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АНАЛІЗ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ  

БІГУ З ПЕРЕШКОДАМИ 
 

1. Історія виникнення та розвитку бігу з перешкодами. Досягнення у бігу з 

перешкодами 

2. Аналіз техніки естафетного бігу з перешкодами 

3. Методика навчання техніки бігу з перешкодами 

4. Правила змагань бігу з перешкодами 

 

1. Історія виникнення та розвиток техніки бігу з перешкодами 

 

Біг з перешкодами (стипль-чез) – один із найбільш захопливіших та  

найскладніших видів легкої атлетики. Він вимагає від спортсмена не тільки 

витривалості, але й досконалих технічних навичок – вміння долати дистанції з 

перешкодами в умовах наростаючої втоми. Змагання з бігу з перешкодами 

проводяться на 1500, 2000 і 3000 м. На шкільних спартакіадах спортсмени 

виступають на дистанції 2000 м. Змагання в стипль-чезі проходять по біговій 

доріжці стадіону із пробіганням окремих відрізків усередині або поза 

доріжкою, що пов’язане з розміщенням ями з водою. На кожному колі 

встановлюється п’ять перешкод: чотири важкі неперекидні бар’єри і яма з 

водою шириною 3,66 м. Загальна кількість перешкод на дистанції 1500 м – 15, 

на 2000 м – 23 і на 3000 м – 35. З них яма з водою долається відповідно 3, 5 і 7 

разів. Відстань між перешкодами 80 м. 

Вперше змагання в цьому виді спорту були проведені в Англії в 1837 році 

в місті Регбі. Спочатку його попередником були кроси, під час яких бігуни 

долали різні природні і штучні перешкоди у вигляді ровів, канав, огорож – що 

дало назву цьому виду бігу - стіпльчез, а починаючи з 1864 року він з'явився на 

стадіоні в програмі змагань на біговій доріжці в Оксфордському університеті. 

До легкоатлетичної програми олімпійських ігор біг з перешкодами 

вперше увійшов в 1900 році в Парижі і проводився на двох дистанціях – 2500 і 

4000 м. Змагання на дистанції 3000 м з перешкодами вперше були проведені на 

VII Олімпійських іграх 1920 року в Антверпені (Бельгія). Переможцем став 

англієць П.Ходжес – 10.04,0. Через 46 років в фінальному забігу на ХХІ 
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Олімпійських іграх шведський спортсмен А.Гардеруд переміг з результатом 

8.08,02. Ці змагання принесли чотири кращі результати за всю історію цього 

виду легкої атлетики. Б. Маліновський (Польща), який зайняв 2-ге місце, 

показав результат 8.09,11, третій призер Ф. Баумгартль (НДР) фінішував з 

часом 8.10,36, а Т. Кантанен (Фінляндія), який зайняв 4-те місце, – 8.12,6. 

Динаміка росту результатів в цьому виді свого часу (70-ті  ХХ ст.) була 

найбільш прогресивною зі всіх видів бігу на витривалість. Про великий ріст 

досягнень в бігу на 3000 м з перешкодами свідчив той факт, що із 25 кращих 

досягнень (8.23,0 і краще) 20 були показані за період (1974 – 1976 рр.). Рекорд 

світу – 8.26,4, який встановив Г. Рулантс у 1965 році, вважався дуже високим. 

Але у 70-х рр. ХХ ст. його перевищили більше, ніж 50 атлетів. Г. Рулантс у 

1965 р. встановив рекорд Європи і в бігу на 10 000 м – 28.10,6, а наступного 

року – світові рекорди в бігу на 20 км – 58.06,2 і в часовому бігу – 20 664 м. на 

своїй основній дистанції, 3000 м з перешкодами, Г. Рулантс виступав протягом 

17 років (з 1957 по 1973 р.), двічі встановлював світові рекорди (8.29,6 в 1963 р. 

і 8.26,4 в 1965 р.), а в 1973 році у віці 36 років пробіг цю дистанцію за 8.40,2. 

Свої особисті рекорди в бігу на 10 000 м – 28.03,8 і в марафонському бігу – 

2:16.29,6 він встановив в 1972 і 1974 роках у віці 35 і 37 років. 

Цікавими були вікові дані бігунів, які свідчили про тривалі терміни 

вдосконалення в цьому складному виді бігу на витривалість. Якщо в 1970 році 

до числа 50 найкращих входили лише чотири бігуни 22 – 23 років, то в 1976 

році в подібному списку було вже вісім таких спортсменів, при цьому два з них 

навіть у віці 21 року.  

Найсильніший стипльчезист світу середини 70-х років ХХ ст. А. Гардеруд 

(Швеція) впродовж п’яти років – з 1972 по 1976 рік послідовно встановлював 

свої видатні світові рекорди: 8.20,8 – 8.18,4 – 8.14,2 – 8.09,8 – 8.08,02. 

Особливо значним був успіх молодого спортсмена з НДР Ф. Баумгартля, 

якому лише падіння на останній перешкоді на фінішній прямій завадило стати 

олімпійським чемпіоном 1976 року. Характерно те, що Ф. Фава (Італія), яких 

входив до десятки найкращих стипльчезистів світу, в 1976 році зайняв 8-е місце 

в марафонському бігу на ХХІ Олімпійських іграх в Монреалі.   
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Чемпіон НДР 1972 року в бігу на 3000 м з перешкодами В. Цепінскі 

(8.33,8 в 22 роки, найкращий результат – 8.32,4 в 1974 р.) у 1976 році став 

чемпіоном ХХІ Олімпійських ігор в марафонському бігу, встановивши новий 

олімпійський рекорд – 2:09.55,0. 

