравця стоять напроти один одного на відстані 20 м, у 
кожного по 5 м'ячів. Між ними у воротах шириною 3,5 м, 
позначених двома стійками, розташовується воротар. Перший 
гравець б'є по воротах низом, воротар прагне відбити м'яч і тут же 
повертається до другого гравця. Той б'є тоді, коли воротар 
повертається. Вправа повторюється 5 разів. 

12. Гравець з 23-метрової лінії проводить "укочування" м'яча в різні 
зони кола удару. Воротар, починаючи рух з лінії воріт, виходить 
на м'яч, вибиває його, прагнучи повернути точно гравцеві, і 
спиною вперед повертається до воріт. 

Вправи з тенісними м'ячами: 
− воротар стоїть в 3 м від стіни обличчям до неї, внутрішньою 
стороною стопи посилає м'яч в стіну і приймає його тією ж ногою; 

− тренер виконує кидки м'яча в стіну, воротар повинен зупинити 
м'яч, що відскочив; 

− жонглювання ногами тенісним м'ячем (можна міняти вагу і 
розміри м'ячів: тенісний, футбольний, гандбольний). 
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Комплексні вправи для вдосконалення відбиття м'яча 

1. Зупинка м'яча з подальшим відбиттям: 1) зупинка однією ногою 
– відбиття іншою; 2) зупинка ногою – відбиття ключкою; 
3) зупинка ключкою – відбиття ключкою; 4) зупинка ключкою – 
відбиття ногою; 5) зупинка рукою; відбиття ногою; 6) зупинка 
рукою – відбиття ключкою. 

2. Воротар з в.п. стоячи на колінах відбиває м'ячі, послані кидком 
або ударом на різній висоті, повертаючись в вихідне положення. 

3. Те ж саме, але з в.п. лежачи на боці. 
4. Те ж саме, з в.п. стоячи на колінах обличчям до воріт. Нападники 
виконують кидки (удари) за сигналом тренера. 

5. Гравець на відстані 8-10 м від воріт, м'яч перед ним на відстані 1-
2м. Воротар у воротах (варіанти в.п. - сидячи на колінах, сидячи 
ноги нарізно, лежачи на животі, на спині, на боці). У момент 
початку руху гравця до м'яча воротар прагне швидко встати і 
відобразити кинутий у ворота м'яч. 

6. Те ж, але нападник на відстані 1-2 м за лінією кола удару, м'яч в 
колі удару. Атака воріт проводиться ударом. 

 
Вибір позиції з одночасним відбиттям м'яча 

1. Два гравці, що володіють м'ячами, рухаються паралельно із-за 23-
метрової лінії. Увійшовши до кола 
удару, один з нападників (заздалегідь 
обумовлений, але не відомий 
воротареві) проводить атаку воріт 
ударом. Воротар прагне відбити удар, 
після чого зустрічає іншого нападника 
(вихід "один на один"). 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

152 
 

 
2. Два гравці рухаються до воріт, 
передаючи м'яч один одному. 
Відстань до воріт від гравця, що 
завершує атаку, вибирають самі 
нападники. Дії воротаря: 1) 
переміщаючись, закривати відповідні 

зони воріт, бути готовим до кидка м'яча будь-яким з нападників, 2) 
при нагоді намагатися перехопити передачу. 

 
3. Гравець починає рух з м'ячем 
по прямій до кола удару. У лінії 
кола удару він може піти: 1) 
управо, 2) по центру, 3) вліво. 
Атака - ударом відразу після 
входу до кола. Відповідно до 

напряму, вибраного нападником, діє воротар: вихід під удар у 
відповідному напрямі. 

 
4. Воротар виконує ривок до 
заданої точки кола удару (вліво 
або управо) і, повертаючись, 
відбиває серію кидків (ударів) 
нападників. 

 
5. Воротар виконує ривок на 
вершину кола удару, і, 
повертаючись, відбиває серію 
кидків (ударів) нападників 
вправо-наліво. 
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6. Два нападники - на 23-метровій 
лінії. "1" робить ривок вперед, "2" 
поштовхом передає йому м'яч. 
"1" в прийомі змінює напрям руху, 
йдучи з м'ячем вліво або управо, і 
другим торканням пробиває по воротах. Воротар переміщається 
відповідно до руху м'яча і виходить під удар, скорочуючи кут. 

 
 

7. Два нападники - на 23-
метровій лінії. Воротар 
знаходиться на певній відстані 
від воріт. "1" нападник 
поштовхом посилає м'яч у бік 
воріт. Воротар вибігає і повертає м'яч гравцеві "1". У цей момент 
нападник "2" починає ведення м'яча і входить в коло удару для атаки 
воріт. Завдання воротаря - встигнути переміститися і відобразити 
атаку. 

 
 

8. Нападник з двома м'ячами 
розташовується на 23-
метровій лінії. Перший м'яч він 
посилає поштовхом в коло 
удару, як це показано на схемі. 
Воротар вибігає з воріт і прагне винести м'яч з кола удару, 
потрапивши при цьому в заданий коридор. Нападник починає рух з 
другим м'ячем і, увійшовши до кола удару, проводить атаку воріт. 
Завдання воротаря - відбити м'яч. 
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9. Усі м'ячі - у нападника 
на 23-метровій лінії. Він в 
довільному порядку робить 
передачі в коло удару двом 
атакуючим гравцям. Ті в 

торкання переправляють м'ячі у ворота (можлива проста "підставка" 
ключки). Воротар переміщається відповідно до руху м'яча і 
відображає атаки. 

 
10. Нападники з лінії кола удару 
атакують ворота. Другий воротар 
розташовується перед основним і 
заважає йому відображати кидки 
і удари, закриваючи огляд 

(другий воротар не повинен змінювати напряму м'яча). 
 

11. Гравці на лінії кола удару сильним 
поштовхом (ударом) посилають м'яч у 
бік воріт. Нападник перед воротарем 
прагне змінити напрям польоту м'яча, 
підставивши ключку. 

 
12. Три гравці в колі удару 

передають м'яч між собою. Будь-
який з них може атакувати 
ворота. Захисник прагне 
перехопити передачу або 
перешкодити виконати кидок по 

воротах. Воротар переміщається відповідно до руху м'яча і 
відображає атаку. 
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13. Гравці по черзі, зправа-
зліва, починають рух з м'ячем від 
стійок в кутку кола удару і 
можуть: 1) зробити передачу 
нападнику на 7-метрову відмітку, 
2) самі атакувати ворота. 
Воротар діє відповідно до тактики нападників. 

 

14. Воротар зустрічає 
нападника на межі кола удару. 
Його завдання - не дати 
можливість нападнику увійти до 
кола удару за рахунок 
переміщень уздовж лінії кола 
удару дрібними приставними кроками. Якщо нападник прокидає м'яч 
мимо воротаря в коло удару - завдання воротаря першим опинитися 
біля м'яча. 

 

15. Гравець з 23-метрової 
лінії передає м'яч в коло удару 
будь-якому з нападників (у 
довільному порядку). Нападник 
може сам атакувати ворота або 
зробити передачу партнерові (атака воріт і всі передачі - в торкання, 
не більше 2-3 передач). Воротар переміщається відповідно до руху 
м'яча і відображає атаку. 

 

16. Гравці з кута кола 
удару по черзі передають м'яч 
набігаючим партнерам 1) до 7-
метрової відмітки, 2) до 
вершини круга удару. Воротар з 
положення у штанги переміщається відповідно до руху м'яча і 
відображає атаку. 
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ПРАВИЛА ГРИ З ХОКЕЮ НА ТРАВІ 
 

Протягом багатьох років змінювалося та вдосконалювалося 

трактування правил гри з хокею на траві. Основною метою цих 

змін завжди залишалася безпека гравців та сприяння розвитку 

більш динамічної і технічної гри. 

Штучні покриття полів, удосконалення правил гри 

дозволяють розкрити не тільки здібності у гравців, але й їхні, іноді 

фантастичні, можливості у техніко-тактичних діях. 

 
І. Розмітка поля та ігрове обладнання 

 
Хокейне поле 

 
Хокейне поле має прямокутну форму довжиною 91,4 м і 

шириною – 55 м. 

