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Съвременни тенденции в развитието на спортните 
резултати в бягането на средни и дълги разстояния

Петър Бонов

В последните 30 години на своето развитие Международната асоциация на 
атлетическите федерации (IAAF) създаде разширена класификация на състе-
занията в следните четири основни категории бягане на средни и дълги раз-
стояния: 1. Средни и дълги бягания на писта (на открито и в зала). 2. Марато-
ни и шосейни бягания. 3. Крос – кънтри.  4. Планински бягания.
В много случай обаче, състезатели специалисти от едната група бягания под 
един или друг мотив вземат участие в състезания от друга група. Подобен 
феномен е много често срещан, а той, както и всичко останало предполага ко-
ренна ревизия на класическите постулати, свързани с планирането и периди-
озацията на тренировъчния процес. Той провокира редица методически дис-
кусии между специалистите-треньори относно до каква степен и как следва 
да се променят методическите похвати, свързани с процеса на ефективно 
планиране и периодизация на тренировката във всички нейни структурни еди-
ници. На преден план отново се появява нуждата от нови изследвания, свър-
зани с теорията на екстремалността, стреса и адаптацията в границите на 
полезните за човешкия организъм норми. Увеличеният брой на състезанията 
в програмите на елитните атлети предизвикват рязко повишаване на интен-
зивността на натоварванията, което от своя страна води до намаляване на 
техния обем. Все повече в планирането на тренировката се залага на качест-
вените характеристики на натоварването и неговата комбинация с възста-
новителните въздействия. В статията се предлага нова гледна точка относ-
но тежестта на основните фактори, които обуславят оптималността на 
съвременната система на  подготовка за успешно участие в тези престижни 
атлетически дисциплини.

Modern tendencies in the sports results development for middle 
and long distance run 

Petar Bonov

During the last 30 years, the International Association of the Athletic Federations (IAAF) 
has created an enlarged classification of the competitions for the four basic categories 
of middle and long distance run:  1. Middle and long distance track run (in the open 
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Съвременната лека атлетика се 
развива с невероятно динамични тем - 
пове. Голямата география на този 
спорт се обуславя от факта, че пове-
че от 210 страни в света са членове 
на международната асоциация на ат-
летическите федераций (IAAF). След 
1982 г. асоциацията, под ръководство-
то на покойноя д-р Примо Небиоло, раз-
ви изключително интензивна дейност 
по разширяването територията на ле-
коатлетическия спорт. В един период 
от 30 години официалният календар на 
състезанията се обогати с множество 
нови и престижни състезания – све-
товни първенства на открито и в зала, 
световни отборни първенства, вериги 
от професионални турнири, световни 
купи по маратон и спортно ходене, све-
товни щафетни първенства, множе-
ство нови състезания за юноши и де-
войки и т. н. Тези промени провокираха 
редица проблеми, свързани с тради-

ционното планиране и перидиозация на 
тренировъчния процес по подготовка-
та на атлетите. Особено осезателно 
тази промяна се наблюдава в дисципли-
ните от бяганията на средни и дълги 
разстояния. Главният акцент на този 
процес е в структурата и съдържание-
то на спортния календар. По същество 
в този календар състезателните проя - 
ви започват с настъпването на кален-
дарната година и завършват в нощта 
на настъпването на следващата. С 
оглед на въвеждане на някакъв мето-
дически порядък, международната асо-
циация на атлетическите федерации 
създаде следните четири основни ка-
тегории състезания по бягане на сред-
ни и дълги разстояния: 

1. Средни и дълги бягания на пис-
та (на открито и в зала).