Динаміка кращих результатів групи провідних бігунів світу і СРСР тих 

часів на 3000 м з перешкодами засвідчила те, що зарубіжні спортсмени 

досягали високих результатів значно раніше, ніж радянські бігуни. Радянські 

бігуни на часові показники 8.22,8 – 8.27,0 виходили лише у 22 – 27 років, а 

кращі бігуни світу у ці роки вже досягали результатів 8.09,1 – 8.10,3 – 8.12,6 – 

8.16,2 – 8.18,4. Постійний прогрес результатів спостерігався в Т. Кантанена і в 

Б. Маліновського. Особливо великим був прогрес результатів Ф. Баумгартля, 

який в 21 рік став призером Олімпійських ігор (8.10,3). 

Перевага зарубіжних бігунів на 3000 м з перешкодами полягала і втому, 

що вони у порівнянні з радянськими бігунами мали значно кращі результати в 

бігу на 1500, 3000, 5000 і 10 000 м. Провідні зарубіжні бігуни дуже часто 

виступали в гладкому бігу на суміжних дистанціях, де складали дуже сильну 

конкуренцію бігунам на середні і довгі дистанції. Це дозволяло їм мати дуже 

високий рівень спеціальної витривалості для бігу на 3000 м з перешкодами. 

Найсильніші стипльчезисти світу мали високі результати і в бігу на 10 000 м. 

Це було хорошим показником розвитку загальної витривалості. Радянські 

бігуни на 3000 м з перешкодами, на жаль, ігнорували цю важливу «тестову» 10-

кілометрову дистанцію. 

Результат в бігу на 3000 м з перешкодами перебуває в прямій залежності 

від результатів у гладкому бігу на 1500, 5000 і 10 000. Це можна було бачити на 

прикладі Б. Маліновського. На першості Європи 1974 року в Римі він успішно 

виступив в бігу на 10 000 м, де зайняв 5-е місце з результатом 28.25,2, а згодом 

переміг в бігу на 3000 м з перешкодами з результатом 8.15,0. Цікавою була 

характеристика участі у змаганнях Б. Маліновського в 1975 році. Протягом 

року він стартував в змаганнях 25 разів, з них 10 разів на основній дистанції – 

3000 м з перешкодами, по 4 рази на 1500 і 5000 м, 3 рази на 3000 м, 1 раз на 

10 000 м і 3 рази на 1 – 2 милі. При цьому він 13 разів був на фініші першим і 9 
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разів займав 2-3 місця, в стиль-чезі він був або чемпіоном (6 разів з 10 стартів) 

або призером змагань.  

Маліновський Б. демонстрував стабільні високі результати (середній 

результат його 10 стартів – 8.18,16). Про високий рівень його швидкісних 

якостей свідчили результати в бігу на 1500 м (середній результат 3 стартів – 

3.39,23). Середні результати 3 кращих стартів в бігу на 5000 і 3000 м (13.35,37 і 

7.53,2) говорили про хорошу спеціальну витривалість. Високий рівень загальної 

витривалості підтвердився результатом 28.26,0 в бігу на 10 000 м. 

В даний час світовий рекорд у бігу на 3000 метрів с перешкодами 

належить спортсмену з Катару С. Шахіну. Він був установлений в 2004 році і 

становить 7.53,63 с.  

В останні два десятиліття в багатьох країнах світу стали популяризувати 

біг з перешкодами серед жінок. До 2000 року змагання у жіночому стипль-чезі 

(висота перешкод – 76,2 см) проводилися на дистанції 2000 метрів, а на початку 

XXI ст. жінки, як і чоловіки, почали змагатися в бігу на 3000 метрів. У 

програму чемпіонату світу біг на 3000 метрів з перешкодами у жінок 

включений з 2005 року. На Олімпіаді в Пекіні (2008р.) жінки вперше розіграли 

медалі в цій дисципліні на Олімпійських іграх.  

Сьогодні світовий рекорд у класичній дистанції 3000 метрів з 

перешкодами належить спортсменці з Бахрейна Р. Джебет, який був 

встановлений в 2016 році і становить 8,52.36 с. 

Спортивний шлях найкращих бігунів світу говорить про необхідність 

проведення багаторічного тренувального процесу з підвищеними 

навантаженнями, про важливість регулярної участі в численних міжнародних 

змаганнях на основній і суміжній дистанціях. Лише в умовах жорсткої 

спортивної боротьби і сильної спортивної конкуренції з’являлись високі і 

рекордні результати в бігу на 3000 м з перешкодами. В даний час найсильніші 

бігуни в дисципліні 3000 м з перешкодами у чоловіків – спортсмени з Кенії, у 

жінок – спортсменки з США та Кенії. 
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2. Аналіз техніки бігу з перешкодами 

Техніка бігу і подолання перешкод має величезне значення для кінцевого 

результату, і вимагає від стіпльчезіста в сучасних умовах бути універсалом 

(Пудов Н.І, 1980; Pusskiewich, 1982). Правилами змагань допускається перехід 

спортсменом через бар’єр з опорою і без опори. У зв’язку з цим стіпльчезіст 

долає перешкода, наступаючи на нього або звичайним бар’єрним кроком. 

Можна, можливо також торкатися до перешкоди руками, однак, подолання без 

опори природніше, швидше і ефективніше.  