При проведенні змагань серед дитячих команд дозволяється 

грати на полях зменшених розмірів. 

Усі лінії, які входять до розмітки поля, повинні бути шириною 

75 мм. Вони є частиною ігрового поля і мають бути чітко позначені 

по всьому його периметру. 

Довша сторона (91,4 м) називається боковою лінією, а 

коротша (55,0 м) – лицьовою. 

Лінія воріт – частина лицьової лінії між стійками воріт.  

Для безпеки гравців рекомендується мати додатковий 

простір не менше 5 м за лицьовими лініями і не менше 4 м – за 

боковими. 
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Розмітка поля 

Середня (центральна) лінія і дві 23-х метрові лінії 
розмічаються по всій ширині поля суцільною лінією. 23-х 
метрова лінія відмірюється від внутрішнього краю лицьової лінії 
на відстані 22,9 м. 

Зона між 23-х метровою лінією, ближньою лицьовою та 
двома боковими лініями називається 23-х метровою зоною. 

Для контролю виконання удару від воріт і вільного удару 
наноситься відмітка з внутрішньої сторони бокових ліній на відстані 
14, 63 м від лицьової лінії, довжина якої становить 300 мм. 

Для контролю під час введення м'яча збоку паралельно 
боковим лініям і на відстані 4,55 м від них на середній і 23-х 
метрових лініях наносяться відмітки довжиною 1,83 м. 

Для виконання штрафних кутових ударів на лицьових лініях 
з їх внутрішньої сторони наносяться відмітки на відстані 5 і 10 м 
від зовнішнього краю ближньої стійки воріт. Для виконання 
кутових ударів наносяться відмітки на відстані 5 м від кутового 
прапорця на кожній боковій лінії. Всі відмітки мають довжину 300 
мм. Для виконання штрафних кидків по центру воріт наноситься 
відмітка діаметром 150 мм. Центр цієї відмітки знаходиться на 
відстані 6,4 м від внутрішнього краю лінії воріт. 
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СХЕМА ХОКЕЙНОГО ПОЛЯ 
 

Коло удару 
Перед хокейними воротами паралельно лицьовій лінії на 

відстані 14,63 м від неї проводиться лінія довжиною 3,66 м і 
шириною 75 мм. Відстань у 14,63 м відмірюється від 
внутрішнього переднього кута стійок воріт до зовнішнього краю 
зазначеної лінії. Лінію слід подовжити у дві сторони по колу до 
перетину з лицьовою лінією з таким розрахунком, щоб для 
кожної чверті кола центром був внутрішній передній план та 
передній, кут стійок. Простір, окреслений цими лініями, 
включаючи самі лінії, називається колом удару (у Правилах 
"Коло"). 

На хокейному полі не повинно бути ніякої іншої розмітки, 
крім описаної у цих Правилах. 

 
 

Схема кола удару 
 
 

 
 
 
 

Прапорці 
У кожному кутку поля на весь час гри встановлюються 

прапорці висотою не менше 1,2 м і не більше 1,5 м. 
Прапорці повинні бути безпечними для гравців, їх полотно 

за розмірами (довжиною і шириною) не повинно перевищувати 
300 мм. Якщо стійки з прапорцями бути зігнуті, їх треба 
повернути у вертикальне положення. 
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2. Ворота 

Хокейні ворота встановлюються посередині кожної лицьової 
лінії. Ворота складаються з двох стійок, перпендикулярних 
поверхні поля, відстань між якими рівна 3,66 м (ширина воріт). На 
висоті 2,14 м від землі стійки з'єднуються з перекладиною. Ворота 
встановлюються таким чином, щоб передні площини їх стійок 
торкалися зовнішнього краю лицьової лінії. Для встановлення 
воріт із зовнішньої сторони лицьової лінії наносяться відмітки 
довжиною 15 см. 

Стійки і перекладина мають прямокутну форму, фарбуються 
у білий колір, їх ширина рівна 51 мм, товщина – 75 мм. 

Стійки не можуть бути вищими за перекладину, а 
перекладина не повинна бути ширшою обох стійок. 

Для контролю за виконанням штрафного кутового удару на 
висоті 460 мм від землі закріплюються бокові і задні планки воріт, 
усередині пофарбовані у темний колір. 

Бокові сторони коробу воріт повинні мати довжину не 
менше, ніж 1,20 м і розташовані на землі під прямим кутом до 
лицьової лінії, закріплюватися до стійок, не зменшуючи їх ширини. 

До перекладини, стійок і нижнього коробу закріплюються 
сітки з інтервалом не меншим 150 мм із зовнішньої сторони 
перекладини, стійок та коробу. Сітку не слід натягувати туго, щоб 
не відскакував м'яч. Вічка сітки повинні бути не більше 45 мм. 

Забороняється використовувати металеві сітки. 
 

 

Схема воріт 
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3. М'яч 

М'яч повинен бути сферичним та твердим. 

Поверхня м'яча повинна бути гладка, але допускаються 

заглиблення і шви. 

Вага м'яча не повинна бути більшою 163 г і меншою 156г. 

Довжина кола  – мінімум 224 мм, максимум – 235 мм. 

Колір м'яча: білий або будь-який інший, за домовленістю 

команд. 

4. Ключка 
Ключка має плоску поверхню тільки на лівій стороні, яка є 

ігровою поверхнею разом із частиною рукоятки, що знаходиться 

вище, по всій її довжині. 

   

 
"Гак" – нижня загнута частина ключки, яка зроблена з дерева 

без окантовки, металевої вставки, розщеплення та загострення 

форми. 

Максимальна довжина гака не повинна перевищувати 100 
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мм від нижньої точки плоскої поверхні паралельно рукоятці коли 
ключка стоїть вертикально. За винятком гаку ключка повинна 
бути прямою. Якщо вона лежить плоскою стороною 
горизонтально до рівної поверхні, то відстань між ними не 
повинна перевищувати 20 мм. 

Загальна вага ключки не повинна бути більше 737 г. 
Дозволяється покривати ключку зав'язкою або смолою для 

забезпечення рівної поверхні. 
Ключка, включаючи всі загнуті поверхні, повинна повністю 

проходити через кільце діаметром 51 мм. 
 

5. Інвентар та форма гравців 
 

Кожна команда повинна мати форму, затверджену 
Федерацією чи клубом. Гравцям не дозволяється одягати на гру 
предмети, які є небезпечними для здоров'я інших гравців. 

Польові гравці обов'язково повинні одягати захисні щитки 
на гомілку та захисні зубні пластини. 

Форма воротарів повинна відрізнятися кольором від 
кольору форми польових гравців обох команд; вона має 
захищати усе тіло. Воротар зобов'язаний носити захисний 
шолом і маску протягом усієї гри, а також при виконанні 
штрафного кидка, якщо він захищає ворота. Якщо воротар сам 
виконує штрафний кидок, йому дозволяється зняти шолом і 
маску. Тільки воротарям обов'язково потрібно мати додаткове 
захисне спорядження (нагрудники, бахили, щитки, захисні 
наколінники тощо) для захисту тіла, рук, ніг, голови. 

Щитки, бахили, рукавички не повинні мати грубих країв та 
виступів. Щитки, одягнені на ноги воротаря, не можуть бути 
ширшими ніж 300 мм кожний у найширшому місці. 

Рукавички шириною не повинні перевищувати 228 мм, 
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якщо лежать долонями до низу, а довжина їх повинна бути 
максимум 335 мм від основи. 

Рукавички повинні мати додатки для тримання ключки, для 
випадків, коли воротар не тримає ключку в руці. 

 
ІІ. КОМАНДИ, КАПІТАНИ ТА СУДДІ 

 
6. Команди 

 
6.1. Гра проводиться між двома командами, до складу яких 

входять по 11 гравців. Кожній команді дозволено проводити 
необмежену кількість замін із числа 16 гравців, які заявлені на 
гру. Якщо на полі залишається менше 8 осіб, ця команда 
вважається такою, що програла. 