2. Маратони и шосейни бягания.
3. Крос – кънтри.
4. Планински бягания.

and in a hall). 2. Marathons and road run. 3. Cross – country. 4. Mountain run. In many 
cases anyway competitors experts in one of the groups take part in competitions of 
another group due to various motives. Similar phenomenon is frequently met and it, 
as well as all the rest presuppose a root revision of the classic postulates related to 
the planning and periodization of the training process. It provokes a range of meth-
odological discussions between the expert coaches related to what a degree and how 
the methodical methods related to effective planning and periodization of the training 
in all its structural units have to be changed. The need of new studies related to the 
theory of extremity, stress and adaptation within the limits of norms useful for the 
human organism appear at the front again. The increased number of competitions 
in the elite athletes’ programs provoke sharp increase of the load intensity, which on 
its turn leads to a decrease of their volume. Quality characteristics of load and its 
combination with the process of recovery exist more and more often in the training 
plan.   The paper offers a new point of view related to the weight of the basic factors 
that reason the optimum of the modern system of the preparation towards successful 
participation in these prestige athletic disciplines. 
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В много случай, обаче състезате-
ли специалисти от едната група дис-
циплини под един или друг мотив взе-
мат участие в състезания от друга 
група. Подобен феномен е много чес-
то срещан, а той, както и всичко 
останало предполага коренна ревизия 
на класическите постулати, свърза-
ни с планирането и периодизацията 
на тренировъчния процес. Той про-
вокира редица методически дискусии 
между специалистите-треньори от-
носно до каква степен и как следва да 
се променят методическите похва-
ти, свързани с процеса на ефективно 
планиране и периодизация на трени-
ровката във всички нейни структур-
ни единици. На преден план отново се 
появява нуждата от нови изследва-
ния, свързани с теорията на екстре-
малността, стреса и адаптацията в 
границите на полезните за човешкия 
организъм норми. Увеличеният брой 
на състезанията в програмите на 
елитните атлети предизвикват ряз-
ко повишаване на общата интензив-
ност на натоварванията, което от 
своя страна води до намаляване на 
техния общ обем. Все повече в пла-
нирането на тренировката се залага 
на качествените характеристики на 
натоварването и неговата комбина-
ция с възстановителните въздейст-
вия. Днес съвременните елитни ат-
лети навлизат в световната лека 
атлети от 15–17-годишна възраст. 
Типичен пример в тази насока е кари-

ерата на атлети, като Юсеин Болт 
в спринта и Хайле Гебрасалие в бяга-
нията на дълги разстояния, които 
са начело в световните ранглисти в 
юношеска, младежка и зряла възраст, 
като продължителността на техни-
те кариери на върха на световната 
атлетика са с повече от 15-годишна 
история (за Гебраселасие повече от 
20 години). Същевременно, треньо-
рите и теоретиците, обобщавайки 
практиката поставиха на масата 
иноватвани идеи и интерпретации 
за постряването на тренировъчния 
процес във времето. Характерни в 
това направление са трудовете на 
Ю. Верхошански, А. Бондарчук и А. 
Тер-Ованесян. В областта на бяга-
нията на средни и дълги разстояния 
бяха създадени специализирани еки-
пи от учени и практици с центрове 
в Европа (Италия, Испания, Полша 
и Потугалия), в Азия (Япония и Ки-
тай), в Азия и Океания(Нова Зелан-
дия и Австралия) в Северна Америка 
(САЩ, Канада и Мексико). Те иден-
тифицираха като постоянно дейст-
ващи следните фактори: 

•	 Изключителното разши-
ряване на географията на 
високите постижения

Днес медалистите от големите 
спортни първенства на планетата са 
представители на народи и държави 
от всички краища на света. Някои 
от тях трудно могат да се открият 
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на картата на света. На световната 
спортна сцена все повече се появяват 
представители от Африка, Азия и Ла-
тинска Америка. Това са континенти 
с огромен човешки потенциал, който 
търси своята реализация във всички 
сфери на човешката дейност, вклю-
чително и в спорта, където младите 
и талантливи индивиди виждат въз-
можности за бръз просперитет. Този 
процес повдига темповете на конку-
ренцията и увеличава многократно 
броя на кандидатите за олимпийски и 
други отличия. 

•	 Професионализмът и комер-
сиализацията на всички нива 
на състезателния спорт.