Протяжність дистанції і велика кількість перешкод на шляху робить цей 

вид легкої атлетика досить важким. Учаснику змагань за сім кіл доводиться 

долати 28 разів бар’єр і 7 разів бар’єр і яму з водою одночасно. Це вимагає від 

них досконалої техніки не тільки в гладкому бігу, але й бар’єрному і в 

подоланні ями з водою. Раціональна техніка подолання перешкод для 

досягнення високого спортивного результату має важливе значення. Різниця в 

бігу на 3000 м без перешкод і з перешкодами у видатних спортсменів дорівнює 

20 – 25 с, а у бігунів нижчих розрядів доходить до 45 с.  

Техніка подолання перешкод бар’єрним кроком майже така сама, як і 

техніка бігу на 400 м з бар’єрами. Проте, якщо в бігу на 400 м з бар’єрами бігун 

під час недосить повноцінної атаки перешкоди гомілкою махової ноги вдаряє її 

і перешкода падає, то він продовжує бігти далі. Бігун на 3000 м з перешкодами 

знає, що неповноцінна атака і удар стопою махової або коліном поштовхової 

ноги об непорушну перешкоду призведе до падіння і серйозних травм. Попри 

це, порушиться дихання, ритм бігу, бігун втратить цінні секунди і т.д. Тому 

атакувати бар’єр на дистанції 3000 м треба дуже уважно.  

Техніку бігу в стипль-чезі умовно можна розділити на стартове 

прискорення, біг по дистанції і фінішне прискорення.  

Старт. У стіпльчезі, як правило, спортсмени виконують високий старт. За 

командою «на старт» спортсмен разом з іншими учасниками забігу (стоячи за 

3-5 метрів до лінії) підбігає до лінії старту, ставить перед нею найсильнішу 

ногу, іншу відставляє на 1,5-2 ступні позаду при цьому злегка згинає обидві 

ноги (іноді у деяких спортсменів можна помітити дотик доріжки різнойменною 
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рукою, кому це зручно при цьому типовою помилкою для новачків є 

становище, коли на лінії старту знаходиться однойменна рука і нога, що 

призводить до невпевненості, неправильного заняття стартовою позиції і, як 

наслідок, ускладненого подолання першої перешкоди) і чекає команди 

стартера. В подальшому спортсмен нахиляє тулуб вперед, переносить вагу тіла 

на попереду стоїть ногу (голова і плечі не закріпачені, а розслаблені), руки 

опущені вниз і сконцентрувавши увагу починає готуватися до старту. За 

командою "РУШ" бігун енергійно відштовхується попереду стоїть ногою і 

невеликими, але частими кроками поступово набирає швидкість. 

В залежності від поставлених завдань, рівня підготовленості бігуна, 

розташування ями з водою і перешкод стартовий розбіг може бути різним 

(якщо яма з водою знаходиться на секторі всередині від бігової доріжки 

відстань між бар’єрами одно 1/5 кола – 78 метрів, і коло становить 390 метрів, в 

іншому варіанті яма з водою знаходиться поза межами сектора за біговою 

доріжкою, відстань між перешкодами 83,2 метра і коло становить 416 метрів) 

відстань до першої перешкоди дорівнює відповідно 270 і 88 метрів. Мета 

стартового прискорення – набрати високу швидкість, полегшити перехід до 

маховому бігу (хто не робить цього – той не використовує передбачувану 

отриману інерцію, що є важливим економічним фактором залучення 

необхідних енергетичних ресурсів), а також зайняти вигідну позицію на 

доріжці. На початку бігу різко зростає потреба організму в кисні. Кількість 

повітря, що проходить через легені в однаковий проміжок часу збільшується в 

порівнянні зі спокоєм в 10-15 разів (збільшення легеневої вентиляції за рахунок 

підвищення частоти і глибини дихання досягає 80-100 літрів в хвилину). Умови 

бігу змушують спортсмена в процесі тренування з урахуванням індивідуальних 

можливостей, задіяти різні енергетичні процеси в різній мірі. 

Біг по дистанції. Техніка бігу між перешкодами така сама, як і техніка 

гладкого бігу на довгі дистанції. Вона характеризується постановкою ноги з 

передньої частини зовнішнього зводу стопи (з мізинця), оптимальним нахилом 

тулуба, високою роботою рук (кисть проходить на рівні поясу), повною 

завершеністю виштовхування. Особлива увага приділяється збереженню 
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нахилу тулуба, оскільки лише тоді можливе хороше і повне випрямлення 

поштовхової ноги в усіх суглобах в момент заднього поштовху.  

Ефективність відштовхування збільшується активною роботою рук, у 

бігуна це можна спостерігати під час прискорення на дистанціях, зокрема перед 

перешкодами і під час фінішування. Голова тримається прямо, зайвий нахил 

призводить до скутості верхньої частини тулуба. Дихання таке саме, як і при 

бігу на довгі дистанції: через ніс і напіввідкритий рот, з акцентуванням видоху. 

При цьому слід звернути увагу на велику ефективність діафрагмального 

дихання (животом), з яким більше пов’язаний механізм венозного кровообігу в 

нижніх кінцівках.  

На дистанції в стипль-чезі застосовується типова техніка бігу, для якої 

характерний невеликий нахил тулуба, поданий вперед таз, пряме положення 

голови, ненапружені плечі. При атаці перешкод бігун злегка набігає, подає 

тулуб вперед, відштовхуючись долає економне перешкода, рухається вперед. 

Дуже важливо своєчасно і точно докладати зусиль, економно чергуючи напругу 

і розслаблення основних провідних м'язів, що особливо важливо при подоланні 

перешкод.  

