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Види та форми побудови розминочних та тренувальних 

перешкод 

Перекладач з англійської мови Бершов Олександр 

Упорядник Кириченко Віра 

 

Цей документ було створено як доповнення до «Керівництва для стюардів під час змагань з подолання 

прешкод». Стюарду завжди необхідно додержуватись здорового глузду, особливо в ситуаціях, які не 

описуються в правилах про подалання перешкод, або в керівництві для стюардів. 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях 

Найкраще місце для Стюарда на тренувальному полі це місце між перешкодами. Таким чином, він може 

бачити дві перешкоди одночасно. 

На тренувальному полі обов’язково має бути встановлено не менше двох перешкод. Одна з 

яких вертикальна і одна широтна. 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Використання матеріалу який не схвалено Оргкомітетом або Шеф-стюардом заборонено під 

загрозою дискваліфікації. 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Нічого не можна розміщувати на перешкоді (попони, вальтрапи та інш.)  

 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 
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Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних 

перешкод 

Можливий варіант розташування жердини на калабашці в прямовисній перешкоді  та на передній жердині оксера під час 

стрибків зліва направо. Задню жердину оксера так розташовувати не можна. 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Таке розташування нижніх жердин на калабашках не 

дозволено! 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Наземні жердини не обов'язкові, проте, якщо вони використовуються, то повинні бути 

розставлені вірно: 

Приклад дозволеного розміщення наземних жердин під час стрибків справа наліво: 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних поляхНаземні жердини не обов'язкові, проте, якщо вони використовуються, то повинні бути 

розставлені вірно: 

 

Приклад дозволеного та не дозволеного розміщення наземних жердин під час стрибків справа 

наліво: 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Заборонені варіанти розміщення жердин під час роботи на шагу  



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях
На тренувальних полях повинні використовуватись перешкоди, що 

мають тільки безпечні калабашки  схвалені FEI  
 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо висота перешкод на маршруті менше 1.40м, то висота розминочних перешкод  може бути 
вищою на 10см. ,а ширина також  більшою на 10 см.  

Якщо висота перешкод на маршруті більше 1.40м, то висота розминочних перешкод не може 
бути вищою 1.60 м ,а  ширина більшою 1.80 м. 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо перешкода складається тільки з хрестовини, то края жердин, які знаходяться на стійках не 

можуть бути вище 1.30м . 

1.30 1.30 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Хрестовина може бути встановлена нижче жердини прямовисної перешкоди, або в 
передній частині оксера і не може бути вищою 1.30м. 

1.30 
1.30 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях 

1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо хрестовина використовується у верхній частині перешкоди, то вона повинна мати 

можливість вільно падати. Верхні края жердини на стійках не можуть бути розташовані на висоті 

більше ніж 1.30м 

1.30 1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Так будувати хрестовини не можна. 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях
Канава не може знаходитись поза лінією самої перешкоди ( Х ) 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Канава спереду перешкоди не може виступати за фронт самої перешкоди, а має розміщатись 

саме так: 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Канава спереду перешкоди не може знаходитись перед фронтом самої перешкоди 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо канава використовуються в оксері, то її передня частина не може виступати більше ніж на 1.00 м 

перед перешкодою, а розміщуватись тільки таким чином: 



 Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо канава використовується в оксері, то її передня частина не може виступати 

більше ніж на 1.00 м перед перешкодою 



 Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

трибки і вправи на тренувальних полях

Жердина на землі зі сторони відштовхування на прямовисну перешкоду, висотою не вище 1.30 м, 
може використовуватись, але на відстані не ближче ніж 2.50 м до самої перешкоди. 

Мин. 2.50m 

1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

На стороні приземлення прямовисної перешкоди жердини розміщуються тільки  на відстані не 
ближче ніж 2.50 м - 3 м. 

Мин. на рысь 2.50м 

На галоп 3.00м 

1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Дозволені та не дозволені варіанти розміщення жердин на широтній перешкоді 

Мин. 2.50m 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо на стороні приземлення прямовисної перешкоди використовується покладена на землю жердина, то 
відстань від жердини до перешкоди повинна бути не менше ніж 3.00 м. У випадку, коли покладена на землю 

жердина розміщується перед прямовисною перешкодою, то один її кінець повинен знаходитись під фронтальною 
лінією перешкоди 

Мин.3.00м 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Будь-яка перешкода висотою нижче 1.30 м може складатись з однієї жердини. Якщо висота 

перешкоди 1.30 м та вище, вона повинна складатись з двох жердин, нижня з яких завжди 

повинна розміщуватись нижче 1.30 м. 