В последните години ценностна-
та система на големия спорт е про-
менена изключително много. Вече 
не съществува аматьоризъм в сми-
съла, които му определи бащата на 
съвременните Олимпийските игри 
Пиер де Кубертен в края на ХIХ 
век. Медалите и престижните кла-
сирания са привилегия на професио-
нални спортисти. Типичен пример 
за това е участието в олимпийски-
те игри на баскетболистите от 
Националната баскетболна асо-
циация на САЩ, тенисистите от 
Световната тенис асоциация, ле-
коатлетите от световните ат-
летически вериги и т н. Днес олим-
пийските игри са един голям “пазар”, 
на които става определянето на це - 

ните на спортните постижения из-
мерени в професионални договори, 
рекламни контракти и още много 
финансови фактори. 

•	 Въвеждане на нови техноло-
гии за научно осигуряване на 
тренировъчния процес

Спортът е опитното поле, на кое - 
то се изпробват редица нови техноло-
гии, свързани с измерването и изслед - 
ването на интимните процеси на 
човешкия организъм. В това на-
правление се създават апаратури и 
апаратурни комплектации, които 
обективизират прецизно ефектив-
ността на приложените методиче-
ски подходи. Посредством тях се 
облекчават процесите за анализ на 
функционалните ефекти, промени-
те в състава на мускулните влакна, 
откриването на генетичните пред-
поставки за постигане на развитие, 
моделиране на спортната техника в 
динамичен и кинематичен аспект. Те 
дават възможност да се вземат ра-
ционални решения в тренировъчния 
процес и да се насочват спортисти-
те към върхови изяви точно в кон-
кретни отговорни състезания. 

•	 Усъвършенстване на  
индивидуалните подходи при 
изграждане на тренировъч-
ните методики

Съвременните олимпийски и све-
товни шампиони и рекордьори са уни-
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кални представители на човешкия род. 
Те нямат аналози всред останалите 
спортисти. Това прави тяхната тре-
нировка изключително специфична и 
неповторима. Подобен феномен е ре-
зултат от прецизирането на тре-
нировъчните подходи и принципи 
върху основата на индивидуалните 
качества и заложби на индивидите. 
В случая важи правилото “колкото 
по-високи са постиженията на инди-
вида, толкова по индивидуализиран и 
нестандартен става неговият тре-
нировъчен процес”. 

•	 Политически и икономиче-
ски престиж 

 Олимпийските победи и отличия 
са носители на политически автори-
тет. Те се превърнаха в своеобразен 
критерии, които допълват имиджа 
на държавници, политически лидери, 
короновани особи и т. н. 

Олимпийските резултати имат 
опредено и икономически измерения. 
Техните параметри не могат да бъ-
дат описани еднопосочно, защото 
става въпрос за финанси, които се 
движат в границите между частния 
корпоративен бизнес и финасовия 
просперитет на цели народи.

И все пак, главните фигури в 
този глобален процес са съвремен-
ните елитни спортисти, които са 
основният обект на стратегията 
за ефективна тренировка Изграж-
дането на тази стратегия започва с 
точния отговор на въпроса:

Кои са главните характе-
ристики на съвременния 
елитен спортист?  

•	 Специфично развит биоенер-
гетичен потенциал, който 
изключително икономично 
и ефективно обезпечава 
мускулна дейност с високо 
полезно действие

Състезанието и тренировката 
във всеки един спорт или спортна 
дисциплина предизвикват специфич-
ни физиологични и биохимични ре-
акции в организма на спортиста. Те 
се определят от необходимостта 
съответната физическа и интелек-
туална дейност да бъдат осигурени 
с необходимото количество енергия. 
Добре подготвените висококвалифи- 
цирани спортисти използват из - 
ключително икономично и ефектив-
но генетичния си и текущ енерге-
тичен потенциал. Например в дис - 
циплините, при които водещо ка-
чество е проявлението на издръжли-
востта, елитните състезатели из- 
пълняват високоинтензивни натовар-
вания при оптимално изразходване на 
енергетичните запаси на организма.