Долаючи перешкоди і особливо яму з водою стіпльчезісту постійно 

доводиться збільшувати швидкість бігу, що пов'язано із задіянням відповідних 

енергетичних систем. Це слід робити головним чином за рахунок збільшення 

частоти кроків і не в якому випадку за рахунок збільшення довжини кроку – 

варіант якого недоцільний, вимагає великих витрат, зусиль і прискорює 

стомлення. Для того, щоб подолання перешкоди проходило технічно правильно 

необхідно навчити спортсмена перш, ніж він прийме участь в змаганнях 

правильному подолання як бар'єру, так і ями з водою (ознайомити спортсмена з 

технікою подолання перешкод, правильному відштовхуванню і нахилу тулуба, 

утриманню положення тулуба над перешкодою з оптимальним перенесенням 

загального центру мас тіла, а також подальшого відштовхування при подоланні 

ями з водою і перешкод). Тільки після цього удосконалюється техніка з 

імпровізованим моделюванням «бар’єр - яма – бар’єр», «перешкода - яма – 

бар’єр» і т.д. Це особливо важливо, оскільки при подоланні перешкод ритм 
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дихання постійно збивається, а дихальні рухи в межах свідомого регулювання, 

з боку центральної нервової системи, повинні бути узгоджені з бігових кроком. 

Перебої дихання в свою чергу висувають високі вимоги до функціональних 

можливостям і спеціальної підготовленості спортсмена. 

Дуже важливо, щоб спортсмен міг використовувати обидві ноги в якості 

маховою і поштовхової. Для подолання перешкоди ця здатність дуже важлива, 

оскільки не порушується ритм бігу. У стипль-чезі загальний темп бігу 

збільшується за 10-15 метрів перед бар'єром або ями з водою (6-8 бігових 

кроків), відштовхуючись за 1,5 – 1,8 метра до бар'єру спортсмен долає 

перешкоду і приземляється на відстані 1 – 1,2 метра. Тому при наближенні до 

бар’єра спортсмен повинен вміти точно визначити місце відштовхування, щоб 

подолати перешкоду в тому ж ритмі бігу з мінімальною затримкою. Що 

стосується ями з водою, то для новачків характерно за 6 – 8 метрів установка 

позначки для того, щоб точно підібрати довжину кроку.  

В основі техніки бігу лежить прагнення домогтися високого результату за 

рахунок швидкого просування вперед за умови економічності, свободи і 

природності руху. У цьому виді легкої атлетики характерними особливостями є 

оптимальна довжина кроку, більш пряме положення тулуба, менш високий 

підйом коліна махової ноги, недостатньо активну випрямлення поштовхової 

ноги, синхронна робота рук при постійно збивається дихання. Важливими 

показниками є економічність руху і розподіл зусиль по дистанції, що пов'язано 

зі швидкісно-силовий підготовленістю бігуна, а також економічністю витрат 

енергетичних ресурсів. Оскільки, дистанція розрахована на досить тривале за 

часом пробігання, то економічність руху по відношенню до потужності зусиль 

переважає. При цьому підйом загального центру мас тіла і час польоту 

мінімізовано. При роботі ніг основна увага приділяється задньому поштовху 

(при якому потужність зусиль при відштовхуванні, має бути спрямованим 

вперед при незначному нахилі тулуба) збільшення швидкості просування, а 

також роботі рук для підтримки рівноваги.  

 Перешкоди в бігу на 3000 м долаються бар’єрним кроком і способом 

«наступаючи». Використовувати можна будь-який спосіб. Еволюція техніки 
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подолання перешкод показала велику ефективність подолання перешкод 

бар’єрним кроком у порівнянні зі способом «наступаючи», який 

використовувався раніше. На сьогодні усі чотири основні перешкоди на біговій 

доріжці (шириною 3 м 66 см) долаються бар’єрним кроком. Лише в рідкісних 

випадках, при нерозрахованому підході до перешкоди або при скупченому 

підході до першого бар’єра, доводиться долати перешкоду способом 

«наступаючи». 

Техніка бар’єрного кроку. Щоб зробити бар’єрний крок стрімким, 

необхідно поштовхові ногу в  попередньому кроці ставити на ґрунт з 

зовнішнього зводу стопи (а не з п’ятки) і ближче до проекції ЗЦМТ, 

скорочуючи таким чином довжину передостаннього кроку в порівнянні з 

попереднім на 15 - 20 см. Тулуб в момент початку атаки бар’єра займає таке 

саме положення, як під час гладкого спринтерського бігу. Махова нога, зігнута 

в коліні, швидко виноситься вперед-вверх, що допомагає сильно і швидко 

відштовхнутися опорною ногою, яка разом з тулубом в цей момент утворює 

пряму лінію. Разом з маховою ногою різнойменна рука швидко виноситься 

вперед, розгинаючись в ліктьовому суглобі. Друга рука, зігнута в лікті, злегка 

відводиться назад. 

 Як тільки опорна нога, закінчивши відштовхування, відривається від 

ґрунту, починається безопорна фаза бар’єрного кроку. Бігун стрімко 

просувається вперед. За цей дуже короткий відрізок часу необхідно якомога 

раніше торкнутися ґрунту за бар’єром, щоб продовжувати біг. 

 У той час коли в першій частині безопірного положення махова нога, 

зігнувшись в коліні, стрімко рухається до бар’єра, тулуб значно нахиляється 

(після відштовхування, а не до нього) і займає майже горизонтальне положення 

над бар’єром. Збільшення нахилу тулуба (грудною кліткою/грудьми вперед) 

після завершення відштовхування сприяє швидкому приземленню бігуна за 

бар’єром і дозволяє успішно продовжувати біг до наступної перешкоди. 

