
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ГОРОДКОВОГО СПОРТУ 

ДО МАЙДАНЧИКА, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ГОРОДКОВОГО 

СПОРТУ І ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ 

 

1. Розміри в городки майданчики - мінімальні 13 * 23м, оптимальні 15 (16) * 25 (30) м; 

 

2. Основне покриття - гумове ударопоглинаюче покриття, за винятком площі «города» 4 * 9м 

(монолітний полікарбонат 5 мм – у разі близькості житлових будинків (менше 100м)), які укладаються 

на армовану бетонну подушку товщиною 7-8см і резину товщиною 6мм і потім розмічаються у 

відповідність з правилами і на яких ставляться фігури для вибивання). Існує варіант організації 

бюджетного покриття майданчика, при якому буде збережена частина існуючого трав'яного покриття 

(гумове ударопоглинаюче покриття - навколо зони «міста», в зоні кидків і доріжок до зони кидків 

(50%), а також вихід з майданчика). 

 

3. Елементи городошного корту: 

– відбійна стінка (металева конструкція шириною 12м, висотою 3.5м (стійки), що утримує листи 

конвеєрної плоскою резини (товщина 10мм, ширина 1.4м) з секціями (2 * 2м) вгорі з сітки рабиці 

для гасіння удару біти після кидка і уловлювання городків, які після кидка відлітають вгору. 

– приямок для біт (місце, де лежить біта після удару, не заважаючи наступного кидка), є дві 

конструкції - вище (у разі достатньої довжини майданчика) і нижче рівня землі (в разі нестачі 

довжини), оптимальним вважається варіант «вище»; 

– гаситель швидкості біти (похила дерев'яна поверхня, розташована відразу після металевих листів), 

при використанні варіанту конструкції приямка нижче рівня землі відсутній; 

– огородження по периметру майданчика висотою 2м або вище (парканні секції), ззаду місця 

установки відбійною стінки висота повинна бути 4 м (для безпеки проходять повз громадян, щоб 

городки не перелітали), при недостатніх габаритах земельної ділянки допускається 

використовувати відбійні стінку замість паркану, допускається не встановлювати парканні секції, 

за винятком зони, розташованої позаду зони кидків і вздовж всієї зони «міста»; 

– хвіртка для входу на корт з замком (1 * 2м), може не встановлюватися при відсутності забору; 

– навіси для гравців 1.5 * 2.5м (із захисною передньою стінкою, спрямованої паралельно передній 

лінії «города»), 2шт по обидва боки «города», можуть кріпитися до стійок огорожі, матеріал 

покрівлі - полікарбонат, при відсутності огорожі не встановлюються; 

– 2-х рядні трибуни для глядачів 1.5 * 3м, 2шт (по можливості), розташовуються збоку від зони 

кидків; 

– флагштоки заввишки 8 м (1-3шт) (по можливості і при необхідності); 

– стовпи освітлення майданчика - 2шт (розташовуються позаду зони кидків, світло спрямований в 

бік «города»), можливий бічний варіант освітлення (за місцем) і т.п .; 

– навіс від опадів над всією зоною «города» (при можливості) - 7 * 13м (з одного фермою) і 2 по 7м в 

разі розносу листів «города» в сторони; 

– макети фігур для вибивання - 15шт, 50 (60) * 50 (60) см, полікарбонат, дизайн - макет є; 

– вивіска (покажчик призначення майданчика) зовні; 

– металева урна для сміття 1шт. 

– ящик для інвентарю (пісок, розминочні містечка, лопати і т.п.) (по можливості) - 2шт 

– майданчик повинен бути орієнтована таким чином, щоб після установки відбійною стінки кидки 

здійснювалися на північ, північний схід або схід (сонце протягом дня має бути ззаду гравця або з 

його лівого боку, якщо дивитися на шпалерну стінку), тобто довгою стороною орієнтовані на 

зазначені вище сторони. 