•	 Изключително високо ниво 
на развитие на специална 
мускулна сила

Ефективността на всяко физиче-
ско упражнение (натоварване) се оп-
ределя от проявлението на силовите 
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възможности на мускулната систе-
ма на организма. Съобразно продъл-
жителността и координация на дви-
женията, силовата характеристика 
е строго специфична. Това определя 
високото ниво на специфичните си-
лови възможности като иманентна 
характеристика на съвременния ели-
тен спортист.

•	  Способност за прецизно 
управление на кинематични-
те и динамичните характе-
ристики на състезателното 
упражнение – фина нервно-
мускулна инервация и коор-
динация.

Нещо повече, съвременният ели-
тен спортист притежава способ-
ността изключително точно да до- 
зира силовото напрежение при специ-
фичната мускулна работа, съобразно 
кинематичните особености в тех-
никата на съответния спорт. 

•	 Висока стабилност на спе-
цифичните психологически 
характеристики

Високите състезателни и тре-
нировъчни натоварвания, големият 
залог в елитния спорт предизвикват 
сериозни промени в психологическия 
статус на състезателите. Само със-
тезатели, които успяват да запазят 
относителна устойчивост на психо-
логическите процеси са способни да 
печелят и реализират призови класи-
рания в отговорните международни 
състезания. 

•	 Мобилност при разработ-
ването на тренировъчните 
програми

При планирането на тренировка-
та, базата за разработване на тре-
нировъчните планове са специфич-
ните условия, при които протичат 
състезанията в съответния спорт. 

 Анализът на състезанията в бя-
гането на средни и дълги разстояния 
от най-авторитетните междуна-
родни състезания (олимпийски игри, 
световни първенства, европейски 
първенства и комерсиалните турни-
ри) показва, че те протичат в след-
ните три основни варианта:

1. Бягане с висока, почти предел-
на скорост от самото начало 
до финала на състезателното 
разстояние.

2. Бягане с висока средна скорост 
при многократна смяна на ри-
тъма (увеличаване или успоко-
яване на моментната скорост 
на бягане).

3. Бягане с подчертано нараства-
не на скоростта в последните 
участъци от състезтелното 
разстояние (последни 200 м при 
800 м последни 500 при 1500, 
последни 1000 при 5000 и т.н.).

Посочените особености предпо-
лагат наличието на следните три 
основни доминанти в тренировъчния 
процес на състезателите в бягането 
на средни и дълги разстояния:
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1. Тренировка за повишаване на 
енергетичния потенциал на ор-
ганизма.

2. Тренировка за усъвършенства-
не на нервно-мускулната инер-
вация и координация.

3. Тренировка за повишаване на спе-
цифичните силови възможности.

Това налага в тренировачния про-
цес да се внедряват следните мето-
дически принципи:

1. Специфичност, която предпо-
лага отчитане на всички осо-
бености, при които протичат 
състезанията в бягането на 
средни и дълги разстояния и 
проиграването им в трениров-
ката. Това изисква използва-
нето на следните подходи при 
изграждане на тренировъчните 
натоварвания:

Пробягване на тренировъчни раз-
стояния по дълги от състезател-
ното разстояние, при относително 
висока скорост – 80–85% от състе-
зателната.

 c Пробягване на разстояния равни 
на състезателното разстояние 
със скорост равна или малко по-
ниска от състезателната – 90–
100%

 c Пробягване на по-къси от състе-
зателното разстояние отсечки 
със скорост равна на състеза-
телната или по висока от нея 
(100–110%).

 c Проиграване на състезател-
ни варианти в различни отсеч-

ки. Например за 800 м 5 х 300 
м със средна скорост, равна на 
състезателната със следното 
вътрешно съдържание: първи 
100 м – със скорост по-ниска от 
състезателната; вторите 100 м 
– със скорост, равна на състеза-
телната; третото 100 м – със 
скорост по-висока от състеза-
телната. 

 c Разнообразие на тренировката 
за специфична сила. Използване 
преимуществено на упражнения, 
които по кинематико-динамич-
на характеристика са близки до 
бягането – бягане срещу наклон, 
теглене на автомобилна гума или 
„шейна” със различни на съпроти-
вление комбинации между бегови 
и подскочни упражнения с насоче-
ност на усилията в хоризонтал-
ната равнина и т. н.