Поштовхові нога, відірвавшись від ґрунту, згинається в коліні, одразу ж 

підтягується до тулуба і швидким дугоподібним рухом переноситься через 

бар’єр, щоб зробити черговий крок (за бар’єром). 
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 Під час перенесення поштовхової ноги через бар’єр виконується 

зустрічний рух однойменною рукою, яка перебуває в цей момент разом з 

маховою ногою вже за бар’єром. Бар’єрист повинен прагнути, щоб рука з 

повернутою всередину долонею, виконуючи рух назустріч поштовховій нозі, не 

відходила далеко назад прямою і не повертала за собою тулуб.  

 Коли поштовхові нога підтягується до тулуба, махова, пройшовши лінію 

бар’єра, гомілкою починає опускатися вниз. Швидке опускання махової ноги і 

перенесення поштовхової через бар’єр є синхронними та взаємозалежними. 

Дуже важливо в час приземлення за бар’єром зберегти фронтальне положення 

плечей і значний нахил тулуба. Приземлення за бар’єром виконується на 

передню частину стопи прямої ноги. Потім нога, опускаючись майже на всю 

стопу, злегка згинається в колінному суглобі, щоб знову швидко розігнутися, 

особливо за рахунок стопи, і послати тіло вперед. Необхідно приземлятися 

поблизу лінії ЗЦМТ. Довжина бар’єрного кроку в середньому дорівнює 3,5 – 

3,7 м відстань від бар’єра до місця приземлення не повинна перевищувати 135 – 

150 см). 

 Варто додатково вказати лише на деякі відмінності (особливості): 

1. У бігу на 400 м бар’єр атакується з відстані 195 - 205 см, а в бігу на 3000 м 

– 150 - 170 см. 

2. У бігу на 400 м спортсмен приземляється за бар’єром на відстані 115 – 140 

см, а в бігу на 3000 м – на 100 – 120 см. Ці особливості основані на різниці 

швидкості бігу. Середня швидкість бігуна-бар’єриста (високої 

кваліфікації) на 400 м становить 8 м/с, а бігуна на 3000 м – лише 6,0 м/ с.  

 Долати перешкоду наступаючи на бар’єр простіше. У цьому способі 

перешкода атакується на відстані 110 – 125 см. Тулуб дещо нахиляється вперед. 

Махова нога, зігнута в коліні, швидко виноситься вверх-вперед, руки, зігнуті в 

ліктях, також скеровуються вперед. Махова нога, трішки розгинаючись в 

коліні, м’яко (а не ударом) зверху ставиться на перешкоду і сильно згинається, 

щоб усе тіло пройшло над бар’єром якомога нижче. Пройшовши момент 

вертикалі, бігун відштовхується від перешкоди, посилає вільну від опори ногу 
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найкоротшим шляхом на ґрунт і приземляється з носка на відстані 100 – 120 см 

від бар’єра. 

 В бігу на 3000 м не можливо встановити і зберегти стандартну кількість 

кроків між перешкодами (відстань між ними складає одну п’яту кола, яке в 

більшості випадків є в межах 390 м, яма з водою в цьому випадку розміщена на 

секторі всередині від бігової доріжки). Цьому головним чином заважає те, що 

біг проводиться по спільній доріжці. Майже не можливо, не порушуючи ритму 

і швидкості бігу, прийти поштовховою ногою на те місце, з якого починається 

атака перешкоди (як в бар’єрному бігу). Тому треба навчитися атакувати 

перешкоду з будь-якої ноги і обома способами. 

Подолання ями з водою. Найбільш складною перешкодою на дистанції, 

особливо на останніх колах, являється бар’єр перед ямою з водою (з розмірами 

3,663,66 м). Вхід на неї ускладнюється бігом по повороту, розміщеному на 

секторі. Певна трудність виникає під час подолання ями з водою на перших 

колах, коли спортсмени ще біжать щільною групою.  

Вміле і швидке подолання цієї важкої перешкоди покращує загальний 

результат на 5 – 6 с. За 10 – 15 м до атаки бар’єра, що стоїть біля ями, необхідно 

дещо збільшити швидкість бігу. Відштовхуватися від ґрунту під час «входу» на 

бар’єр рекомендується за 140 – 150 см, причому слабшою ногою, а від самого 

бар’єра – сильнішою, щоб перестрибнути широку яму і приземлитися за 

межами води. Опорна нога ставиться на бар’єр середньою частиною стопи. 

Після закінчення відштовхування нога і тулуб в момент атаки перешкоди 

утворюють одну пряму. Махова нога (сильніша), зігнута в коліні, виноситься 

вперед-вверх. Втративши опору, бігун ще більше подається вперед, махову 

ногу м’яко ставить на бар’єр, сильно згинаючи в коліні, щоби наступної миті, 

сильно і швидко розгинаючись, послати (спрямувати) усе тіло вперед. Треба 

слідкувати за більш високим входом на перешкоду, оптимальним для кожного 

спортсмена, оскільки низький вхід різко гальмує просування вперед і не 

дозволяє сильно зігнутою ногою виконувати швидке і сильне відштовхування 

від бар’єра. В фазі польоту над водою потрібно мати стійке положення, 

траєкторія польоту повинна бути не дуже високою, ноги перебувати в 
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положенні «кроку». Бігун, щоб зберегти інерцію руху, повинен постаратися 

приземлитися біля дальнього кінця ями з водою на передню частину стопи з 

деяким нахилом тулуба вперед. Більшість бігунів відштовхується від ґрунту 

поштовховою ногою, при цьому приземлення відбувається на поштовхову, 

більш сильну, ногу і дозволяє без сповільнення продовжувати біг по дистанції. 