6.2. Під час гри дозволяється заміна гравців, за винятком 
часу призначення та виконання штрафного кутового удару, 
штрафного кидка та заміни травмованого воротаря. З приводу 
замін слід дотримуватися таких вимог: 

а) кількість замін під час гри не обмежена, дозволяється 
зворотна зміна; 

б) заміна гравця дозволяється тільки після виходу його за 
межі поля; 

в) час гри в момент заміни гравців не зупиняється (за 
винятком заміни воротарів); 

г) заміна гравця, вилученого з поля, не дозволяється; 
д) після закінчення часу вилучення, гравець може бути 

замінений, не виходячи на поле; 
е) заміна проводиться біля середньої пінії на своїй 

половині поля. 
6.3. Кожна команда повинна мати на полі воротаря. 

Травмованого чи вилученого з поля воротаря слід негайно 
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замінити іншим воротарем. Якщо така заміна неможлива, то 
місце воротаря повинен зайняти польовий гравець, одягнений у 
захисний шолом і маску, та майку, колір якої відрізняється від 
кольору форми польових гравців обох команд. Йому 
дозволяється без затримки часу одягнути інше захисне 
спорядження. Протягом часу вилучення воротаря команда 
повинна мати на одного гравця менше. 

Протягом гри на полі мають право знаходитися тільки 
гравці і судді. 

 

7. Капітани 
 

Кожна команда повинна мати на полі капітана, який має 
нарукавну пов'язку, що відрізняється кольором від усієї форми. 

7.1. Обов’язки капітанів команд: 
а) перед грою брати участь у жеребкуванні щодо вибору 

поля чи права на початок гри; 
б) у разі заміни польових гравців повідомляти про це суддів; 
в) на випадок своєї заміни інформувати суддів про 

призначення капітаном іншого гравця; 
г) відповідати за поведінку всіх гравців своєї команди. 

 
8. Судді 

 
Двоє суддів у полі ведуть контроль гри згідно з Правилами. 

Вони єдині, кому надано це право. 
Судити гру вони повинні тільки за правилами "фейр-плей". 
Всі гравці, які заявлені на гру, а також вилучені на деякий 

час або до кінця гри, перебувають під контролем суддів у полі. 
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8.1. Обов'язки суддів: 
а) відповідати за хід гри на своїй половині поля; 
б) відповідати за час гри і показувати закінчення кожного 

тайму, якщо гра була продовжена для виконання штрафного 
кутового; 

в) нести персональну відповідальність за прийняття рішення 
щодо виходу м'яча з гри за свою лицьову лінію, а також ближню 
бокову лінію по всій її довжині; 

г) нести персональну відповідальність за призначення 
кутових, штрафних кутових ударів, штрафних кидків і вільних 
ударів у своєму колі удару, а також фіксувати взяття воріт; 

д) відповідати за заміни, рахунок забитих м'ячів, 
попередження та вилучення гравців; 

е) не допускати втручання тренерів у хід гри, як під час її 
проведення, так і під час перерви. 

 
8.2. Судді дають свисток: 
а) на початку та в кінці кожної половини гри; 
б) при фіксуванні всіх порушень; 
в) на початок і закінчення штрафного кидка; 
г) при виході м'яча за межі поля (у разі необхідності); 
д) при взятті воріт; 
е) при поновленні гри після розіграшу штрафного кидка, 

якщо м'яч не був забитим або зарахованим; 
ж) при поновленні гри, якщо м'яч був забитим і 

зарахованим після виконання штрафного кидка; 
з) при зупинці гри після інших випадків і порушень, а також 

поновлення гри після її зупинки. 
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ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ГРИ 
 

9. Тривалість гри 
 

Гра складається з двох таймів по 35 хв. кожен, якщо не 
було іншої домовленості. 

Перерва між таймами становить 5–10 хв. (за згодою команд). 
Після перерви команди обмінюються місцями (воротами). 

Кожен тайм починається із центра поля після свистка судді. 
 

10. Початок і поновлення гри 
10.1. М'яч вводиться у гру штовханням або ударом з 

центра поля на початку гри, у другому таймі і після взяття воріт. 
М'яч може посилатися у будь-якому напрямку. 
Усі гравці повинні знаходитися на своїй половині поля і до 

введення м'яча у гру не мають права перетинати середню лінію. 
Перший удар виконується гравцем тієї команди, яка при 

жеребкуванні не обирала половину поля. 
Після перерви удар із центра поля виконується гравцем 

команди суперників. 
Після взяття воріт м'яч вводиться у гру гравцем команди, у 

ворота якої був забитий м'яч або зарахований гол. 
 
10.2.При виконанні передачі м’яча із центра поля: 

− усі гравці команди суперників повинні знаходитися не 
ближче 5 м до м'яча; 

− м'яч вводиться у гру штовханням чи ударом; 
− м'яч повинен подолати відстань не менше 1 м від місця 
його введення у гру; 
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− після виконання передачі м'яча із центра гравцю, який її 
виконав, не дозволяється доторкуватися до  м'яча вдруге 
або наближатися до нього в межах ігрової відстані до того 
часу, доки в м'яч не зіграє будь-який інший гравець; 

− м'яч не можна піднімати навмисне вгору або таким чином, 
щоб це призвело до небезпечної гри. 
 
10.3. М'яч за межами поля. 
Якщо м'яч повністю вийшов за бокову або лицьову лінії, він 

вважається поза грою, і цей або інший м'яч повинен знову бути 
введеним у гру. 

1. М'яч за боковою лінією. Вводиться з бокової лінії з місця, 
де він її перетнув, гравцем команди суперників. Гравцеві, який 
вводить м'яч із-за бокової лінії, дозволяється знаходитися в полі 
або за його межами. 

2. М'яч за лицьовою лінією. У випадку, коли м'яч вийшов за 
лицьову лінію від нападаючого (і не був забитий у ворота), 
призначається удар від воріт, що виконується гравцем команди, 
яка захищається, з відстані 14,63 м від лицьової лінії у точці, яка 
перпендикулярна до місця її перетину м'ячем. 

Якщо м'яч послано ненавмисно за лицьову лінію захисником 
зі своєї половини поля, то призначається кутовий удар. Він 
виконується з бокової лінії на відстані 5 м від кутового прапорця, 
найближчого до того місця, де м'яч вийшов за межі поля. 

Якщо м'яч послано навмисно за свою лицьову лінію 
захисником або воротарем, призначається штрафний кутовий 
удар, який виконується гравцем атакуючої команди. 

 

10.4. Спірний м'яч. 
Спірний м'яч призначається: 
а) при необхідності заміни ігрового м'яча; 
б) за обопільне порушення Правил гри гравцями обох 
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команд; 
в) у ситуації, коли м'яч застряв в одязі чи щитках воротаря, 

формі гравців чи суддів; 
г) після зупинки гри з якихось інших причин, але не у 

випадку порушень Правил. 
Спірний м'яч розігрується на визначеному суддею місці, але 

не ближче, ніж 14,63 м від лицьової лінії. Гравці обох команд, які 
виконують "спірний м'яч", повинні знаходитися обличчям один до 
одного, а правим боком – до своєї лицьової лінії. 

М'яч повинен знаходитися на землі між двома гравцями. 
Польові гравці обох команд повинні знаходитися на 

відстані не ближче 5 м від місця розіграшу. 
Ключки гравців, які виконують "спірний м'яч", повинні 

знаходитися на землі і бути спрямовані до м'яча лицьовою 
стороною. 

Гравці по черзі повинні тричі вдарити ключками над 
м'ячем, після чого в м'яч може зіграти будь-який з них. 

 

11. Взяття воріт 
Взяття воріт зараховується у випадку, коли м'яч був 

посланий з кола удару гравцем атакуючої команди та перетнув 
лінію воріт між стійками і під перекладиною. 

М'яч може бути зіграний захисником або доторкнутися його 
ключки чи тіла до того, як ним заволодіє у колі удару нападаючий. 

Після зупинки гри у колі удару м'яч знову повинен бути 
зіграний гравцем атакуючої команди у колі удару до того 
моменту, коли м'яч буде зараховано. 

Взяття воріт зараховується навіть у випадку порушення 
Правил воротарем при виконанні штрафного кидка. 

Команда, яка забила найбільшу кількість м'ячів, 
вважається переможницею у грі. 
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12. Положення "Поза грою". 
 