2. Адекватност на приложените 
натоварвания. Това изискване 
има следните аспекти: 

 c първо – адекватност съобразно  
задачите, които се решават в 
съответния мезо-, микроцикъл 
и конкретно тренировъчно зани-
мание; 

 c второ – адекватност съобразно 
възможностите на съответния 
състезател, като се определят 
точните граници на големите, 
средните и малките трениро-
въчни натоварвания; 

 c трето – адекватност по отно-
шение определяне на индивиду-
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алните параметри на аеробните, 
смесените и анаеробните нато-
варвания; 

 c четвърто – адекватност от-
носно спортнопедагогическата 
насоченост на тренировката 
(обща издръжливост, скоростна 
издръжливост, силова издръжли-
вост и т. н.).

3. Избор на оптимални паузи за 
възстановяване. Става въпрос не 
само за определянето на продължи-
телността и характера на паузите 
между две или повече отсечки. Поня-
тието има много по широк спектър. 
То определя продължителността на 
интервалите, които осигуряват на-
трупвaнето на положителен трени-
ровъчен ефект от упражнение в уп-
ражнение, от занимание в занимание, 
от микроцикъл в микроцикъл.

Обективизирането на този про-
цес изисква много задълбочена aна-
литична дейност по изучаването на 
индивидуалните реакции на състе-
зателя към различни видове нато-
варвания. Главните критерии в това 
направление са величината и динами-
ката на пулсовата честота по вре-
ме на натоварване и възстановяване, 
биохимичните промени в състава 
на капилярната кръв и спортнопе-
дагогическите тестове по различни 
направления – специална издръжли-
вост, бързина, силова издръжливост 
и т. н, както и някои специфични су-
бективни усещания.

4. Конкретност на всекиднев-
ните тренировачни задачи. 

Независимо от това, че тре-
нировката на състезателите 
в бягането на средни и дълги 
разстояния е комплексна, едно 
от най-важните изисквания 
при построяването на отдел-
ното тренировъчно занимание 
е фокусирането на усилията 
към решаването на определена 
основна задача. Допълнител-
ните натоварвания, които се 
планират в определеното зани-
мание, трябва да спомагат за 
по-пълноценното усвояване на 
главния тренировъчен ефект, а 
не да подтискат и притъпяват 
неговото развитие.

Посочените методически изиск-
вания са основата на планирането 
на тренировачния процес в бягането 
на средни и дълги разстояния. Кри-
терийте на ефективноста на този 
процес са системното отчитане и 
оценяване на следните промени в със-
тоянието на състезателите:

1. Повишаване на анаеробната ре-
зистентност чрез увеличаване 
на възможностите да се пона-
сят високи стойности на кис-
лороден дефицит.

2. Повишаване на аеробната ре-
зистентност чрез усъвършен-
стване на способността да се 
бяга продължително време с 
висока скорост, без да нара-
ства интензивно лактатно съ-
държание в кръвта, т.е. пови-
шаване нивото на анаеробния 
праг (ПАНО).
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3. Усъвършенстване на способ-
ността на състезателите да 
увеличават скоростта на бяга-
не в последната 1/3 от състе-
зателното разстояние.

•	 Индивидуализация при опре-
деляне на основните пара-
метри на тренировъчните 
натоварвания

Процесът на индивидуалния под-
ход се определя от следните два про-
цеса:

1. Асимилация на специфичните 
физически натоварвания, т. е. 
тяхното възприемане и усвоя-
ване от състезателя.

2. Адаптация към специфичните 
физически натоварвания, т. е. 
усъвършенстване на състеза-
теля.

