Роз’яснення FEI щодо ст. 549.2 міжнародних правил з триборства
«Обнесення - пропуск прапорця»
Кінь вважається таким, що зробив обнесення, у випадку, якщо, долаючи
перешкоду або її елемент, він минає їх таким чином, що голова, шия та/або
плечі коня та голова вершника після відштовхування не проходять між
прапорцями.
Однак, якщо кінь явно намагався виконати стрибок через перешкоду, але при
цьому опинився із зовнішньої сторони прапорця, вершник може обирати:
а) повторити подолання даної перешкоди, отримавши 20 штрафних очок, або
б) продовжити рух по дистанції, отримавши 50 штрафних очок за
неправильне подолання перешкоди (без виключення).
Вважається, що кінь подолав перешкоду чисто, коли його голова, шия та
плечі пройшли у межах елемента або перешкоди, позначених прапорцями.
Поширені запитання і відповіді на них комітету FEI з триборства:
З.: Скільки штрафних очок нараховується парі, яка пропустила прапорець з
першої спроби, вирішила повторити, знову пропустила прапорець і
продовжила рух по дистанції?
В.:Перша спроба – 20 ш. о., друга спроба ( пропуск прапорця та
продовження руху) – 50 ш. о. Всього - 70 ш. о.

З.: Скільки штрафних очок нараховується парі у випадку, якщо спортсмен
пропустив прапорець з першої спроби, потім двічі намагався повторити, але
знову пропустив прапорець, і після третьої спроби вирішив продовжити рух
по дистанції?
В.: В даній ситуації спортсмену нараховується 110 ш. о. За пропуск
прапорця пара не виключається, і рішення продовжити рух не вважається
обнесенням. Це стосується й до випадків на різних перешкодах. Наприклад,
один пропуск прапорця на перешкоді 3, один пропуск на перешкоді 10, та
пропуск прапорця на перешкоді 15 без повторної спроби подолання несе за
собою начислення 90 ш. о., але не виключення.

З.: Чи може парі бути нараховано 50 ш. о. кілька разів?
В.: Да, це вірно, поки кінь долає перешкоди без помилок.

З.: Якщо пара подолала перешкоду між прапорцями, але вершник подумав,
що був наявний пропуск прапорця і повторив стрибок, чи буде йому
нараховано 20 ш. о.?
В.: Цій парі буде нараховано 20ш. о.

З.: Чи залишилась у спортсмена можливість запитати у судді на перешкоді,
чи подолав кінь перешкоду між прапорцями?
В.: У зв’язку з введенням цього нового правила, така можливість скасована.

