
РОЗДІЛ…III.  ПРАВИЛА  ЗМАГАНЬ З ТРИБОРСТВА 
 

Глава I. Загальні положення. (FEI ст. 502) 
1. Вступ. Триборство є комбінованою дисципліною кінного спорту, що складається з манежного тесту, польових 

випробувань та подолання перешкод (конкуру). Вона вимагає від вершників значного досвіду у всіх дисциплінах 

кінного спорту та чітких знань можливостей свого коня, ступеню його підготовки, отриманих розумним та 

раціональним тренінгом. 

1.1 Визначення. 

Змагання з триборства (CCN) складається з трьох різних видів випробувань, що проводятся в різні дні, протягом 

яких вершник виступає на одному й тому ж коні. Манежний тест проводиться завжди в перший день. Наступного 

дня проводяться польові випробування (крос). На третій день турніру проводяться змагання з подолання перешкод 

(конкур). 

1.2 Формати та рівні.  

- Змагання з триборства можуть бути довгого формату (CCN) та короткого (CNC). Короткий формат змагань з 

триборства (CNC) проводиться в один чи більше днів. Бажано, щоб польові випробування проходили після 

конкуру. Рівень складності кросу в цих змаганнях такий самий, як і в звичайному форматі (відповідної кількості 

зірок), але дистанція коротша, а інтенсивність стрибків вища. 

- Рівні змагань з триборства позначаються зірками (*) Наприклад: змагання рівня 1*, 2*, 3* : 

Вступний рівень; 

рівень 1*; 

рівень 2*; 

рівень 3*; 

рівень 4*. 

2. Класифікація. (FEI ст. 528) 
2.1 Класифікації по трьох видах. 

2.1.1 У манежній їзді позитивні бали кожного вершника, поставлені йому суддями, переводяться в штрафні очки. 

Вони заносяться до протоколу для включення в остаточну класифікацію і публікуються. В польових випробуваннях 

штрафні очки за помилки на перешкодах додаються до штрафу, що має вершник за прострочений час. Ці штрафні 

очки заносяться до протоколу для включення у фінальну класифікацію і публікуються. 

2.1.2 У подоланні перешкод штрафні очки за помилки на перешкодах додаються до штрафу, що вершник одержує 

за прострочений час. Вони заносяться до протоколу для включення у фінальну класифікацію і публікуються. 

2.2 Фінальна класифікація в особистому заліку. 

2.2.1 Переможцем в особистому заліку є вершник, який має найменшу суму штрафних очків після підсумовування 

штрафних очків, отриманих ним у кожному із трьох видів змагань. 

2.2.2 У випадку рівності результатів двох, чи більше вершників, першість визначається за: 

- кращим результатом у польових випробуваннях; 

- якщо рівність при цьому однакова, то кращим буде вважатися вершник, час проходження кроса якого був 

найбільш близьким до оптимального; 

- якщо і в цьому випадку результат буде однаковим, переможцем оголошуеться вершник, який має кращий час у 

конкурі; 

- при подальшій рівності переможцем буде вважатись вершник, чий відсоток виконання манежної їзди вищий; 

- якщо рівність і при цьому однакова - вершники посідають однакові місця. 

2.3 Фінальна класифікація у командному заліку. 

2.3.1 Переможницею стає команда, яка отримала найменшу суму штрафних очок за сумою трьох кращих 

остаточних результатів членів команди. Тільки з метою командної класифікації, якщо заліковий командний 

вершник знятий зі змагань з будь-якої причини, він отримує 1000 штр.очок. 

У випадку, якщо у складі команди знімається більше ніж один вершник, команда не може приймати участь у 

командному заліку. 

2.3.2 У випадку рівності результатів двох і більше команд, кращою вважається команда, у якої сума особистих 

місць вершників є найменшою. У випадку співпадіння цих цифр, вважається, що команди зайняли одне й те саме 

місце. 

2.4 Дискваліфікація, або виключення з одного виду випробувань тягне за собою виключення зі змагань в цілому. 

(Див. Заг. Регламент. Гл. VI, Ст.7, п.7.4). 

3. Участь вершників та коней. (FEI ст. 503.2) 

3.1 Вершник може виступати в турнірі 2* починаючи з календарного року, в якому йому виповнюється 16 років, а в 

турнірі 1* та рівня Вступний - починаючи з календарного року, в якому йому виповнюється 14 років. 

3.2 Кінь може приймати участь у триденному змаганні рівня Вступний та рівня 1* - починаючи з календарного 

року, в якому йому виповнюється 5 років; у рівні 2* - починаючи з календарного року, в якому йому виповнюється 

6 років; рівня 3* - починаючи з календарного року, в якому йому виповнюється 7 років; у рівні 4* - починаючи з 

календарного року, в якому йому виповнюється 8 років. 

4. Порядок старту. (FEI ст. 533) 
Порядок старту на триденних змаганнях за жеребкуванням застосовується для манежної їзди та польових 

випробувань. В конкурі він має бути зворотнім отриманим місцям, що займають вершники після кросу. Якщо два 

коня одного вершника зайняли місця близькі один до одного у межах восьми місць, то стартовий номер гіршого 

результату має бути переглянутий. 

5. Розклад. (Див. Заг. Регламент, Гл.V, Ст. 2, п.2.1).  



Глава II. Загальні правила. 

 
1. Робота коня та розминка. 
Оргкомітет повинен надати учасникам мінімум дві фіксовані перешкоди з відповідними прапорцями для тренувань. 

Їх розміри не повинні перевищувати розміри тих перешкод, що будуть знаходитись на дистанції кросу. 

2. Допуск на трасу та поля. 

Після відкриття траси учасникам дозволено оглядати її пішки у світлий час дня. 

Маршрут для конкуру. Він відкривається для огляду суддівською колегією ударами дзвоника не пізніше, ніж за 30 

хвилин до початку змагання. 

Манеж. Учасникам заборонено в’їжджати на бойове поле без дозволу старшого судді на «С», якщо тільки не було 

на це спеціального дозволу. Порушення даної вимоги тягне за собою виключення з турніру. 

Польові випробування. Учасникам заборонено оглядати перешкоди та траси польових випробувань до того, як вони 

будуть офіційно відкриті, якщо інше не дозволено ГСК. Порушення даної вимоги тягне за собою дискваліфікацію. 

(Всі перешкоди, прапори та розмітка, що були показані учасникам, мають залишатись на місці. (Див. Заг. 

Регламент, Гл.VII, ст.7, п. 7.4.3.9 та 7.4.3.7). 

