На хакейнай пляцоўцы гарадскога стадыёна ў Дзятлаве 16, 18 і 19 лютага прайшоў раённы хакейны турнір дзяцей і падлеткаў на прызы клуба “Залатая шайба”.
У малодшай узроставай групе спаборнічалі чатыры каманды: Казлоўшчынскай, першай і трэцяй дзятлаўскіх школ, Гезгалаўскай гімназіі. На папярэднім этапе СШ №3 выйграла ў СШ №1 – 6:1, Гезгалаўская гімназія перамагла Казлоўшчынскую школу – 7:0.
У матчы за трэцяе прызавое месца Казлоўшчынская школа выйграла ў СШ №1 з лікам 5:0. 
У матча за чэмпіёнскі тытул быў адметны падтэкст. Два гады таму (у 2010-м) гезгалаўскія хакеісты прабіліся ў фінал, выйграўшы спаборніцтвы ў адборачнай групе. Але ў фінале роўнага саперніцтва не атрымалася, гезгалаўцы пацярпелі фіяска – разгромна прайгралі фаварытнай камандзе Дзятлаўскай СШ №3 – 0:10.  Тады мы асцярожна прагназавалі, што “гезгалаўскі дзіцячы хакей толькі пачынаецца і яго перамогі, будзем спадзявацца, наперадзе”. Спадзяванні апраўдаліся: сёлетні фінал завяршыўся пераканаўчаю перамогаю Гезгалаўскай гімназіі над СШ №3 – 6:1. 
Большую колькасць удзельнікаў сабраў турнір у старэйшай групе ўзроставай групе – сем каманд: СШ №3, СШ №1, Казлоўшчынскай, Наваельнянскай, Хвінявіцкай школ, Дзятлаўскай і Гезгалаўскай гімназій.
Спаборніцтва ў першай адборачнай групе за яўнаю перавагаю выйграла каманда СШ №3. Яна перамагла СШ №1 – 5:0, Казлоўшчынскую школу – 7:0, Дзятлаўскую гімназію – 9:1. Другое месца ў групе занялі хакеісты Дзятлаўскай гімназіі, яны перамаглі равеснікаў з СШ №1 – 9:4 і Казлоўшчыны – 14:0.
У другой адборачнай групе пераможна выступіла хакейная дружына Гезгалаўскай гімназіі, на яе рахунку перамогі над сапернікамі з Наваельні – 10:1 і Хвінявічаў – 12:2. Наваельнянцы выйгралі ў хвінявіцкіх хлопцаў – 4:1 – і занялі другое месца ў групе.
Матч за трэцяе прызавое месца завяршыўся перамогаю каманды Дзятлаўскай гімназіі над наваельнянскімі школьнікамі – 11:3. Чэмпіёнам турніру стала СШ №3, яна выйграла ў каманды Гезгалаўскай гімназіі – 7:2.
Хакейны турнір “Залатой шайбы” 2012 года паказаў, што ў фаварытнай на працягу шэрагу апошніх гадоў каманды Дзятлаўскай СШ №3 з’явіўся годны сапернік з Гезгалаўскай гімназіі. І калі турнір у старэйшай узроставай групе па інерцыі, скарыстаўшы найграны патэнцыял папярэдніх гадоў, выйграла СШ №3, то ў малодшай групе лідарства ўжо перахапілі гезгалаўскія хлопцы. 
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