З 8 серпня 1996 року це положення відмінено. 
 

13. Ведення гри 
Хокей – небезпечна гра. У цьому пункті викладені заборони 

і роз'яснення дій гравців, які можуть вплинути на безпеку інших 
членів команди. 

Гравці не мають права: 
1. Користуючись ключкою або ігровим інвентарем 

навмисно грати у м'яч випуклою стороною ключки. 
2. Брати участь або заважати ходу гри в той момент, коли 

інший в руках не має ключки. 
3. Грати в м'яч вище плеча будь-якою частиною ключки. 
4. Піднімати і переносити ключку через голови гравців. 
5. Піднімати ключку і погрожувати нею гравцю, створюючи 

небезпеку у грі, у момент, коли останній наближається до м'яча 
або володіє ним. 

6. Грати в м'яч небезпечно або таким чином, що це може 
призвести до небезпечної гри. М'яч вважається небезпечним, 
якщо змушує гравців ухилятися від нього. 

7. Бити, атакувати, чіпляти ключкою, бити ногою, штовхати, 
ставити підніжку, наносити удари чи утримувати руками інших 
гравців або їхню ключку , тримати за форму. 

8. Кидати будь-які предмети свого спорядження в поле, у 
м'яч, у гравців чи судців. 

 

13.1. При використанні тіла, рук, ніг забороняється: 
а) зупиняти м'яч рукою чи ловити його. Це не стосується 

гравців, які захищаються від небезпечно піднятих м'ячів; 
б) навмисно зупиняти, бити, відбивати чи нести м'яч будь-

якою частиною тіла. 
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Не вважається порушенням Правил торкання м'ячем ноги чи 
тіла, якщо гравець: 

− намагається уникнути зіткнення з м'ячем; 
− не рухається назустріч м'ячу; 
− не намагається навмисно зупинити м'яча тілом або ногою; 
− не має ніякої переваги порівняно із суперниками.  
Гравці не можуть бути покараними, якщо м'яч влучив у них з 

близької відстані. 
в) використовувати ноги для підтримки ключки під час 
відбирання м'яча у суперника; 

г) навмисно входити у ворота суперника або стояти на лінії 
воріт; 

д) знаходитися за воротами, якщо у цьому немає потреби; 
е) навмисним ударом піднімати м'яч вгору, за винятком, коли 
він у колі удару спрямований у ворота; 

ж) навмисно закидати м'яч у коло удару. 
Не кожен м'яч, який входить у коло зверху, вважається як 

порушення Правил. М'яч, який входить у коло удару з відскоку 
або приземлюється з невеликої відстані, повинен розглядатися 
тільки з точки зору його навмисних або небезпечних дій. 

М'яч, який перекидається через ключку або тіло гравця, що 
знаходиться на землі навіть у колі удару, повинен розглядатися 
з точки зору небезпеки. 
з) наближатися ближче ніж 5 м до м'яча, якщо інший гравець 
зупиняє м'яч, поки він не буде опущений на землю;  

й) кидати м'яч в іншого гравця; 
і) блокувати суперника, перешкоджаючи йому грати в м'яч 
шляхом переміщення перед гравцем та заслону м'яча 
ключкою або будь-якою частиною тіла; 

к)затримувати час гри будь-якими діями або бездіяльністю. 
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13.2. Гра воротаря.  
Якщо м'яч знаходиться у своєму колі удару воротар має 

право: 
1. Грати в нього будь-якою частиною тіла, користуючись 

ключкою, бахілами, щитками, а також зупиняти м'яч, якщо всі 
його дії не ведуть до небезпечної гри, але не грати в м'яч і не 
лежати на ньому. Воротар, який лежить на м'ячі, вважається 
таким, який блокує м'яч (карається штрафним кутовим). 

2. Зупиняти чи відбивати м'яч ключкою вище плеча, якщо 
це не призводить до небезпечної гри. 

3. Відбивати м'яч вище перекладини або за стійками 
ключкою чи будь-якою частиною тіла. Якщо м'яч попадає 
ненавмисно в суддю чи будь-який предмет (частину 
спорядження), то гра не зупиняється. 

 
14. Покарання 

 
Покарання може бути визначено тільки тоді, коли гравець 

або команда не отримали наявної переваги від порушення 
Правил суперником. 

 
14.1. Вільний удар призначається: 
1. За порушення гравцями атакуючої команди у межах 23-х 

метрової зони. 
2. За ненавмисне порушення захисником поза своїм колом 

удару, але в межах 23-х метрової зони. 
3. За всі інші порушення правил між 23-х метровими лініями. 
 
14.2. Штрафний кутовий удар призначається за: 
1. Навмисне порушення захисником Правил у межах своєї 

23-х метрової зони, але поза колом удару. 
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2. Навмисне порушення Правил захисником у своєму колі 
удару, якщо це не перешкоджає нападаючим оволодіти м'ячем. 

3. Ненавмисне порушення Правил захисником у своєму 
колі удару, якщо це не перешкоджає взяттю воріт. 

4. Навмисне винесення м'яча захисником за лицьову лінію 
з будь-якого місця половини поля суперників. 

 
14.3. Штрафний кидок призначається за: 
1. Навмисне порушення Правил захисником у своєму колі 

удару, якщо це перешкоджає взяттю воріт або оволодінню 
м'ячем нападаючим. 

2. Ненавмисне порушення Правил захисником у своєму 
корі удару, якщо це не перешкоджає взяттю воріт. 

3. Неодноразове перетинання захисником лицьової лінії до 
подачі штрафного кутового удару. 

 
14.4. Якщо мало місце інше порушення Правил  
До пробиття вільного удару, то його місце виконання може 

бути переміщене на 10 м вперед. До цих порушень відноситься 
відкидання м'яча, перешкоджання вводу м'яча, недо-тримання 
Правила 5 м. 

 
15. Техніка виконання вільних ударів 

 
1. М'яч вводиться з місця, найближчого до того, де було 

порушено Правила. Допускається виконання удару в межах 
ігрової відстані, при цьому не повинна бути отримана велика 
перевага, але має зберегтися темп гри. 

2. "Поза колом" пробивається захисниками з будь-якої 
точки лінії, яка умовно проходить через місце порушення 
паралельно боковій лінії – у межах 14,63 м від лицьової лінії. 
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3. У колі удару – захисниками: з будь-якого місця у межах 
кола або поза ним на відстані 14,63 м від лицьової на лінії, яка 
умовно проведена через місце порушення паралельно до 
бокової. 

4. У межах 5 м від кола – атакуючими: якомога ближче до 
місця порушення. Гравці обох команд повинні знаходитися не 
ближче 5 м від м'яча. 

5. М'яч повинен бути нерухомим. 
6. М'яч вводиться у гру штовханням або ударом і повинен 

пройти відстань не менше 1 м до того, як ним зіграє будь-який 
інший гравець. 

7. М'яч не повинен навмисно підніматися вгору або 
підніматися таким чином, щоб це було небезпечно для гравців, 
призводило до небезпечної гри. 

8. Після введення м'яча у гру, гравець, який виконав 
вільний удар, не має права повторно грати в м'яч або 
наближатися до нього у межах ігрової відстані до того моменту, 
доки будь-який інший гравець не зіграє в м'яч.  

9. Гравці протилежної команди повинні знаходитися не 
ближче 5 м до м'яча. Якщо гравець команди суперників 
знаходився у межах 5 м від м'яча, для отримання переваги 
вільний удар не затримується. 

 
15.2. Штрафний кутовий удар. 
1. Подача м'яча виконується штовханням чи ударом без 

навмисного його піднімання з відмітки, яка розміщена на 
лицьовій лінії на відстані 9,14 м від стійок воріт з будь-якої їх 
сторони. 

2. Гравець, який виконує подачу м'яча, повинен 
розташуватися так, щоб хоча б одна його нога знаходилася за 
межами поля. 
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3. У момент подачі гравці обох команд повинні знаходитися 
не ближче 5 м від м'яча. Ноги, руки і ключки гравців атакуючої 
команди повинні знаходитися за лінією кола удару. 