3 Переривання змагань та зміни в програмі. 
3.1 Переривання змагань. (FEI ст. 537) 

При виникненні небезпечних ситуацій змагання можуть бути призупинені. У випадку небезпечних ситуацій 

початок змагання, або будь-якої його фази, може бути перенесене, відкладене чи скасоване. Рішення про зупинку, 

або скасування змагання приймається Головним суддею. У випадку зупинки змагання, воно відновлюється, як 

тільки з'явиться можливість, і у тому місті, у якому було перерване. Кожен вершник, якого це стосується, має 

отримати від Оргкомітету відповідну інформацію. 

3.2 Зміни траси після її відкриття для огляду. 

Після того, як траса офіційно показана учасникам, зміни можуть бути зроблені тільки у виключних випадках 

(наприклад: сильний дощ або спека роблять перешкоди небезпечними для вершників, коней). Рішення приймає 

Головний суддя. Однак при цьому всі представники команд та кожен учасник особисто мають бути проінформовані 

про зміни щодо наступного старту. Якщо це потрібно, то в місці, де відбулася зміна, має, для попередження 

вершників, знаходитись суддя. 

4. Ветеринарні інспекції. (Див. Заг. Регламент. Гл.IV, ст. 3) 

5. Благополуччя вершників та коней. 

5.1 Медична карта. (Див. Заг. Регламент, Гл.III, ст. 1, п.7.7) 

5.2. Жорстоке поводження з конем та небезпечна їзда. (FEI ст. 526). (Див. Заг. Регламент, Гл. III, Ст.2, п.2.2, а 

також Гл.VII, Ст.7, п.7.3.19 та 7.3.20). Якщо дія вершника, що стосується безпеки свого коня, коня іншого учасника, 

або третьої сторони, є більш небезпечною, ніж того допускає сутність певного змагання, то така дія буде 

кваліфікуватись як небезпечна їзда, та буде відповідно покарана (Див. Заг. Регламент, Гл.VII. Ст.7. п.7.4.3.4). Будь 

яка дія, або серія дій, які на розсуд ГСК, можуть бути визначені як жорстокі, або як небезпечна їзда, мають бути 

наказані дискваліфікацією, або іншими штрафними санкціями. 

- Член ГСК має право зупинити вершника за небезпечну їзду, їзду на виснаженому коні, надмірне спонукання 

втомленого коня, їзду на коні, який явно кульгає, надмірне використання стеку, або шпор. Член ГСК має терміново 

сповістити про даний випадок Головного суддю. 

6. Форма одягу. (Див. Заг. Регламент, Гл. III, ст.1, п.8) 

6.1 Захисний шолом. (FEI ст. 538.1.1) (Див. також Правила змагань з окремих дисциплін) 

Як тільки вершник прибув на змагання – носіння застебнутого шолому під час їзди верхи є обов’язковим. В разі 

невиконання цього пункту вершником (чи його коноводом) після попередження членом ГСК пара виключається. 

Винятком може бути церемонія нагородження, коли вершник категорії «Дорослі» приймає нагородну атрибутику, 

або під час виконання гімну. Під час кола пошани рекомендується, щоби захисний шолом був вдягнений та 

застебнутий. 

6.2 Шпори. (FEI ст. 538.1.3) 

Шпори дозволено використовувати під час всіх трьох випробувань. Заборонені шпори, що можуть поранити коня. 

Вони мають бути виготовлені із гладко обробленого металу, або пластику. Шенкель шпори має бути спрямований 

тільки назад бути не більше 4 см (загальна довжина шенкеля вимірюється від поверхні чобота до кінця шенкеля 

шпори). Коліщатка дозволені, але за умови, що вони легко обертаються та не мають зубців. Якщо шенкель шпори 

вигнутий, то шпору можна використовувати тільки за умови, що він вигнутий донизу. Дозволені «фальшиві» 

шпори - без шенкеля.  

6.3 Взуття. 

На всіх видах випробувань використовуються чоботи або черевики для верхової їзди разом з цільними крагами із 

шкіри. 

Вони можуть бути чорні, коричневі, або чорні з коричневою верхньою частиною. 

6.4 Манежна їзда. 

Редингот або форма кінноспортивного клубу; біла сорочка та краватка; рукавички; білі, бежеві або кремові бриджі; 

шолом або циліндр (див. Правила з виїздки)  

Для цих змагань є обов’язковим захисний жилет (включаючи тренування на польових перешкодах). 

6.6 Конкур. 

Редингот або форма кінноспортивного клубу; біла сорочка та краватка; білі, бежеві або кремові бриджі. 

7. Кінське спорядження. (FEI ст. 539) 
7.1 На тренувальних полях.  



Обов’язковими є: англійське сідло та оголів’я будь якої форми, включно мундштучне, трензельне, гаги (не плутати 

з гогом-шамбоном) або хакамора. Дозволяються ковзаючи мартингали (тільки з трензельним оголів’ям), ірландські 

мартингали, запобіжні засоби на трензелі, ногавки, бинти, навушники від мух, муфти, чохли на сідлі. Одинарні 

бокові розв’язки, такі, як плаваючий шпрунт та шамбон дозволяються тільки тоді, коли кінь працює на корді 

(тільки з однією кордою). Під загрозою виключення забороняються інші види мартингалів, будь якого виду засоби 

(такі як опорні, бокові або балансуючи ремені та ін.), та будь які види шор. 

7.2 На манежній їзді (Додатки 4а, 4б). 

7.2.1 Обов’язковими є: англійське сідло та дозволене оголів’я. 

7.2.2 Дозволяється мундштучне оголів’я зі звичайним капсулем, тобто трензель та мундштук з ланцюжком, 

виготовленим з металу або шкіри, у відповідності до правил змагань з виїздки. Мундштучне оголів’я не дозволено 

на змаганнях рівня Вступний та CCN1*/CNC1*. 

7.2.3 Дозволяються також вудила з капсулем (трензельне оголів’я), трензель, що може бути виготовлений із 

металу, гуми або пластика у відповідності до Правил змагань з виїздки. Вудила з капсулем мають бути виготовлені 

в цілому із шкіри, крім маленького диску з овчини, який може використовуватись в місці перехрещення двох 

шкіряних ременів в перехрещеному капсулі. Для деяких програм може бути зазначено, що дозволяється тільки 

звичайне трензельне оголів’я. (Додаток №4). 

7.2.4 Заборонені, під загрозою виключення, мартингали, всі види запобіжних засобів (таких як опорні, бокові, 

рухливі або балансуючи ремені та ін.), будь які ногавки або бинти, шори, накидки, навушники та чохли на сідлі, 

панами (у відповідності до Правил змагань з виїздки). Можна використовувати підперстя або нагрудник. Однак 

захисні муфти від мух (що зроблені з тонкого матеріалу), дозволені. Муфти від мух не повинні закривати очі коня. 

Фальшиві хвости дозволені, якщо не використовується будь-що для його підняття, або те, що може підсилити його 

вагу. 