1.30 1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Якщо висота перешкоди вище 1.30м, то вона має складатись з двох жердин, нижня з яких може розташовуватись 

одним кінцем або на землі, або на стійці, а інший кінець має знаходитись не вище ніж 1.30 м. При використанні 

перешкоди у вигляді хрестовини її верхні кінці мають знаходитись також не вище 1.30м.  

1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

1.30 1.30 

1.30 
1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

 

1.30 1.30 

1.30 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях

Якщо на полі достатньо місця, то можна встановити системи або клавиші 

Системи і клавиші можуть використовуватись тільки разом з прямовисними перешкодами і їх висота 
не може бути вищою 1.15м 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях

Жердина повинна розміщатись на калабашці 

таким чином, щоб при торканні вона могла 

легко впасти 

 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Заборонені форми побудови перешкод 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Заборонені форми побудови перешкод 

Обидві форми зазначених вище перешкод можуть бути застосовані за умови, якщо висота верхньої 

жердини не більше 1.30м. 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Стрибки і вправи на тренувальних полях
Допустимі та недопустимі форми побудови перешкод 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Пам'ятка стюарду на розминці під час змагань з подолання перешкод: 

 

Під час стрибків спортсмени повинні носити каску з 3-ма точкам кріплення, це також рекомендовано у всіх інших 

випадках. Юніори, Юнаки і Діти повинні носити каску протягом всього часу знаходження верхи на коні. 

 

Шпрунт дозволяється, за винятком поні - будь ласка, зверніться до поні Правил для отримання додаткової 

інформації. 

 

Дозволяється використовувати будь-який тип заліза за умови, що він не є жорстоким і не викликає дискомфорт, за 

винятком поні - будь ласка, зверніться до поні Правил для отримання додаткової інформації. 

 

Під час стрибків  хлист не повинен  бути довшими  75 см. Кінець хлиста ніколи не може бути обважненим. Їздити 

верхи  без стрибків можна з хлистом довжиною не більше ніж 1.10 м, тільки за винятком поні (будь ласка, 

зверніться до поні Правил для отримання додаткової інформації) 

 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

 

Розминка: 

Вершники національної категорії. 

Не тільки вершник, а  будь-хто (тренер, грум) може стрибати або працювати верхи на коні на Розминочному або 

Тренувальному полі до або під час змагань. 

Юніори, Юнаки, Діти. 

Не допускається до роботи з конем ніхто окрім вершника, який заявлений на цьому коні/ з 18.00 за день до початку 

першого змагального дня. Тим не менш, робота в руках або на корді  і т.н. кимось іншим, ніж спортсменом, під 

наглядом стюардів допускається. 

 

 

 

 

 

 



Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

Розминка: 

 

Вершникам повинна бути надана можливість тренування або роботи коней на Тренувальному полі вранці перед 

змаганнями поточного дня. У розкладі має бути чітко зазначений час тренування. Цей графік повинен 

дотримуватись. 

Дозволяється використовувати гімнастичні перешкоди, прості комбінації і спеціальні перешкоди. Під час таких 

тренувань стюард (и) повинен бути присутнім  протягом всього часу роботи тренувального поля згідно розкладу, 

стюард (и) при виконанні службових обов'язків повинен мати добрі знання про проведення гімнастичних тренувань. 

Коли на тренувальному полі знаходиться велика кількість учасників, то вони можуть використовувати тільки 

прості перешкоди. 

 

 

 

 

 

 



 

Види та форми побудови розминочних та тренувальних перешкод 

 

 

 

Благополуччя коня має першорядне значення. 

Вкрай важливо запобігти наступному: 

- Удари в будь-якій формі; 

- Грубе поводження з конем; 

- Використання небезпечного або жорсткого заліза. Як стюард, ви можете перевірити залізо в будь-який час. 

 

 

 

 

 