4. Не більше 5 гравців команди, яка захищається, 
включаючи воротаря, повинні знаходитися за своєю лицьовою 
лінією зі своїми ключками. Всі інші гравці цієї команди повинні 
розташуватися за середньою лінією поля. 

5. До виконання подачі м'яча жоден з гравців, окрім того, 
хто подає, не має права перетинати лицьову чи середню лінію 
або ввійти в коло удару. 

6. Гравець, який виконав подачу м'яча, не може знову 
зіграти в м'яч, або наблизитися до нього у межах ігрової відстані 
доти, доки в м'яч не зіграє інший гравець. 

7. Якщо атака воріт виконується ударом, то висота польоту 
м'яча не повинна перевищувати 460 мм (короб воріт). М'яч може 
бути зарахований, якщо було його торкання з ключкою або з 
тілом захисника під час руху до воріт. 

8. Якщо атака воріт виконується кидком або м'яч 
піднімається після штовхання, або після другого чи усіх 
наступних ударів, то м'яч може підніматися на будь-яку висоту, 
якщо не було небезпечної гри. 

9. Якщо м'яч пройшов відстань більше 5 м від кола удару 
(перетнув зону, яка позначена на полі пунктиром), то удар 
вважається завершеним. 

10. Штрафний кутовий удар може бути призначений знову, 
якщо: 

− захисники доторкнуться поля у колі удару ногами, руками 
або ключкою; 

− захисники знаходяться ближче 5 м від м'яча до його подачі; 
− захисники перетинають лицьову лінію до подачі м'яча. 

11. Якщо гравці команди, яка атакує, входять у коло удару 
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раніше м'яча, вони повинні бути покараними вільним ударом.  
12. Якщо під час закінчення першої або другої половини 

зустрічі був призначений штрафний кутовий удар, то він 
обов'язково виконується. У цих випадках штрафний кутовий 
удар вважається закінченим, якщо: 

а) м'яч був забитий у ворота; 
б) гравці атакуючої команди порушили Правила; 
в) захисники порушили Правила (крім випадків, коли знову 

може бути призначений штрафний кутовий удар або штрафний 
кидок, на виконання яких знову додається час); 

г) м'яч пройде відстань більшу 5 м від кола удару (перетне 
пунктир); 

д) м'яч вийшов за лицьову лінію від нападаючого або 
ненавмисне від захисника; 

е) м'яч вдруге після його подачі перетне лінію кола удару. 
 
15.3. Штрафний кидок.  
1. Виконання: 
а) час гри повинен бути зупинений після сигналу про 

призначення штрафного і поновлений після повторного свистка; 
б) гравець, який виконує кидок, повинен знаходитися біля 

м'яча до його виконання; 
в) всі гравці, крім воротаря, який виконує кидок, повинні 

знаходитися за 23-х метровою лінією і не заважати виконанню 
штрафного кидка;  

г) воротар, який захищає ворота, при виконанні штрафного 
кидка повинен бути в шоломі та масці; 

д) до виконання штрафного кидка воротар повинен стояти 
на лінії воріт і не рухатися з місця до кидка м'яча; 

е) гравець, який виконує штрафний кидок, не має права 
його виконувати до того часу, поки суддя не переконається у 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

175 
 

готовності обох гравців і не дасть свисток; 
ж) штрафний кидок може бути виконаний штовханням, 

кидком або підняття м'яча після штовхання; 
з) м'яч може бути спрямованим у ворота на будь-якій висоті;  
і) гравець, який виконує кидок, має право тільки один раз 

зіграти в м'яч, після чого не може наближатися до нього чи 
воротаря; 

к) у процесі виконання штрафного кидка гравець, який його 
виконує, має право зробити тільки один крок вперед; 

л) гравець, який виконує штрафний кидок, не повинен 
робити обманних рухів; 

м) воротар, який захищає, не може без необхідності 
знімати захисне спорядження з метою затримки часу; 

2. Штрафний кидок вважається закінченим: 
а) якщо було зараховано взяття воріт; 
б) якщо м'яч у колі удару, застряв у щитках воротаря, 

відбитий воротарем, вийшов за межі кола; або гравець, який 
виконує кидок, порушив Правила, м'яч не був забитий або 
зарахований; 

3. Поновлення гри після штрафного кидка: 
а) якщо м'яч був забитий та зарахований – передачею 

м'яча із центру; 
б) якщо м’яч не був забитий та не зарахований – ударом чи 

штовханням м'яча захисником з відстані 14, 63 м від центру лінії 
воріт. 

4. Покарання: 
а) при порушенні Правил гравцем, який виконував кидок, 

призначається вільний удар; 
б) зараховується взяття воріт, якщо воротар порушив 

Правила, перешкоджаючи взяттю воріт; 
в) штрафний кидок може бути призначений знову за 
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порушення Правил захисниками. 
 
15.4. Персональні покарання: 
а) за грубу або небезпечну гру, недисципліновану 

поведінку (включаючи відповідальність капітанів згідно з 
Правилами) або навмисне порушення суддя може призначити 
штрафний, а також: 

− усно попередити гравця-порушника; 
− попередити гравця зеленою карткою; 
− тимчасово усунути гравця не менше, ніж на   5 хвилин  – 
жовта картка; 

− усунути гравця до кінця гри – червона картка; 
б) тимчасово усунені гравці повинні залишатися на 

спеціально відведених місцях до дозволу судді про 
продовження гри; 

в) якщо час усунення не закінчився у першому таймі, 
усунений гравець під час перерви може перебувати з командою, 
але на початку другого тайму він зобов'язаний повернутися на 
відведене місце. Час перерви не входить до часу усунення; 

г) гравець, який усунений до кінця гри, не може 
залишатися в межах ігрового поля. 

 

16. Інциденти та травми 
 

а) якщо м'яч був забитий у ворота до того, як гра була 

зупинена, то він зараховується, якщо при цьому не було 

інциденту або травми: 

б) якщо гравець не може продовжувати гру, суддя має 

право зупинити її; 

в) травмований гравець повинен якнайшвидше покинути 
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поле, мед. допомога повинна надаватися йому за межами поля; 

г) гравець з раною, яка кровоточить, не повинен входити в 

поле до того часу, поки його рана не буде оброблена 

відповідним чином, а одяг – очищений від слідів крові; 

д) якщо травму отримав суддя, гру слід зупинити; якщо ж 

судця не може продовжити гру, то його необхідно замінити іншим;  

е) гра поновлюється розіграшем спірного м'яча або 

передачею м'яча із центру, якщо м'яч був зарахований. 
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ДОДАТОК А 
ХОКЕЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

Передача м'яча із центру. Виконується штовханням або 
ударом у будь-якому напрямку, при цьому гравці обох команд 
знаходяться на своїй половині поля. 

Гра в м’яч. Це зупинка, відхилення або ведення м'яча 
ключкою, а у грі воротаря щитками чи бахілами, а також 
відхилення м'яча руками чи іншою частиною тіла. 

Штрафний кидок. Це штовхання, кидок або підйом м'яча 
після штовхання з позначками 6,4 м. 

Удар. Гра в м'яч, коли є замах ключкою у повітрі. 
Штовхання. Ведення м'яча по полю виконується штовханням 

ключкою, коли ключка знаходиться біля м'яча. Після виконання 
штовхання, м'яч і ключка торкаються поверхні поля. 

Кидок з протягом. Виконується як штовхання, але в 
результаті м'яч піднімається. 

Кидок. Виконується зачепленням гаком м'яча, що є 
нерухомим або повільно рухається, при цьому гак ключки 
знаходиться під м'ячем. 

Атака воріт. Будь-який удар, штовхання, кидок або 
відхилення м'яча гравцем атакуючої команди у межах кола удару. 

Ігрова відстань. Відстань, у межах якої гравець може 
зіграти в м'яч. 

Навмисність. Усі наступні порушення після попередження 
чи покарання, яке призводить до окремого порушення. 

Затримка часу. Будь-які дії або бездіяльність, які 
призводять до явної затримки ходу або початку гри. 

Небезпечна гра. Будь-які дії, які небезпечні для гравців або 
призводять до небезпечної ситуації, включаючи підйом м'яча, 
відбір м'яча з нерівної позиції, гра в м'яч лежачи тощо. 