7.2.5 На розминці дозволяється використання стеку довжиною до 120 см. 

При в’їзді на бойове поле та під час манежної їзди забороняється мати при собі стек (див. Розділ II Правила 

змагань з виїздки Гл. II, ст.6, п.6.3). 

7.3 На польових випробуваннях та на конкурі. 

7.3.1 Тип спорядження - на розсуд вершника. Допускаються гаги або безтрензельні оголів’я так само, як і 

плаваючі мартингали або Ірландські мартингали. Повід має бути прикріплений до трензелю чи безпосередньо до 

оголів’я. Стремена та путлища мають вільно звисати на сідельних замках поверх крил сідла. 

7.3.2 Дозволяється використання стеку довжиною до 75 см, та такий, що не має підвищену вагу на кінці. 

7.3.3 Заборонені: шори будь якої форми, бокові, плаваючи або балансуючи поводдя, пов’язка на язик (або 

прив’язування язика коня), інші обмежувачі, інший мундштук, або інший предмет спорядження, що може поранити 

коня. 

7.3.4 На кросі стремена мають бути такими, що дозволяють у разі падіння витягти взуття/ногу без жодних 

ускладнень і обмежень. 

7.3.5 На конкурі загальна вага амуніції на ногах коня не має перевищувати 500 г (не враховуючи підкови). 

7.3.7 На змаганнях для молодих коней у відношенні ногавок застосовуються Правила з конкуру. 

 
ГЛАВА III.  МАНЕЖНИЙ ТЕСТ. 

1. Правила змагань з виїздки. 
Правила змагань з виїздки розповсюджуються на манежний тест з триборства за виключенням нижчезазначеного. У 

триборстві закриття манежу під час тесту не є обов’язковим. 

2. Їзда. 
2.1 Суть програми манежної їзди визначається рівнем змагання з триборства і тому пов’язана з якістю та рівнем 

підготовки учасників та коней. Оргкомітет має право вибору тесту для змагань, зазначаючи це у Регламенті, але у 

межах, вказаних в Додатку № 1.  

2.2 Кількість тестів в день. 

Одна суддівська бригада може судити не більше 50 коней в день.  

3. Підрахунок результатів. (FEI Ст. 544.2) 
3.1 Оцінка виступу. 

3.1.1 Кожна вправа, що має номер, і кожна загальна оцінка, оцінюється суддями в позитивних балах від 0 до 10, 

включаючи 0,5 балів (Див. Розділ II Правила змагань з виїздки: Гл II, Ст.10, п.10.3). 

3.1.2 За помилки в схемі або у виконанні вправи вершники штрафуються: 

- перша помилка – 2 - бали; 

- друга помилка – 4 - бали; 

- третя помилка – виключення. 

3.1.3 Після виключення (якщо тільки воно не було пов'язано з кульганням коня або падінням вершника/коня), 

вершник може продовжити свій виступ до кінця. Оцінки виставляються звичайним способом. 

3.2 Підрахунок результатів. 

3.2.1 Позитивні оцінки від 0 до 10, виставлені кожним із суддів учаснику за кожну вправу, разом із загальними 

оцінками складаються, і з них вираховуються штрафи за помилки у виконанні програми. 

3.2.2 В кожному суддівському протоколі обчислюється відсоток позитивних оцінок від максимально 

можливого, що визначається шляхом складання всіх позитивних оцінок, виставлених суддею, за мінусом штрафних 

балів за помилки у виконанні тесту та діленням на максимально можливий результат і множенням цього результату 

на 100. Результат проставляється до двох знаків після коми. Це значення приймається як індивідуальна оцінка, 

виставлена кожним суддею. 



3.2.3 Середній відсоток отримується шляхом складання відсотків, виставлених кожним суддею, і діленням цієї 

суми на кількість суддів з обов'язковим округленням до двох знаків після коми. 

3.2.4 Щоб перевести отриманий результат у відсотках в штрафні очки, усереднений відсоток вираховується зі 

100 і множиться на 1,5. Результат учасника записується у вигляді суми штрафних очок, з округленням до однієї 

цифри після коми (якщо цифра більше, або дорівнює х.х5, додається одна десята, якщо менше – не додається). Цей 

результат є результатом манежної їзди у штрафних очках. 

 

Глава IV.  ПОЛЬОВІ  ВИПРОБУВАННЯ. 

1. Мета і загальний опис. 
У цьому виді програми випробується швидкість, витривалість і здатність до стрибка добре тренованого триборного 

коня, коли він підведений до піку своєї спортивної форми. У той же час на польових випробуваннях 

демонструється знання вершником алюрів свого коня й уміння використовувати його можливості на пересіченій 

місцевості. 

2. Польові випробування. 
2.1 На змаганнях CCN (Довгий формат) дистанція кросу має довжину, що потребує вищого ступеню 

підготовленості коня для досягнення успіху. Це випробування проводиться до конкуру. 

2.2 На змаганнях СNС (Короткий формат) випробування відрізняються ступенем складності у відповідності до 

кількості зірок, однак дистанція менша. Бажано, щоб конкур в цих змаганнях проводився до польових випробувань. 

2.3 Вершник може бути недопущеним до польових випробувань, якщо після манежного тесту він отримав нижче 50 

% позитивних балів. Рішення приймає Головний суддя змагань. 

3. Правила для польових випробувань. 

3.1 Старт. 

3.1.1 На старті кросу вершник має знаходитись під контролем судді-стартера і не може до його сигналу 

стартувати за власною ініціативою, за що він має бути виключеним, окрім випадків, коли він одержав інше 

розпорядження від Головної Суддівської Колегії. Кінь перед стартом може бути в русі, але це не повинно давати 

перевагу вершнику під час старту. Кожен вершник попереджається про час старту заздалегідь, але виключно 

вершник несе відповідальність за прийняття старту вчасно. 

3.1.2 На старті польових випробувань повинна бути побудована загорожа 5 х 5м з відкритими двома сторонами 

через які коні будуть заходити і стартувати. Кожен вершник має стартувати з цієї загорожі. До цього він може 

рухатися уздовж загорожі на свій розсуд. Помічник має право ввести коня до загорожі і тримати його до стартового 

сигналу, з моменту подачі якого вважається що учасник стартував, що він знаходиться на дистанції і йому не може 

надаватись надалі ніяка допомога (Ст.3 п.3.8). 

3.1.3 Якщо вершник приймає старт раніше, то його час буде відлічуватись з моменту перетинання їм стартової 

лінії. 

3.1.4 Запізнення на старт. 

Якщо вершник з будь якої причини не готовий вийти на старт в зазначений час, йому, за рішенням судді-стартера, 

може бути дозволено стартувати за готовністю у відповідності до наступних умов: 

- учаснику, який спізнився, не дозволяється стартувати якщо є ризик, що він стане перешкодою наступному 

учаснику; 

- час його старту зараховується так, ніби він стартував вчасно за графіком. 