Перші кроки після ями короткі, поступово вони збільшуються до звичайної 

оптимальної довжини. Неперервний біг – головна вимога до стрибка через яму і 

приземлення за нею. З метою дотримання біомеханічних вимог в 

тренувальному процесі (Кулаков В.Н., 1985) слід постійно приділяти увагу 

засобам технічної підготовленості і акцентувати увагу на вирішенні завдань 

протягом усього річного циклу, а саме:  

- для того, щоб уникнути гальмування в момент поштовху перед 

подоланням перешкоди необхідно постійно використовувати прискорення без 

подовження кроку перед ямою з водою. При цьому можливе використання 

декількох відміток при подоланні останніх двох кроків;  

- для досягнення необхідного кута відштовхування вниз - вгору через 

перешкоду слід застосовувати стрибки вперед, відштовхуючись не дуже 

близько перед перешкодою;  

- для уникнення гальмування в момент приземлення рекомендується 

м'який захоплення верху перешкоди шипами до початку поштовху і постановка 

передньої частини стопи зігнутою махової ноги зверху на бар'єр; 

- для збереження низького положення загального центру мас тіла при 

постановці ноги на перешкоду і забезпечення пологої траєкторії польоту при 

подоланні ями з водою, а також забезпечення руху вперед доцільним є  низьке 

перенесення верхньої частини тулуба над опорною ногою, зігнутою в коліні під 

прямим кутом і збереження нахилу тулуба при наближення до перешкоди. При 

цьому погляд стіпльчезіста спрямований вперед вниз на край ями з водою, 

опорна стопа захоплює шипами верх перешкоди; 

- для того, щоб таз і плечова вісь знаходилися паралельно перешкоди слід 

уникати занадто різкого підняття рук при приземленні і повороту навколо 

вертикальної осі тіла; 
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- для того, щоб горізонтально направлений поштовх ногою від задньої 

сторони перешкоди був ефективним необхідно домогтися в тренуванні 

низького довгого кроку - стрибка спочатку на м'яку поверхню без води, а потім 

при приземленні в яму з водою;  

- для уникнення гальмування при приземленні в яму з водою довгий крок - 

стрибок не повинен бути занадто високим або надто довгим, нога в момент 

приземлення повинна бути практично випрямленою;  

- для досягнення відсутності зниження швидкості при поверненні до бігу 

після подолання перешкоди необхідно продовжити роботу рук стіпльчезіста 

енергійними рухами. 

Типовими помилками є: зігнута махова нога, непряма атака перешкоди, 

відсутність нахилу при подоланні, постановка «незарядженою» розслабленої 

ноги. Тому у кваліфікованих бігунів можна помітити в бігу легкість і 

невимушеність рухів, що досягається добре продуманим побудовою і змістом 

тренувального процесу, який забезпечує високу швидкість бігу. Довжина кроку 

коливається в межах 160-215 см і індивідуальна для кожного спортсмена. При 

цьому необхідно зауважити, що вона залежить від ступеня втоми, стану 

спортивної форми, якості бігової доріжки і кліматичних умов.  

Фінішування. Буває різний фініш в залежності від конкретних умов 

змагальної боротьби, наприклад: за 600 м, за 400м, за 300 м, за 150 м. 

Підвищення швидкості відбувається, в основному, за рахунок збільшення 

темпу бігових кроків. Використовуючи всі енергетичні можливості, 

мобілізуючи волю, бігун закінчує дистанцію, прагнучи першим перетнути 

лінію фінішу. Збільшуючи швидкість бігу на фінішній прямий, завдяки впливу 

емоційного фактора по тактичним міркувань можна відвести спортсмена від 

перешкоди, а з огляду на можливий зустрічний вітер в спину або переважно без 

опадів (збиває фактор), можна використовувати створені умови і ситуацію в 

свою користь за наявним в своєму арсеналі варіанту. Це особливо важливо при 

рівних можливостях і силах суперників. Необхідно також враховувати фактор 

концентрації уваги при подоланні останньої перешкоди, щоб при певному втомі 

уникнути падінь, а також вдало закінчити дистанцію, для чого в тренувальному 
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процесі використовувати можливості і рішення задач як індивідуального, так і 

групового поведінки при подоланні перешкод і технічному вдосконаленні 

стіпльчезіста. 

Найбільш важливі критерії оптимальної тактики  

бігу в стипль-чезі (Величко А., 2017): 

 збереження максимально можливий рівномірного бігу по всій дистанції, 

виключення при бігу занадто близько контакту з суперниками, що біжать 

як попереду, так и позаду; 

 виключення блокування при подоланні перешкоди у групі, чим можуть 

скористатись основні конкуренти в будь-який момент; 

 правильне визначення відстані до перешкоди, відсутність затримки, 

подовженого кроку або бігу по більш довшій дузі; 

 правильний контроль темпу бігу для виходу з групи перед подоланням 

перешкоди; 

 невелике збільшення темпу за 8-10 кроків до перешкоди при збереженні 

правильного положення рук, що дозволяють бути захищеним від 

можливих поштовхів суперників. 