Невірне ведення гри. Це груба небезпечна гра, будь-яка 
затримка часу, навмисне порушення Правил або неспортивна 
поведінка. Капітани команд, які не в змозі контролювати поведінку 
гравців, повинні бути покараними за невірне ведення гри. 
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ДОДАТОК Б 
ТРАКТУВАННЯ ПРАВИЛ ГРИ 

Заміна або усунення воротарів (Правило, 6.3.) 
Гра в хокей не може проводитися, якщо кожна команда не 

буде мати гравця, зодягненого в захисний шолом з маскою і з 
кольором форми, відмінного від кольору форми обох команд. Цей 
воротар діє як гравець. При заміні усуненого воротаря капітан 
повинен вибирати між: 

а) заміною воротаря іншим воротарем; 
б) призначенням польового гравця, який одягає захисний 

шолом або за бажанням інше воротарське спорядження, а також 
майку з кольором, відмінним від кольору форми обох команд. На 
це відводиться час.  

Якщо зроблено вибір (а), то воротар виходить на заміну, як 
польовий гравець. Команда повинна мати на одного гравця 
менше. Якщо зроблено вибір (б), то команда повинна мати на 
одного гравця менше. Перед закінченням часу усунення воротаря 
капітан знову робить вибір: повернути на поле тимчасово 
усуненого воротаря чи продовжити гру із заміненим воротарем. У 
першому випадку воротар може бути замінений звичним 
способом, або він повинен зняти захисний шолом та воротарську 
майку. У другому випадку у гру входить ще один польовий 
гравець, як при звичайній заміні. 

 
Відповідальність капітанів(Правило 7.2) 

Відповідальність капітанів оговорена у цих Правилах. 
Судці можуть карати капітанів, якщо гравці невірно ведуть гру. 
Капітан, який не може вплинути на поведінку гравців, повинен 
бути попередженим або усуненим з поля. 
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Передача м’яча з центру (Правило 10.1) 

Гравці, за винятком того, хто виконує передачу м'яча із 
центру, повинні знаходитися на своїй половині поля. Щодо цієї 
вимоги, то судці можуть бути не такими суворими з приводу 
порушення цього Правила. 

 
Відбір м'яча (Правило 13.1/1, ./б.д./) 

Відбір м'яча ззаду, зліва і справа у гравця, який володіє 
ним, забороняється, якщо гравець, який відбирає м'яч, 
торкається ключки або тіла гравця, що володіє м'ячем, до того, 
як зіграє в м'яч. Підсікаючий або ковзкий відбір може привести 
до травми як гравця, який відбирає м'яч, так і його суперника, а 
також може привести до зайвих і непотрібних зупинок гри. Якщо 
після неправильного відбору м'яча, гравець, який володів 
м'ячем, був збитий з ніг, суперник, який відбирав м'яч, має бути 
відповідно покараний, включаючи попередження або усунення. 
Порушень Правил гри не буде, якщо гравець, який володіє 
м'ячем, після правильного відбору м'яча спотикнеться через 
гравця, який відбирав м'яча або його ключку. Судді повинні 
суворо карати за неправильний відбір м'яча ззаду. 

 
Торкання м’ячем ноги (Правило 13.1.2.) 

Торкання м'ячем ноги вважається порушенням Правил. 
Але, якщо м'яч торкнувся ноги і гравець не отримав переваги, 
порушення немає. Судді повинні продовжити гру. 

 
Піднімання м'яча (Правило 13.1.3.) 

М'яч, який летить на велику відстань, повинен 
розглядатися як небезпечний або потенційно небезпечним: 
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− з місця піднімання м'яча; 
− під час польоту м'яча; 
− в місці приземлення м'яча. 
У випадку небезпечної гри місцем порушення 

визначається: 
− якщо небезпечна гра виникла на місці піднімання м'яча, то 
на цьому ж місці; 

− якщо небезпечна гра виникла під час польоту м'яча, в місці 
піднімання; 

− якщо гравець іншої команди зіграє небезпечно в м'яч під 
час польоту, в місці порушення; 

− якщо небезпечна гра виникла в місці приземлення м'яча, 
то на цьому ж місці. 
Гравець, який одержує м'яч, що високо летить, не повинен 

грати в нього небезпечно для суперника. Якщо гравець 
знаходиться в позиції для прийому м'яча, який летить високо, то 
суперники не повинні наближатися до нього в межах 5 м доти, 
доки він не зупинить м'яч та не опустить його на землю. 
Гравець, який все ж наблизився, повинен бути покараним. 

 
Піднімання м'яча в коло (Правило 13.1.3. Б) 

Якщо м'яч навмисно був піднятий з великої відстані таким 
чином, що приземляється в колі, то порушення фіксується з 
місця піднімання. Не кожен м'яч, який приземляється в колі, 
вважається порушенням. М'яч, який відскакує в коло після 
піднімання або входить у коло іншим чином, повинен 
розглядатися з точки зору Правила небезпечної гри. М'яч, який 
піднімається після удару, повинен розглядатися як небезпечний, 
якщо він піднімається в коло або у гравців. Але якщо м'яч 
піднімається у вільну зону або перед гравцем, який стоїть один, 
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порушення не буде, якщо не було небезпечної гри. Піднімання 
м'яча через ключку або гравця, який лежить на землі, не 
заборонено, якщо це не призводить до небезпечної гри. 

 
Блокування (Правило 13.1.4.)  

 

Нерухомий гравець: 
− гравець, який отримує м'яч, може бути повернений обличчям 
у будь-якому напрямку; 

− гравець, який відбирає м'яч, повинен зайняти позицію для 
вірного відбору. Наприклад, рухаючись навколо гравця, який 
одержав м'яч, намагаючись виконати правильний відбір; 

− гравець, який відбирає м'яч, не повинен грати в тіло гравця з 
м'ячем, призводити до блокування. Такі дії повинні бути 
суворо покарані, навіть з усуненням. Гравець, який отримує 
м'яч, може рухатися у будь-якому напрямку (за винятком руху 
в гравця, який намагається виконати відбір). 

 

Гравець, який рухається: 
− гравець, який відбирає м'яч, може знаходитися або, якщо 
необхідно, рухатися в зону для виконання вірного відбору 
м'яча; 

− повинен прагнути відібрати м'яч; 
− час відбору повинен бути визначеним, тому що гравець, який 
відбирає м'яч, знаходиться у правильній позиції для відбору і 
може рухатися в будь-якому напрямку. 
Гравець, отримавши м'яч, може виконати передачу або 

рухатися в будь-якому напрямку (за винятком в гравця, який 
відбирає м'яч). Блокування буде мати місце, якщо м'яч 
прикривається тілом, ногою або ключкою від гравця, що 
намагається виконати вірний відбір. Блокування ключкою 
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заборонено, гравцю заборонено бити або підбивати ключку 
суперника. Судді повинні бути уважними до блокування "тінню". 
Гравці, які рухаються попереду або блокують суперника, 
заважаючи йому правильно, і можливо, своєчасно зіграти в 
м’яч, теж виконують блокування. Наприклад, під час виконання 
штрафного кутового удару, атакуючі рухаються поперек або 
блокують захисників, включаючи воротаря. 

 
Затримка часу (Правило 13.1.5.) 

Затримкою часу називаються дії гравців, які володіють 
м'ячем або знаходяться у правильній позиції (наприклад, на 
вершині кола удару, під час виконання штрафного кутового), 
зволікають з вводом м'яча у гру. 

 
Навмисні порушення (Правило 13). 