3.2 Час. 

3.2.1 Норма часу: дистанція та встановлена швидкість дає норму часу. Завершення дистанції з часом, меншим за 

встановлену норму, не винагороджується. Вершник, який перевищив встановлену норму часу аж до вичерпання 

ліміту часу, має бути покараний у відповідності зі Статтею 6 п.6.2. Ліміт часу визначається як подвійна норма часу. 

3.2.2 Хронометраж на польових випробуваннях: якщо вершника зупиняє Офіційна особа, наприклад, через 

зламану перешкоду, нещасний випадок, необхідність ветеринарного або медичного огляду та ін., то час його 

затримки має бути зафіксований та віднятий з загального часу проходження маршруту. 

3.3 Помилка на маршруті. 

Мають бути пройдені всі обов'язкові місця проходження і пройдені або подолані стрибком усі перешкоди, 

включаючи всі їхні елементи та/або частини. Вершник має також дотримуватись правильності проходження всіх 

червоних та білих прапорців, де б вони не знаходилися, крім випадків, зазначених у статті 7 п.3.2. Забороняється, 

повторне подолання перешкоди, крім випадків, зазначених у статті 7 п.3.2. Порушення вимог даного пункту правил 

веде до виключення зі змагання. 

3.4 Алюр та спішування. 

Між стартом і фінішем вершники вибирають алюр на свій розсуд. Добровільне спішування вершника можливе для 

того, щоб перевірити коня, або поправити амуніцію та екіпіровку. 

3.5 Обгін. (FEI ст. 545.5) 

3.5.1 Вершник, якого наздоганяє наступний учасник, має швидко звільнити шлях. Будь-який учасник, який 

намагається обігнати іншого вершника, може виконувати обгін тільки в безпечному і придатному для цього місці. 

3.5.2 Якщо попередній вершник знаходиться перед перешкодою, і, у той же час, його наздоганяє наступний 

учасник, то перший має дотримуватися вказівок Офіційної особи. Якщо перший вершник здійснює стрибок через 

перешкоду, то наступний за ним учасник може долати перешкоду тільки так, щоб не заважати, або не створювати 

загрозу їм обом. 

3.5.3 Навмисне перешкоджання вершнику, який наздоганяє, невиконання вказівок Офіційних осіб, або 

створення небезпечної ситуації для іншого вершника, штрафується на розсуд Головної Суддівської Колегії 

виключенням. 



3.5.4 Час, протягом якого вершник був затриманий Офіційними особами, має бути зафіксований і віднятий із 

загального часу вершника після завершення маршруту. 

3.6 Вершник в небезпеці. 

3.6.1 Якщо при подоланні перешкоди кінь опиняється в небезпеці таким чином, що він може одержати травму, 

або не може продовжувати рух без сторонньої допомоги, суддя на перешкоді дає вершнику вказівку спішитися, і 

він виключається зі змагань. 

3.6.2 Суддя на перешкоді приймає рішення про те, чи необхідно розібрати частину перешкоди, чи вжити інші 

заходи для того, щоб звільнити з неї коня. 

3.7. Зупинка учасника. 

3.7.1 Якщо будь-яка частина перешкоди була зруйнована учасником, який знаходиться у небезпеці, або будь-яка 

перешкода була розібрана для звільнення коня який впав, або перешкода була пошкоджена і ще не відновлена, або 

при інших подібних обставинах, всі наступні учасники мають бути зупинені. 

3.7.2 У такому випадку на шляху вершника, який наближається до перешкоди, має стояти суддя. Він повинен 

дати сигнал учаснику зупинитися, розмахуючи червоним прапорцем. Непідкорення цій вимогі карається, за 

рішенням ГСК, виключенням. 

3.7.3 Учасники можуть бути зупинені біля перешкод або на маршруті. 

3.7.4 Офіційна особа має зупиняти вершників тільки за командою ГСК, або у випадку екстремальної ситуації 

біля перешкоди, де ця особа знаходиться. 

3.7.5 Час, протягом якого учасника було зупинене, з моменту перетинання їм точки зупинки, до моменту 

проходження тієї ж точки після одержання їм команди на відновлення руху, має бути зафіксований. Цей час 

вираховується із загального часу, витраченого учасником на проходження маршруту. Зрозуміло, що має бути 

врахований час, коли вершник на галопі проходить точку зупинки, а не після його зупинки, або відновлення руху 

після зупинки. 

3.8 Недозволена допомога. (FEI ст. 540) 

3.8.1 Забороненою сторонньою допомогою є будь-яке втручання сторонніх осіб на прохання, або без нього, з 

метою полегшити завдання вершнику, або надати допомогу його коню. У разі отримання такої допомоги вершник 

виключається зі змагання. Якщо факт отримання такої допомоги підлягає сумніву - рішення приймає Головний 

суддя. 

3.8.2 Суворо заборонено наступне: 

- навмисне пристроюватись за іншим учасником; 

- супровід попереду, збоку, позаду на будь-якому відрізку траси будь-якою особою на візку, велосипеді, пішки, 

або верхи на коні; 

- розміщення у певних місцях траси помічників для вказування напрямку або подачі сигналів; 

- наявність біля перешкоди кого-небудь з помічників для впливу на коня будь-яким способом; 

- самовільне внесення змін у перешкоду або будь-яку іншу частину траси, включаючи, наприклад, прапорці, 

покажчики, знаки, оголошення, мотузки, дерева, гілки, дріт, або паркан - тимчасові чи постійні. 

3.8.3 Суворо забороняється використання вершниками, які йдуть по трасі під час змагання, приймаючої 

апаратури. 

3.8.4 Офіційні особи і глядачі, які звертають увагу вершника на те, що він відхилився від траси, надають 

заборонену допомогу, і мають знати, що це може призвести до виключення вершника. В цьому випадку Офіційна 

особа має отримати дисциплінарне стягнення відповідно до Загального Регламенту. 

3.8.5 Будь-який випадок забороненої допомоги має бути розглянутий Головною Суддівською колегією. 

3.9 Дозволена допомога. 

3.9.1 Стек, каска й окуляри можуть бути передані вершнику без його спішування. 

3.9.2 Вершник може отримати роз'яснення судді на перешкоді про кількість отриманих штрафних очок, 

наприклад, після знесення прапорця на куту перешкоди. 

3.9.3 Вершник, який збив прапорець в наслідок обнесення, має право звернутись до судді з проханням відновити 

збитий прапорець, але час, витрачений на відновлення не вираховується з загального часу проходження траси 

вершником. 

3.10 Після виключення зі змагань. 

