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(СТИПЛЬ-ЧЕЗ) 
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Руденко Г. А., 
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Біг на 3000 метрів з перешкодою та ямою з водою (стипль-чез) є 

одним з видів легкої атлетики. Важкість цього виду полягає в 

необхідності не тільки бігової підготовки, а й вміння подолати 

перешкоду. В зв’язку з цим у стипль-чезистів звичайний біговий ритм 

порушується [1, с. 21; 2, с. 56]. Це вимагає від спортсмена високої 

технічної та фізичної підготовки [2, с. 38; 3, с. 72]. Тому аналіз техніки 

бігу стипль-чезу для спортсменів, які займаються в групах спортивного 

вдосконалення з легкої атлетики є актуальним. 

Мета роботи. Проаналізувати основні фази техніки бігу на 3000 

метрів з перешкодою. 
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Першим етапом підготовки в стиль-чезі є біг між перешкодами. 

Цей біг схожий з технікою бігу на довгі дистанції. Головним фактором 

тут є свобода рухів, тобто відсутність напруги. При цьому спортсмену 

необхідно бути постійно готовим до подолання перешкод. Тут важливим 

елементом бігу є відштовхування за рахунок розтягування м’язів. Після 

відриву ноги від доріжки починається фаза польоту. В цій фазі 

відбувається зведення стегон за рахунок натягнутих м’язів. 

Техніка подолання перешкод. При подоланні бар’єру 

рекомендується техніка «без наступання», так як при бігу на 400 метрів з 

бар’єрами. Різниця тут є в тому, що долати перешкоду тут необхідно з 

групою інших бігунів. 

Загальні критерії раціональної техніки подолання бар’єрної 

перешкоди такі: 

1. Збереження ритму гладкого бігу перед перешкодою. Це пов’язано з 

тим, що більшість бігунів починають «дрибцювати» перед бар’єром. 

2. Чітке попадання на місце для відштовхування (за 1,5-1,8 метрів перед 

першкодою). 

3. При подоланні ями з водою у більшості спортсмені змінюється частота 

кроків, що уповільнює біг. 

4. В момент приземлення нахил тулуба назад може привести до падіння та 

травми. 

Висновки. 

При навчанні бігу на 3000 метрів з перешкодою слід звертати 

увагу на: 

1. Збереження ритму гладкого бігу перед перешкодою 

2. Чітке попадання на місце для відштовхування 

3. Збереження частоти кроків. 

4. В момент приземлення з перешкоди тулуб не можна відхиляти назад. 
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Здоров’я студентської молоді, рівень її фізичної підготовленості і 

фізичного розвитку завжди привертали увагу спеціалістів. Результати 

досліджень за цією проблемою свідчать про те, що заняття фізичною 

культурою найбільш ефективні лише тоді, коли участь в них викликана 

відповідними мотивами [1-3]. 
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