Час гри часто зупиняється. Причиною таких зупинок є 
навмисні дії гравців. Наприклад: 

− навмисне блокування, коли гравець рухається в суперника 
або переносить ключку над його головою, показуючи, що 
той блокує м'яч. Такі дії повинні бути суворо покарані; 

− граючий м'ячем, відверто б'є ним по ногах суперника чи 
його тілу. У цьому випадку суддя повинен вирішити: 
продовжити гру чи покарати гравця, який навмисне грає у 
ноги або тіло суперника. Судді повинні бути уважними до 
порушень цього типу і не карати правильне блокування у 
першому випадку та гру ногою у другому. Дотримуючись 
цих рекомендацій, судді повинні запобігати виникненню 
такого типу навмисних порушень. 
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М’яч, який за лицьову лінію (Правило 14.2.2) 
Якщо захисник навмисно послав м'яч за лицьову лінію, то 

призначається штрафний кутовий удар. Але судді повинні 
переконатися у навмисних діях гравців. Захисник же своїми 
діями повинен показати, що робить це ненавмисно. Це не 
стосується захисника, який володіє м'ячем та грає таким чином, 
що виводить м'яч за лицьову лінію. Але правило 13.2 (г) 
дозволяє воротарю ненавмисно переправляти м'яч тілом або 
ключкою тільки за стійки або перекладину воріт.  

 

Вільний удар (Правило 15.1.) 
Вільний удар повинен виконуватися біля місця порушення, 

м'яч повинен бути нерухомим. Відносно зміни місця виконання 
удару команда, яка отримує велику перевагу у цьому, повинна 
бути покараною. Відносно нерухомого м'яча, то судді можна бути 
трохи поблажливим, коли була спроба поставити його нерухомо. 
При виконанні вільного удару суперники повинні знаходитися не 
ближче 5 м від місця введення. Але гравець, який вводить м'яч, 
повинен дати їм достатньо часу. Гравці команди суперника, які не 
дають ввести м'яч (не відходять на 5 м або затримують м'яч у 
руках, або відкидають його), повинні буті, покарані перенесенням 
місця виконання вільного удару на 10 м вперед. 

 

Штрафний кутовий (Правило 15.2) 
Удар по воротах не може бути виконаний доти, поки м'яч не 

буде зупинений, але зупинка необов’язкова. Він вважається 
зупиненим, якщо буде лежати на полі поза колом удару. Якщо 
перший удар по воротах виконується ударом, то висота польоту 
м'яча, що пересікає лінію воріт, не повинна перевищувати 46 см 
(короб воріт), навіть якщо було торкання ключки або тіла 
захисника до удару. 
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Навмисні порушення та неправильне ведення гри  
(Правило 15.4.) 

Гравці іноді навмисне порушують Правила для того, щоб 
одержати перевагу для своєї команди. Це включає б себе 
відкидання м'яча, тримання його в руках до повернення 
супернику, гра в м'яч рукою або ключкою вище плеча, навмисна 
гра у тіло суперника, перенесення ключки через голову 
суперника. Усі ці та подібні порушення Правил повинні суворо 
каратися від попередження до усунення. Бездоганні судді 
борються з подібними порушеннями на початку гри, що 
дозволяє потім уникнути їх протягом матчу. Якщо гравці мають 
сумніви у тому, що порушення було на їх користь, судді можуть 
змінити своє рішення. Якщо суддя змінює рішення, то необхідно 
дати повторний свисток, показати нове порушення та вказати на 
гравця, який став причиною цього рішення. Якщо гравці не 
згодні з тим, що вони порушили Правило, то можна або 
застосувати Правило 10 м вперед, або винести більш суворе 
покарання. Наприклад, у випадку вільного удару у зоні 23 м і 
незгодою захисників із цим рішенням можна призначити 
штрафний кутовий удар. Але це не стосується призначення 
пенальті після незгоди захисників із штрафним кутовим ударом. 

 
Усунення гравців (Правило 15.4.) 

Усунення та попередження можуть бути доповненням до 
інших призначених покарань. 

Суддям слід уважно ставитися до застосування карток та 
мати чіткі цілі. Вони повинні розуміти, що застосування карток на 
початку гри приводить до виключення схожих порушень у 
подальшому. Важливо: при застосуванні карток повідомити про 
своє рішення іншого суддю, команду, технічних делегатів, глядачів. 
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Основні принципи використання карток: при деяких, 
відносно рідких обставинах гравець може отримати дві зелені 
або навіть жовті картки за грубі порушення протягом однієї гри. 
Якщо порушення, за які було показано картки, знову 
повторюються, то наступна картка повинна бути іншого кольору. 
Якщо була показана друга жовта картка, то час другого 
усунення повинен бути більшим від першого. 

Якщо була показана жовта картка, то зелену показувати 
гравцю уже не можна. 

Усні попередження можуть даватися гравцям, які 
знаходяться недалеко від суддів без зупинки часу гри. 

Судді повинні записувати номери гравців, які отримали 
картки та звіряти ці записи під час перерви.  

 
ДОДАТОК В 

ЖЕСТИ СУДДІВ 
Початок гри – повернутися до судді-партнера з піднятою 

вгору рукою. 
Зупинка гри – повернутися до судді-партнера і схрестити 

руки над головою. 
Закінчення часу гри – за дві хвилини до закінчення часу 

гри слід підняти обидві руки вгору з одним пальцем. За одну 
хвилину – одну руку з одним пальцем. 

Введення м'яча із-за бокової лінії – однією рукою, піднятою 
горизонтально, показати напрямок введення, другою рукою – і 
на місце введення. 

Введення м'яча із-за бокової лінії (кутовий удар) – 
показати однією рукою на кутовий прапорець, розташувавшись 
біля місця виходу м'яча за лицьову лінію. 

Спірний м'яч – зустрічний рух руками перед собою.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

187 
 

Взяття воріт – обидві руки підняти горизонтально в 
напрямку до центру поля. 

Правило переваги – рукою, що знаходиться трохи вище 
плеча, показати напрямок гри. 

Небезпечна гра – зупинити гру і зробити заспокійливий рух 
обома руками, одночасно піднімаючи їх вгору і вниз, якщо 
необхідно показати порушення. 

Вільний удар – однією рукою, розташованою на рівні 
обличчя, показати напрямок удару. Вільний удар (10м вперед) – 
підняти вертикально вгору одну руку з пальцями, стиснувши у 
кулак. Відстань 5м – підняти вертикально вгору одну руку з 
розведеними пальцями. 

Штрафний кутовий удар – показати двома руками, які 
знаходяться у горизонтальному положенні, у сторону воріт. 

Штрафний кидок – одну руку підняти вгору, другою 
показати на позначку 6,4 м. Цей жест говорить про зупинку часу.  

Блокування – схрестити руки перед грудьми.  
Блокування (перехресне) – схрестити та розвести руки 

перед грудьми.  
М'яч, не зупинений при виконанні штрафного кутового 

удару – зробити кругові рухи руками. 
Гра ногою – трохи підняти ногу і торкнутися до неї рукою. 
Піднімання м'яча – обидві долоні тримати горизонтально 

перед собою на відстані 150 мм одна від одної. 
Жести: гра ногою, блокування та піднімання м'яча 

показуються, якщо в цьому є необхідність.  
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Початок гри Зупинка гри Введення м’яча із-за 

бокової лінії 
 
 
 

               
Удар від воріт Кутовий удар Спірний м’яч 

 
 
 

                                     
Небезпечна гра Штрафний кидок Гра ногою 
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Правило переваги Штрафний кутовий удар 

 
 
 

                                  
Підйом м’яча Блокування 

 
 
 

     
Вільний удар Взяття воріт Перенесення м’яча, 

жест 10 м 
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ДОДАТОК Г 

ЛАВА ЗАПАСНИХ 
1. Під час гри, включаючи час на перерву, на лаві запасних 

можуть знаходитися: 5 запасних гравців (якщо заявлено на гру 
16 хокеїстів) або 7 гравців (якщо заявлено 18), представник 
команди, тренер і лікар. 

2. Ніхто, крім вищезазначених осіб, не може знаходитися 
як на лаві запасних, так і біля неї. 

3. Під час гри ніхто не може вставати з лави запасних, 
знаходитися біля бокової лінії (крім гравців, які виходять на заміну) 
і робити спроби вплинути на гру (підказками, й криками тощо) або 
на суддів (образами, погрозами, непогодженістю з рішеннями, які 
приймаються тощо). Гравці, які розминаються перед виходом на 
заміну, не повинні брати в руки ключки, а розминатися поблизу 
лави запасних, якомога далі від бокової лінії. 