Учасник, виключений з будь-якої причини, має негайно зійти з траси без права продовжувати її проходження. Він 

може повести коня в поводу, або їхати верхи осторонь від траси. За порушення цього пункту правил вершник має 

бути дискваліфікований на один турнір. (Див. Заг. Регламент, Гл. VII, ст.7, п. 7.4.2) 

4. Траси. (FEI ст. 546) 

4.1. Розмітка. 

4.1.1 Червоні та білі прапорці-обмежувачі.  

Вони мають використовуватись для позначення ліній старту і фінішу, місць обов'язкового проходження, а також 

перешкод. Прапорці розміщують таким чином, щоб червоний залишався праворуч від вершника, який проходить 

дистанцію, а білий – ліворуч. 

4.1.2 Жовті вказівні знаки. 

Вказівні знаки жовтого кольору можуть використовуватися для вказівки загального напрямку руху та допомагати 

вершнику знайти шлях. Там, де це необхідно, на них повинна бути нанесена буква, що позначає відповідний 

відрізок. Проходити поблизу їх необов'язково. 

4.1.3 Цифри та букви. 

Кожна перешкода на маршруті кросу має бути пронумерована. Перешкоди, що складаються з декількох елементів 

або частин, додатково помічаються буквами (А, В, С і т.д.). Кожні обов'язкові створи помічаються буквою, що 

відповідає відрізку, та послідовно пронумеровані. 



4.1.4 Знаки на старті та фініші. 

На додаток до червоних і білих обмежувальних прапорців, стартова і фінішна лінії також мають бути позначені 

виразними знаками. 

4.2 Дистанції та швидкості. 

4.2.1 Дистанції та відповідні швидкості визначаються заданим ступенем складності всього випробування. 

Враховуючи обмеження, зазначені у Додатках 1а,1б, крос-дизайнер може обирати дистанції, що найбільше 

пристосовані до місцевості, кваліфікації і рівня підготовки учасників. Дистанції для Чемпіонатів і Кубків мають 

бути близькі до максимально оголошеного рівня змагань, окрім випадків, коли незвичайні кліматичні умови, або 

місцевість змушують внести корективи. 

4.2.2 Будь яка зміна дистанцій та швидкості, вказаних у Додатках 1а,1б, може бути зроблена тільки за рішенням 

головного судді. 

4.3 Лінія фінішу. 

Остання перешкода має бути розташована не ближче 30м та не далі 75м від фінішної лінії. 

4.4 Схеми траси. 

Кожен вершник повинен мати можливість одержати план-схему, де позначено маршрут проходження траси, а 

також: місце старту і фінішу, пронумеровані перешкоди та створи, норми часу і ліміту часу. 

5. Перешкоди. (FEI ст. 547) 

5.1 Визначення. 

Перешкода вважається перешкодою, якщо її сторони позначені червоним і білим прапорцем (або прапорцями) і 

вона пронумерована. Усе, що долається стрибком, який під силу середньому коню, має визначатися як перешкода 

або її елемент, має бути обмежена прапорцями, мати номер та/або відповідну букву. 

5.2 Перешкоди, що складаються з декількох елементів (системи перешкод). 

5.2.1 Якщо дві або більше перешкод, розташовані близько одна від одної, задумані як єдине ціле, то вони 

розглядаються як елементи єдиної перешкоди під одним номером. Кожен елемент має бути позначений різними 

буквами (А, В, С і т.д.) і долатись у вказаному порядку. 

Там, де дві чи більш перешкод стоять так близько одна від однієї, що після непідкорення, обнесення, було б 

надзвичайно важко зробити другий, або наступний стрибок без повторення одного, або більш попередніх стрибків, 

такі комбінації стрибків мають розглядатися як одна перешкода під одним номером з відповідною буквою (Додаток 

3). 

5.2.2 Перешкоди з частинами, або альтернативні. 

Якщо перешкоду можна подолати одним зусиллям, але вона має частини, що вимагають здійснення двох чи більше 

стрибків, то, кожна з цих частин повинна мати букву, що визначає її як елемент. 

5.2.3 Альтернативні перешкоди або елементи, можуть бути позначені окремими прапорцями, і мають позначатись 

тими ж цифрами/буквами, як і основні. В цьому випадку обидва комплекти прапорців мають бути позначені 

чорною лінією. 

5.3 Типи перешкод. (FEI ст. 547.2) 

5.3.1 Перешкоди мають бути нерухомими, масивними за формою і зовнішнім виглядом. При використанні 

природних перешкод їх треба, при необхідності, зміцнити настільки, щоб вони залишалися незмінними протягом 

всього змагання. Мають бути передбачені всі запобіжні заходи для виключення можливості проїзду вершника 

верхи під перешкодою. 

5.3.2 Перешкоди кросу, долаючи які кінь може потрапити в пастку або поранитись, мають бути побудовані так, 

щоб частина перешкоди могла бути швидко розібрана і також швидко відновлена в початковому виді. Така 

конструкція ніяким чином не повинна зменшувати міцність перешкоди. 

5.3.3  У всіх водних перешкодах дно має бути твердим і щільним. 

5.3.4 Засіка має бути такою, щоб її можна було виміряти, та виготовлена з гнучкого матеріалу, що піддається 

деформації.  

5.4  Кількість стрибкових зусиль. 

5.4.1 Загальна кількість стрибків має бути в межах, визначених у Додатку 1б. 

5.4.2. Для визначення кількості стрибків має бути підрахована кількість стрибків, яку може зробити на маршруті 

кінь з середнім рівнем підготовки. 

5.5 Розміри. 

5.5.1 Розміри перешкод у межах, зазначених у Додатку 1а, мають співвідноситись з відповідним технічним 

рівнем змагань. 

5.5.2 Фіксована і нерухома частини перешкод не повинні перевищувати встановлену висоту або ширину в будь-

якій точці, в якій вершник може за своїм вибором намагатись подолати перешкоду. 

5.5.3 На перешкодах, що включають в себе водні перешкоди (брід, озеро або широка річка), глибина на вході та 

виході не може перевищувати 35см. Довжина водного простору, що вимагає перетинання, має бути, мінімум 6м 

між входом і виходом, за винятком, якщо останній крок (крок з води), або перешкода на виході, долається стрибком 

з води. В цьому випадку мінімальна довжина водної перешкоди має бути 9м. 

5.5.4 Для полегшення долання широтної перешкоди (сухий рів або канава з водою), перед нею дозволяється 

закладення у вигляді жердини або херделя. Воно має бути не вище 50 см і враховується при вимірюванні ширини 

перешкод. 

5.5.5 На змаганнях рівня 2* та 3* кількість перешкод з обов'язковим перепадом висот, що перевищують 160 см, 

обмежується двома. На змаганнях рівня 1* не допускається перепад висот понад 160 см. 