Досягнення високого спортивного результату в стіпль-чезі, в першу 

чергу, пов'язано з рівнем розвитку спеціальної витривалості та збільшенням 

можливостей киснево-транспортної функції організму і утилізації кисню 

скелетними м'язами. Звідси, на підставі багатьох даних, при побудові 

тренувального процесу на різних етапах підготовки в розподілі тренувальних 

засобів, необхідно враховувати, що розвиток спеціальної витривалості в 

більшій мірі буде залежати не від збільшення надходження кисню в кров і 

поліпшення його доставки працюючих м'язів, а від підвищення здатності до 

кращої утилізації кисню, що істотно підвищить вимоги до силових 

можливостей організму. 
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3. Методика навчання техніки бігу на 3000 м з перешкодами 

  

Процес навчання техніці бігу в цьому виді легкої атлетики відбувається 

успішно тільки тоді, коли спортсмени добре підготовлені як фізично, так і 

досить успішно освоїли техніку гладкого бігу та подолання перешкод (Таран 

Г.А., Мудрик В.І, 1982). При цьому важливу роль відводять наявними 

координаційним здібностям. Оскільки вид відноситься переважно до прояву 

витривалості важливу роль в тренувальному процесі набуває вміння стабільно 

виконувати і засвоювати комплекс різних вправ при наростаючому стомленні. 

основним критерієм ефективної техніки в стипль-чезі є фактор часу подолання 

дистанції в гладкому бігу і з перешкодами (різниця за часом). Як правило, для 

того, щоб спортсмен міг правильно долати перешкода необхідно виконати 

великий обсяг підготовчих вправ. При цьому необхідно з самого початку 

домогтися від спортсмена бездоганного по техніці виконання всіх без 

виключення елементів вправ. 

Завдання 1. Створити уявлення про техніку подолання перешкод. 

При ознайомленні спортсменів з технікою бігу з перешкодами, крім показу 

зразкової техніки подолання перешкод, їх потрібно ознайомити з дистанцією 

бігу, бар’єрами, ямою з водою, продемонструвати раціональні способи 

переходу через бар’єри й стрибка через яму з водою. Бажано, щоб бігуни-

початківці, разом із тренером, побували на змаганнях і після них 

проаналізували техніку й тактику учасників стипль-чезу. При навчанні техніці 

виконання бігу рекомендується дотримуватися наступної послідовності. 

Завдання 2. Навчити техніки бар’єрного кроку. Методика навчання 

бар’єрному кроку не відрізняється від методики навчання техніці бігу на 400 м 

з/б. Особливість техніки полягає в тому, що атакувати бар’єр треба вміти з 

правої і лівої ноги. Навчати способу подолання перешкод рекомендується в 

такій послідовності: 

Основні засоби навчання: 
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– виконання спеціальних вправ бар’єриста (атака бар’єра, перенос через 

низькі бар’єри поштовхової, а потім махової ноги, біг збоку від бар’єра, 

спеціальні вправи на гімнастичних снарядах і т. д.); 

– подолання навчальних бар’єрів; 

– подолання звичайних бар’єрів висотою 76,2 і 91,4 см; 

– подолання бар’єрів для бігу з перешкодами.  

Завдання 3. Навчити техніки подолання перешкод «наступаючи». 

Засоби. Подолання навчальних (допоміжних) перешкод. 

Методичні вказівки. Після того як учні/студенти провели хорошу 

розминку і виконали серію спеціальних вправ бар’єриста і бігуна, необхідно 

встановити понижену перешкоду (висотою 60 - 70 см) і запропонувати з 

невеликого розбігу долати її, звертаючи увагу на: 

а) м’яку постановку ноги зверху на перешкоду; 

б) значне згинання опорної ноги над перешкодою; 

в) хороший нахил тулуба над перешкодою; 

г) швидке відштовхування і правильне приземлення. 

 Відштовхуватися під час атаки перешкоди треба як правою, так і лівою 

ногою; виконувати цю вправу до 40 разів. 

 Завдання 4. Навчити техніки подолання перешкод бар’єрним кроком. 

Засоби. 1. Біг через понижені перешкоди. 2. Подолання стандартного 

бар’єра під час бігу на 3000 м з перешкодами. 

Методичні вказівки. Після успішного опанування техніки подолання 

понижених перешкод можна встановити на доріжці нормальний, важкий, 

бар’єр і з розбігу 15-20 м долати його, намагаючись відтворити правильні 

елементи техніки. Рекомендується встановити на доріжці другий бар’єр на 

відстані 20 - 25 м від першого і атакувати його то з правої, то з лівої ноги 35 -40 

разів. 

Спочатку необхідно навчити спортсменів відштовхуватися будь-якою 

ногою й ставати на бар’єр м’яко на середню частину стопи. Навчання 

подоланню перешкод, не торкаючись їх (бар’єрним кроком), треба починати з 
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низької перешкоди (76,2 см). Для зручності навчання можна встановлювати 

бар’єри на короткій відстані (20–25 м). 

Завдання 5. Навчити техніки подолання ями з водою. Подолання ями з 

водою можна починати після того, як спортсмен засвоїв перехід через бар’єр 

«наступаючи»; подолання умовної ями, позначеної на біговій доріжці або полі 

стадіону; подолання нормальної ями без води й з водою. 

Засоби. 1. Подолання умовної ями. 2. Подолання звичайної ями. 

Методичні вказівки. Для занять взимку в гімнастичному залі потрібно 

зробити умовну «яму з водою». З цією метою встановлюється і закріплюється 

гімнастичний кінь висотою 91 - 95 см, від нього вимірюється відстань 3,66 м, и 

місце приземлення вистеляється матами. З розбігу 15 - 20 м учні/студенти 

атакують «бар’єр», а потім, сильно відштовхнувшись від нього, перестрибують 

«яму» (15 - 20 разів), намагаючись виконувати рухи технічно правильно. 