4. Якщо під час гри (або до її початку) на лаві запасних 
знаходиться будь-хто, крім перерахованих осіб у пункті 1. або 
тренер, представник команди, лікар чи запасний гравець 
спробують вплинути на хід гри або на суддю, то час гри 
зупиняється (або гра не розпочинається), а порушник тимчасово 
(5, 10, 15 хв.) або до кінця гри видаляється зі стадіону. Якщо 
були вилучені з поля представник, тренер, лікар або запасний 
гравець, то у команди на полі повинно залишатися на одного 
гравця менше (рішення про вилучення будь-якого гравця з поля 
приймає капітан). 

5. Гра не може бути продовжена до того часу, поки 
порушники не займуть свої місця і не перестануть втручатися у 
гру та рішення суддів. 

6. У випадку категоричної відмови порушників зайняти свої 
місця або при неспортивному поводженні, команді повинна бути 
зарахована технічна поразка – : + , а до Федерації надіслані 
необхідні документи про прийняття санкцій до цієї команди та її 
членів, включаючи відсторонення команди від участі у змаганнях. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Техніко-тактична підготовка у хокеї на траві 
 

191 
 

СУДДІВСЬКИЙ СТОЛИК. 
 

1. Під час гри, а також до її початку і закінчення за 
суддівським столиком можуть знаходитися: суддя-секретар, 
суддя-хронометрист, суддя-інформатор, головний суддя, 
медпрацівник та резервні арбітри. Крім них, біля столика у 
спеціально відведених місцях, можуть знаходитися тільки 
тимчасово вилучені гравці (гравці, які вилучені до кінця гри, 
повинні покинути стадіон). 

2. Ніхто, крім вищеназваних осіб, без дозволу головного 
судді, за винятком менеджера (представника) або тренера 
команди, які подають технічну заявку та підписують протокол 
гри, не може знаходитися не тільки за суддівським столиком, 
але й поряд з ним. У зв'язку із цим організатори змагань повинні 
забезпечити спеціальну загорожу із суддівським столиком 
посередині (2-3 м від столика). 

3. Якщо під час гри представник, тренер, лікар або гравець 
команди, включаючи запасних, порушує межі суддівського 
столика, то час гри повинен бути зупиненим, а порушник 
тимчасово (5, 10, 15 хв.) вилучений з поля або до кінця гри зі 
стадіону. Якщо був вилучений представник, тренер, лікар або 
запасний гравець, то у команди на полі повинно залишатися на 
одного гравця менше (рішення про вилучення гравця приймає 
капітан). 

4. Гра не може бути продовжена доти, доки порушники не 
займуть свої місця. 

5. У випадку, коли порушники відмовляються покинути зону 
суддівського столика або поводять себе неспортивно, 
приймається рішення про технічну поразку ± команді. На адресу 
Федерації від головного судді направляються необхідні 
документи про прийняття санкцій до команди та її членів, 
включаючи відсторонення її від участі у змаганнях. 
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ДОДАТОК Д 
РЕКОМЕНДАЦІЇ СУДДЯМ 

 
Одяг суддів 

Суддя повинен носити одяг, який не стримує рухів та 
відмінний кольором від форм гравців обох команд та воротарів. 

Судця повинен мати кишеню для свого інвентарю, козирок 
чи кепку для захисту від сонця чи дощу. 

Суддя повинен мати утеплений одяг для холодної погоди. 
 

Інвентар судді 
Суддя повинен мати при собі: 

1. Правила гри. 
2. Робочий і резервний свистки. 
3. Секундомір. 
4. Карточку для записів ходу гри. 
5. Зелену, жовту і червону картки для попереджень та 
вилучення гравців. 

6. Олівець для записів. 
 

Судді-секретарі 
Для проведення гри призначається суддя-секретар, який 

повинен заповнити протокол матчу не пізніше, ніж за 20 хв. до 
початку гри. 

Протягом гри суддя-секретар веде запис її ходу, а через 20 
хв. після її закінчення подає оформлений протокол головному 
судді змагань. 

 

Суддя-інформатор 
Обов'язки судді-інформатора: 

1. Представлення гравців та тренерів команд: 
а) назвати номер, ім'я, прізвище, спортивне звання гравців; 
б) номер, ім'я, прізвище капітанів команд; 
в) ім'я, прізвище, спортивне звання тренерів команд; 
г) колір форми команд. 
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2. Представлення суддів у полі: 
а) ім'я, прізвище, спортивне звання і категорію. 

3. Інформування про заміни та вилучення гравців. 
4. Інформування про авторів забитих м'ячів. 
5. Об'яви про результати першої половини зустрічі і всієї гри. 

 

Права і обов'язки гравців 
1. Гравці повинні знати Правила гри та дотримуватися їх. 
2. Кожен гравець повинен мати дозвіл лікаря про допуск до 
змагань. 

3. Гравці не повинні вступати в суперечки із суддями чи 
суперниками. 

4. Гравці не повинні навмисне затримувати хід гри. 
5. Гравці не повинні створювати шум на полі. 
6. Тільки капітан команди має право звертатися до суддів під 
час гри. 

 

Тренери і представники команд 
1. Представники і тренери команд відповідають за дисципліну 
гравців на змаганнях. 

2. Представникам і тренерам команд не дозволяється втручатися 
у дії суддів та осіб, які проводять змагання. 

3. Тренери команд повинні знаходитися на лаві для запасних 
гравців. 

4. Головний тренер (менеджер) команди повинен подати судді-
секретарю технічну заявку про участь у грі не пізніше, ніж за 30 
хв. до її початку і підписати протокол матчу не пізніше, ніж 
через 5 хв. після його закінчення. 

5. Технічна заявка повинна бути оформлена таким чином, щоб 
список гравців був складений у порядку збільшення 
нагрудних номерів. У заявці повинні бути вказані ім'я, 
прізвище і спортивне звання гравця, а також зазначені 
воротарі та капітани команд. 
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ДОДАТОК Є 
ЧЕРГОВІСТЬ ІГОР ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ ЗА КОЛОВИМ 

СПОСОБОМ (ТРАДИЦІЙНИЙ МЕТОД) 
 

При 3 чи 4 учасниках  При 5 чи 6 учасниках 
   

Коло    Коло    
1 1–4 2–3  1 1–6 2–5 3–4 
2 3–1 4–2  2 5–1 6–4 2–3 
3 1–2 3–4  3 1–4 5–3 6–2 
    4 3–1 4–2 5–6 
    5 1–2 3–6 4–5 
        

 

При 7 чи 8 учасниках  При 9 чи 10 учасниках 
   

Коло      Коло      
1 1–8 2–7 3–6 4–5  1 1–10 2–9 3–8 4–7 5–6 
2 7–1 8–6 2–5 3–4  2 9–1 10–8 2–7 3–6 4–5 
3 1–6 7–5 8–4 2–3  3 1–8 9–7 10–6 2–5 3–4 
4 5–1 6–4 7–3 8–2  4 7–1 8–6 9–5 10–4 2–3 
5 1–4 5–3 6–2 7–8  5 1–6 7–5 8–4 9–3 10–2 
6 3–1 4–2 5–8 6–7  6 5–1 6–4 7–3 8–2 9–10 
7 1–2 3–8 4–7 5–6  7 1–4 5–3 6–2 7–10 8–9 

      8 3–1 4–2 5–10 6–9 7–8 
      9 1–2 3–10 4–9 5–8 6–7 

 

При 11 чи 12 учасниках 
Коло       

1 1–12 2–11 3–10 4–9 5–8 6–7 
2 11–1 12–10 2–9 3–8 4–7 5–6 
3 1–10 11–9 12–8 2–7 36 4–5 
4 9–1 10–8 11–7 12–6 2–5 3–4 
5 1–8 9–7 10–6 11–5 12–4 2–3 
6 7–1 8–6 9–5 10–4 11–3 12–2 
7 1–6 7–5 8–4 9–3 10–2 11–12 
8 5–1 6–4 7–3 8–2 9–12 10–11 
10 1–4 5–3 6–2 7–12 8–11 9–10 
11 3–1 4–2 5–12 6–11 7–10 8–9 
12 1–2 3–12 4–11 5-10 6–9 7–8 
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