5.6 Вимірювання. 

5.6.1 Висота перешкоди вимірюється від точки, у якій відштовхнувся б кінь з середнім рівнем підготовки. 

Ширина відкритої перешкоди (наприклад, оксеру або канави) вимірюється від зовнішніх сторін бруса, або іншого 



матеріалу, з якого виготовлена перешкода. Ширина закритої перешкоди з нерухомою верхньою частиною 

вимірюється від самої високої точки до самої високої на іншому боці. 

5.6.2 Перешкоди на кросі: максимальна висота фіксованої і нерухомої частини херделя або засіки, не повинна 

перевищувати за величиною розміри, визначені у Додатку 1а «Таблиця висот і широт перешкод». Загальна висота 

херделя або засіки не повинна перевищувати вказану у Додатку 1а. Перешкода має будуватись так, щоб кінь, 

долаючи фіксовану і нерухому його частину, не заподіяв би собі шкоди чагарником. Жива огорожа з ровом, тобто 

негустий чагарник, крізь який кінь може зробити стрибок, дозволені, якщо вони підтримуються і зберігаються в 

незмінному вигляді протягом усього змагання. 

5.6.3 Якщо висота перешкоди не може бути чітко визначена (жива огорожа або засіка), то вона вимірюється до 

нерухомої твердої частини перешкоди, крізь яку кінь не зможе пройти без шкоди для себе. 

5.6.4 Висота перешкоди, що має зниження з боку приземлення, вимірюється від найвищої точки перешкоди 

(включно засіку) до місця, на яке приземлився б кінь з середнім рівнем підготовки після стрибка. 

6. Підрахунок очок. (FEI ст. 548) 

6.1 Помилки на перешкодах. 

6.1.1 Непідкорення: 

- перше непідкорення, обнесення чи вольт – 20 штр. очок; 

- друге непідкорення, обнесення чи вольт на тій же перешкоді - 40 штр. очок; 

- третє, непідкорення, обнесення чи вольт на маршруті кросу – виключення; 

- руйнування крихкої перешкоди - 11 штр. очок; Штрафні очки за руйнування крихкої перешкоди 

нараховуються автоматично. Але, разом з тим, можливе подальше зняття цих штрафних очок у випадку, якщо 

Крос-дизайнер, оглянувши перешкоду, впевниться, що руйнування спричинене легким дотиком. ГСК, за поданням 

звіту Крос-дизайнера про конкретну ситуацію, може зняти ці штрафні бали; 

- стрибок за межами прапорців – 50 штрафних очок.  

6.1.2 Падіння. (Див. нижче п. 7.4) 

Падіння вершника/коня на маршруті кросу – виключення. 

6.1.3 Небезпечна їзда. (Див. Заг. Регламент. Гл.III, ст.2, п.2.2.1).  

Штрафні санкції застосовуються ГСК у відповідності до Загального регламенту. Крім того, ГСК може оштрафувати 

вершника на 25 очок за небезпечну їзду, що зараховуються як штраф на перешкоді. 

6.2 Штраф за час: 

- 0,4 штрафного очка за кожну прострочену секунду; 

- перевищення ліміту часу – виключення. 

6.3 Виключення. (FEI ст. 548.3.1) 

Додаткові причини для виключення під час польових випробувань(FEI ст. 548.3.2) 

- навмисний старт до подачі стартового сигналу (Див. Гл. IV, ст.3, п.3.1.1). 

- стрибок, або спроба долання будь-якої перешкоди без захисного шолому, або з розстебнутим ремінцем на 

ньому (2.7.1) 

- навмисне створення поміхи вершнику, який обганяє, або невиконання вказівок Офіційних осіб під час даного 

обгону (Див. Гл. IV, ст.3, п.3.5.3). 

- створення учасником небезпечної ситуації для вершника, якого він обганяє (Див. Гл. IV, ст.3, п. 3.5.3); 

- не виконання вимоги про зупинку (Див. Гл. IV, ст.3, п. 3.5.3); 

- заборонена допомога (Див. Гл. IV, ст.3, п. 3.8.1); 

- проходження обов'язкових створ фінішу у невірному напрямку без виправлення помилки. 

- не проходження прапорців-обмежувачів на трасі; 

- небезпечна їзда (Див. Заг. Регламент, Гл. III, ст.2, п.2.2). 

7. Визначення помилок. 
Наступні помилки на перешкодах (непідкорення, обнесення чи вольт) будуть штрафуватися, окрім випадків коли, 

на погляд Головного судді, вони явно не пов'язані з подоланням, або спробою подолання пронумерованої 

перешкоди або її елемента. 

7.1 Непідкорення (закидка). (FEI ст. 549.1) 

Кінь вважається таким який зробив закидку в тому випадку, якщо він зупиняється перед стрибком через 

перешкоду, або її елементу висотою понад 30 см. Зупинка на всіх інших перешкодах (тобто висотою до 30 см), за 

якою відразу ж іде стрибок з місця, не штрафується. Однак, якщо зупинка затяглася і стала тривалою, то вона 

розглядається як непідкорення. Коню дозволяється зробити крок вбік, але, якщо він зробить крок назад, то це 

вважається непідкоренням. 

Якщо вершник після непідкорення поновлює свої намагання, і вони виявляються безуспішними, або, якщо кінь, 

осадивши, знову йде на перешкоду, потім зупиняється і знову осаджує, то це вважається другим непідкоренням і 

т.д. 

7.2 Обнесення. (FEI ст. 549.2) 

7.2.1 Визначення: обнесення – прохід за межами простору, що обмежений прапорцями. 

7.2.2 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: повторити подолання даної перешкоди, отримавши 20 штрафних очок, 

або продовжити рух по дистанції, отримавши 50 штрафних очок за неправильне подолання перешкоди (без 

виключення). 



7.2.3 Учасник буде також оштрафований 20 штрафними очками, якщо кінь, заходячи на перешкоду і 

виказуючи опір, обнесе, але успішно подолає альтернативну частину тієї ж перешкоди між прапорцями елементу 

або перешкоди. Вершнику дозволяється змінити місце долання перешкоди або її елементу в будь який час без 

штрафу, включаючи також результат помилки на попередній перешкоді або елементі. Однак, якщо кінь 

відмовляється подолати частину перешкоди перед якою він знаходиться, то вершник штрафується 20 штрафними 

очками за обнесення. 

7.2.4 Суддівство на клавішах. 

На перешкоді, дистанція між елементами якої не перевищує 5м. (клавіші), кінь, який здолав перший елемент без 

штрафу, вважається направленим на другий, або третій елемент. Теж саме відноситься до випадку, коли клавішами 

долається другий, або третій елемент системи. Якщо вершник змінив свою думку після долання першого елементу 

та, наприклад, вирішив рухатись по довшому шляху, він буде оштрафований на 20 штрафних очок за обнесення. 