 Якщо навчання проводиться на стадіоні, то потрібно поставити 

звичайний бар’єр для бігу на 3000 м з перешкодами впритул до ями для 

стрибків і позначити на піску відстань від бар’єра 3,66 м. З розбігу 20 - 25 м 

слід атакувати бар’єр біля ями і приземлитися не в яму, а поруч з нею на ґрунт 

(5 - 6 разів). Переконавшись в тому, що учні/студенти добре оволоділи 

поступальним рухом і низькою траєкторією в момент стрибка, можна 

дозволити їм приземлятися на край ями, попередньо закріпивши на її дні цупкі 

мати-підстилки (10 - 12 разів). В наступних тренувальних заняттях бажано 

вдосконалювати техніку подолання цієї перешкоди, для цього заповнити яму 

водою. 

Завдання 6. Удосконалення техніки бігу з перешкодами. Засоби і 

методи тренування на цю дистанцію такі самі, як і в тренуванні на середні і 

довгі дистанції. Тому достатньо розглянути лише ті особливості, які характерні 

для тренування в бігу на 3000 м з перешкодами.  

Характерні помилки бігунів на 3000 м з перешкодами під час подолання 

бар’єрів: надто високе проходження над перешкодою, широкі рухи 

випрямленими руками, сповільнене зняття поштовхової ноги під час сходу з 

бар’єра, відхиленні тулуба під час приземлення.  
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Для удосконалення техніки бігу на 3000 м з перешкодами в цілому 

виконується біг на різних відрізках дистанції з доланням перешкод ями з 

водою, розташованих по кругу бігової доріжки відповідно до правил змагань. В 

процесі вдосконалення техніки необхідно добиватися, щоб перешкоди долалися 

економно, швидко, без зупинка перед ними і за ними. 

 

4.Основні правила змагань у бігу з перешкодами 

Стандартні дистанції: 2000 м і 3000 м. У змаганнях на 3000 м загальна 

кількість бар'єрних перешкод складає 28, а ям з водою – 7; на 2000 м – 

відповідно 18 і 5. Біг на 3000 метрів з перешкодами ведеться на спеціально-

спрофільованій дистанції. При цьому перешкоду (яма з водою) виноситься на 

спеціальний віраж, тому старт дистанції дається з окремої позначки, що 

відрізняється від старту гладких 3000 метрів. Дистанція передбачає в цілому 35 

перешкод (включаючи 7 ям з водою), по 5 на кожному колі. 

На змаганнях у бігу з перешкодами на кожному колі повинно бути 5 

перешкод після того, як спортсмени пробігли лінію фінішу вперше, при цьому 

яма з водою є четвертою перешкодою. Перешкоди розподіляються рівномірно, 

щоб відстань між ними складала приблизно одну п'яту від номінальної довжини 

кола. 

змаганнях на 3000м відстань від старту до початку першого повного кола не 

включає ніяких перешкод. Перешкоди ставляться тільки тоді, коли спортсмени 

подолали перше повне коло.  

У змаганнях на 2000м перша перешкода розташовується на місці третього 

бар'єру звичайного кола. Попередні бар'єри потрібно прибрати до того, як 

спортсмени подолають їх вперше. 

Бар'єри повинні мати висоту 0.91.4м ± 0.3м для змагань серед 

чоловіків/юнаків і 0.76.2м — серед жінок/дівчат ± 0.3 см і ширину — не менше 

3.94 м. Площа перетину верхньої планки бар'єрів і перешкоди перед ямою з 

водою складає 12.7 х 12.7 см. вага кожного бар'єру повинна бути від 80кг до 

100кг. Кожен бар'єр повинен мати з обох боків основу між 1.2м і 1.4м. Глибина 
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ями змінюється від 700 міліметрів від бар’єра до нуля від краю ями. Всі бар’єри 

закріплені, і зрушити або перекинути їх неможливо. 

Бар'єр перед ямою з водою повинен бути 3.66 м ± 0.02 м завширшки і 

повинен щільно кріпитися до землі, щоб його не можна було горизонтально 

зрушити. Верхні планки повинні фарбуватися чорно-білими смугами або 

іншими яскравими контрастними кольорами, щоб світліші смуги розміром не 

меншого 22.5 см завширшки знаходилися зовні. Дно ями з водою повинне бути 

закрите матом або синтетичним покриттям, що має достатню товщину, що 

забезпечує безпечне приземлення і що дозволяє шипам туфель безпечно 

входити в нього при приземленні. На початку змагання рівень води повинен 

бути на рівні доріжки, з можливим відхиленням на 2 см, глибина води в 

найближчому до перешкоди місці повинна бути 0.70м впродовж приблизно 

0.30м (див малюнок 4). Від цього місця дно повинне мати єдиний ухил вгору до 

рівня доріжки в дальньому кінці ями з водою в межах 20мм.  

Бар'єр повинен бути встановлений на доріжці так, щоб 30см його верхньої 

планки виступали всередину доріжки за брівку. Примітка: Рекомендується, 

щоб ширина першого бар'єру була не меншою 5 м.  

Кожен спортсмен повинен подолати бар'єр по повітрю над водою, або 

наступивши у воду та обов’язково подолати всі бар’єри. Спортсмен повинен 

бути дискваліфікований, якщо він:  

а) наступає на один або інший край ями з водою;  

b) не долає хоч би один бар'єр;  

с) проносить стопу або ногу нижче за горизонтальну площину верхньої 

частини будь-якого бар'єру у момент подолання.  
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