7.3 Вольт (коло). (FEI ст. 549.3) 

7.3.1 На перешкодах, що мають елементи (А, В, С та ін.) кінь буде оштрафований, якщо він проїхав навколо 

задньої частини будь-якого елементу системи, або зробив вольт між елементами системи.  Однак, на перешкоді, 

будь-який елемент якої відмічене чорним прапорцем, прохід «наскрізь» не штрафується. 

7.3.2 Після того, як вершник буде оштрафований за непідкорення, обнесення, вольт, йому дозволяється 

перетнути свій перший слід і перед другою спробою зробити один, чи кілька кіл без повторного штрафу, поки він 

не спробує знову подолати перешкоду. На перешкоді, що складається з декількох елементів, якщо виникає 

непідкорення, обнесення чи вольти на будь-якому елементі, то вершнику дозволяється подолати будь-який елемент 

повторно, хоча в разі помилки він буде оштрафований, навіть, якщо перший раз він був подоланий успішно. Якщо 

після непідкорення, обнесення чи вольта вершник бажає пройти обмежувальні прапорці в зворотному напрямку для 

долання елементу знову, то він може це зробити без штрафу. 

7.3.3 На окремо нумерованих перешкодах вершник може зробити вольт або перетнути свою траєкторію між, чи 

навколо них без штрафу за умови, що він ще не направляв свого коня на наступну перешкоду. 

7.4 Падіння. (FEI ст. 549.5) 

7.4.1 Вершник вважається таким який впав у випадку, якщо він відокремився від свого коня так, що для нього 

виникає необхідність знову сісти верхи, або заскочити в сідло. 

7.4.2 Кінь вважається таким який впав, якщо його плече і стегно одночасно торкнулися землі, або перешкоди і 

землі, або, якщо кінь застряг у перешкоді таким чином, що, може одержати травму, або не може вибратися з неї без 

сторонньої допомоги. 

8. Вказівки офіційним особам. 

У випадку будь яких сумнівів у вірності інтерпретації Правил змагань під час суддівства будь-якого елементу, 

перешкоди, або комбінації перешкод, рекомендується, щоб Головний суддя та крос-дизайнер траси затвердив 

інструкції суддям, надав їм схему, а всі учасники мають бути сповіщені про брифінг. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА V. ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД. (Див. також Розділ IV) 

 

1. Правила змагань з подолання перешкод. 

Правила змагань з подолання перешкод розповсюджуються на триборний конкур за виключенням зазначеного 

нижче. 

 

2. Предмет та загальний опис. 
2.1.Третій вид програми схожий із звичайними змаганнями з подолання перешкод. Однак, головна мета триборного 

конкуру – довести, що вершник та кінь добре треновані в такій дисципліні, як конкур. 

2.2 Характер маршруту, його довжина, необхідна швидкість, розміри перешкод, залежать від ступеню складності 

всього змагання. 

 

3. Розмір арени. 
Будь яка арена площиною менш 4000кв.м, або довжини короткої сторони менш 50м має бути оговорена у 

Регламенті змагань 

4. Маршрут та перешкоди. 

4.1 Дистанції та швидкість. 

Курс-дизайнер на свій погляд будує маршрут у відповідності до рівня змагань, у відповідності вимогам, що 

викладені у Додатку № 2. У виключних випадках ГСК та курс-дизайнер можуть збільшити максимальну довжину 

маршруту на 10%. 

4.2 Основні положення. 

Перешкоди мають бути такими ж, як і на змаганнях з подолання перешкод. Їхня кількість становить від 10 до 13 з 

максимальною кількістю стрибкових зусиль від 13 до 16, у залежності від рівня змагань і в межах, зазначених у 

Додатку № 2. 

4.3 Розміри. 

Розміри перешкод не можуть перевищувати обмежень, зазначених у Додатку 2. Принаймні, дві третини з них 

мають бути максимальної висоти відповідно до рівня даних змагань. Ширина перешкоди у верхній точці має 



відповідати зазначеній у Додатку 2. Дозволяється відхилення по висоті на 5см в ту чи іншу сторону, якщо це 

пов'язано з ґрунтом, або конструкцією калабашок, у відповідності до правил змагань з подолання перешкод. 

4.4 Типи перешкод. 

На маршруті перешкоди мають бути збалансовані між вертикальними та широтними, та включати дві, або три 

подвійні, або одну подвійну та одну потрійну системи. Закриті системи не дозволяються. Водна перешкода не 

дозволяється, але канава з водою та жердиною над нею дозволена. Мають застосовуватися тільки безпечні 

калабашки. Дозволяються альтернативні перешкоди. Такі перешкоди на схемі маршруту позначаються однаковими 

номерами та словом «Альтернатива». 

 

5. Підрахунок очок. (FEI ст. 553) 
5.1 Помилки на маршруті. 

- руйнування перешкоди - 4 штрафних очка; 

- перше непідкорення на маршруті - 4 штрафних очка; 

- друге непідкорення на маршруті – виключення; 

- падіння вершника – виключення. 

5.2 Штраф за час. 

Норма часу визначається довжиною маршруту та швидкістю руху.  Проходження маршруту за час, що менший за 

норму часу, не заохочується. Перевищення норми часу штрафується 1 штрафним очком за кожну почату секунду, 

до ліміту часу, що дорівнює подвійній нормі часу. За перевищення ліміту часу вершник виключається. 

 

6. Корекція часу. (FEI ст. 550) 

6.1 Якщо внаслідок непідкорення коня вершник зміщує або руйнує перешкоду, то дається сигнал дзвоника. 

Секундомір зупиняється до моменту, коли кінь відштовхнеться від землі перед тією самою перешкодою. Вершник 

штрафується за непідкорення коня та 6 секунд корекції додаються до часу, витраченому учасником на маршрут. 

6.2 Якщо кінь зміщує або руйнує один з елементів системи, або виникає непідкорення чи обнесення на одному із 

тих елементів, що йдуть один за одним, то подається сигнал дзвоника. Секундомір зупиняється як при руйнуванні 

перешкоди після непідкорення. Вершник штрафується за непідкорення, а до часу, витраченому учасником на весь 

маршрут, додається 6 секунд корекції. 

 

 

 

 

 

Додатки 
 

Додаток 1 

Тести для манежної їзди 

Змагання рівня Вступний Тест 2018 Intro Test Приблизно 4,5 хв. 

Змагання рівня одна зірка Тест 2015 А 1*  Приблизно 4,5 хв. 

Тест 2015 В 1* Приблизно 4 хв. 

Змагання рівня дві зірки Тест 2015 А 2* Приблизно 5 хв. 

Тест 2015 В 2* Приблизно 5 хв. 

Змагання рівня три зірки Тест 2015 А 3* Приблизно 5 хв. 

Тест 2015 В 3* Приблизно 5 хв. 

Змагання рівня чотири 

зірки 

Тест 2009 А 4* Приблизно 5 хв. 

Тест 2009 В 4* Приблизно 5 хв. 

 

 

 

Додаток 1а 

Таблиця висот та широт перешкод на польових випробуваннях СNС 

 

Крос ССІ Рівень 

Вступний 

Рівень І* Рівень 

ІІ* 

Рівень 

ІІІ* 

Рівень 

ІV* 

Висота      

Нерухома 

частина 

1.05 м 

 

1.10 м 1.15 м 1.20 м 1.20 м 

Засіка 1.25 м 1.30 м 1.35 м 1.40 м 1.45 м 

Макс. 

ширина 

     



По верху 1.20 м 1.40 м 1.60 м 1.80 м 2.00 м 

у основи 1.80 м 2.10 м 2.40 м 2.70 м 3.00 м 

Без висоти 2.40 м 2.80 м 3.20 м 3.60 м 4.00 м 

Макс. 

перепад 

висот 

1.40 м 

 

1.60 м 1.80 м 2.00 м 2.00 м 

 

 

Додаток 1б 

Таблиця швидкостей, часу, дистанцій та кількості стрибків на польових випробуваннях 

ССNта СNС та рівня Вступний 

 

Крос  Рівень 

Вступний 

Дистанція  2000-

3000 м 

Швидкість 500 м/хв. 

 

 

Крос СCI/CCN Рівень І* Рівень ІІ* Рівень ІІІ* Рівень ІV* 

Дистанція  3200-4200 м 3800-5000 м 5000-6000 м 6270-6840 м 

Швидкість 520 м/хв. 550 м/хв. 570 м/хв. 570 м/хв. 

 Рівень І* Рівень ІІ* Рівень ІІІ* 

 1700-2600м 2200-3500 м 2200-3200 м 

 450-520 м/хв. 520 -550м/хв. 550-570 м/хв. 

 

Додаток 2 

Таблиця швидкостей, часу, дистанцій та кількості стрибків на конкурі 

 

Конкур 

Чемпіонати, 

СNС, СCN 

Рівень 

Вступний 

 

Рівень І* Рівень ІІ* Рівень ІІІ* Рівень ІV* 

Перешкоди      

Висота 1.10 м 1.15 м 1.20 м 1.25 м 1.30 м 

Загальна ширина      

Оксер 1.25 м 1.35 м 1.40 м  1.45 м 1.45 м 

Трійник 1.45 м 1.55 м  1.60 м 1.65 м 1.65 м 

Дистанція макс. 600 

м 

макс. 600 м макс. 600 м макс. 600 м макс. 600 м 

Швидкість 350 м 350 м/хв. 350 м/хв. 375 м/хв. 375 м/хв. 

Кількість 

перешкод /макс. 

стрибків 

10-11/12 10-11 / 13 10-11 / 14 11 – 12 / 15 11 – 13 / 16 

 

Якщо площа арени менша ніж 5000кв.м, то максимальна швидкість руху на змаганнях 3 та 4 * 

не повинна перевищувати 350м/хв. Якщо площа арени менша ніж 2300кв.м, то максимальна 

швидкість руху на змаганнях будь-якого рівня не повинна перевищувати 325 м/хв. 

 

  



Додаток 3 
Діаграми перешкод польових випробувань та помилок на 

них 
 

Наступні діаграми не є вичерпними прикладами. Формулювання 

відповідних правил переважатимуть. 
 
Діаграма 1 Діаграма 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Діаграма 3 Діаграма 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Діаграма 5 Діаграма 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Діаграма 7 Діаграма 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Діаграма 9 Діаграма 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Діаграма 11 Діаграма 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Діаграма 13 Діаграма 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 15 Діаграма 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Діаграма 17 Діаграма 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 19 Діаграма 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Діаграма 21 Діаграма 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Діаграма 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Діаграма 24 Діаграма 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Діаграми 27 & 29 - Оновлення  
На перешкоді, що складається з кількох елементів (А, В, С) кінь буде 

оштрафований, якщо пройде навколо задньої стінки буд-якого елементу або 

зробить коло поміж ними.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Червона лінія:  20 штр. очок, тому, що пройдено навколо задньої стінки елементу В 
(перетинає всю проекцію задньої стінки елементу В (заштриховане) 
 

Зелена лінія: без штрафних очок, так, як уникає проїзду навколо задньої стінки 

елементу В.(уникає перетину проекції задньої стінки елементу В) 
 

Синя лінія: без штрафних очок, так, як уникає проїзду навколо задньої стінки 
елементу В (перетинає проекцію задньої стінки елементу В, але перетинає назад, 

уникаючи проїзду навколо задньої стінки елементу В. 
 

Діаграма 28 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                          



 
 

Діаграма 30 Діаграма 31 

 



Додаток 4а 

Дозволені види трензелів та мундштуків 
 

 
____________________________              ______________________________ 

1        2a 

 
____________________________            _______________________________   

3 2б 

 
____________________________             _______________________________ 

4  2в 

 
  ___________________________________ 
  2г 
 

 
 

 

 

 

______________________________                    ____________________________________ 
2д 



 

_________________________                     ___________________________ 

2е 

 

___________________________                ___________________________ 

          

 

 

_______________________                          ________________________ 

5                                6 

 

_________________________                   __________________________ 

                       7                                                                       8 



 

_________________________               ______________________________ 

                         9                                                                    10 

 

_____________________________             ____________________________ 

                       11                                                                   12 

 

____________________________                 _____________________________ 

                       13                                                                    14 

 

 

___________________________                     ____________________________ 

                         1                                                                              2а

 

_________________________________________________________ 

                           3                                                                           2б 

 

_____________________________                _____________________________ 

                           4                                                                     2в 



 

______________________                        ______________________ 

                      5                                                                     6 

 

___________________________         __________________________ 

                         7                                                               8 

 

__________________________                    _______________________ 

         9                                                                   10 

 

 ___________________________ 

                        11 

 

 

_____________________                          __________________________ 

                  12                                                                           12 

 



 

________________________           __________________________ 

                 13                                  

Додаток 4б 

Дозволені види капсулів:1)Звичайний; 2)Перехрещений (Мексиканський); 

3)Ганноверський; 4)Ірландський;5)Без підборідного ременя; 6)Комбінований; 

 

 

 

 

                                                            6) Stotztem 



 

 

Примітка: 
2, 3 і 4 не дозволені разом з мундштучним оголів’ям, 

6 можливо використовувати з мундштучним оголів’ям, але тоді нижній ремінь капсуля має 

бути відсутній. 

 

 

 