При това положение високата 
ефективност на тренировъчния про-
цес, насочен към повишаването на 
спортните постижения в бягането 
на средни и дълги разстояния, се оп-
ределя от адекватното решаване на 
следните две задачи: 

1. Планиране и на тренировъчни 
въздействия, които дават по-
ложителен и траен тренировъ-
чен ефект (планиране на трени-
ровъчния процес).

2. Подреждане и редуване на тези 
въздействия във времето, 
така че периодично и целена-
сочено да става натрупване на 
положителни промени в със-

тоянието на състезателя (пе-
риодизация на тренироъчния 
процес).

Ритъмът на редуването на раз-
личните видове натоварвания по-
чива върху научно обосновани и про-
верени в практиката методически 
принципи. Тези принципи във всеки 
конкретен случай се пречупват през 
призмата на индивидуалната поно-
симост на отделния състезател. 
Основните критерии за тази поноси-
мост са следните:

1. Степените на умора, до които 
се достига след различните ви-
дове натоварвания.

2. Времето, за което се възвръща 
или надхвърля изходното рав-
нище на работоспособноста.

3. В този смисъл говорим за опти-
мални тренировачни натовар-
вания, т. е. чрез които получа-
ваме изразен ефект на умора и 
съответно възстановяване. В 
зависимост от подготвеност-
та, от квалификацията на със-
тезателя, от задачите на тре-
нировката те може да бъдат 
голями, средни или малки.

Съвременната методика на тре-
нировката в бяганията на средни и 
дълги разстояния се изгражда вър-
ху основата на комплексен подход в 
прилагането на тренировъчни нато-
варвания с различна величина и насо-
ченост. 

Главният критерий за ефектив-
ността на този процес са темпове-
те за повишаването на способноста 
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на състезателя да противостои на 
умората, т. е. да проявява високо 
равнище на специфична физическа 
работоспособност – специална (ско-
ростна) издръжливост. Оптимизи-
рането на този комплекс е индиви-
дуално за всеки един състезател и 
предполага точното определяне на 
следните параметри: 

1. Степен, характер и динамика 
на умората в единичното тре-
нировачно занимание, в микро и 
мезоцикъла. 

2. Динамика и характер на въз-
становителните процеси в 

единичното тренировачно ре-
нировъчно занимание, в микро и 
мезоцикъла

3. Съотношението на беговите 
натоварвания в аеробен, сме-
сен и анаеробен режим.

4. Точното отчитане на взаимо-
зависимостта скорост – про-
дължителност на бягане.

5. Ритъм на редуване на различни-
те по величина и по характер 
тренировачни натоварвания.

6. Разработване на специализира-
ни типове моделирани трени-
ровачни – тестови занимания.
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Олимпийските идеи и съвременният спорт

Никола Попов

Статията дава интересни отговори на въпросите относно развитието и 
промените на олимпизма, олимпийската идея, мястото, ролята и функцията 
на спорта, от гледна точка на социологията, философията, психологията, 
политиката и икономиката. Тя обхваща периода от възникването преди 123 
години на „Кубертеновия олимпизъм”, както авторът нарича съвременните 
олимпийски игри, до днес. Според автора „Възникналият нов олимпизъм в ос-
новата си запазва своята идентичност, но с бързите промени на общество-
то редица форми на неговото съществуване се изменят. Условно се отделят 
три етапа в развитието на спорта и олимпизма: аматьоризъм, професиона-
лизъм, съюзяване с бизнеса”. Наред с анализа на този период, в края на стати-
ята са поставени и редица въпроси за бъдещето на спорта и олимпизма, като 
„какво е бъдещето на спортиста в развита техногенна среда;може ли някои 
техонологически новооткрития да се имплантират в мозъка на спортиста и 
да регулират неговата техническа дейност (психотехногенен допинг); може 
ли изкуственият интелект, внедрен в роботите и чрез роботите да измести 
съвременния спорт и с това да прекрати познатите в този вид олимпиади.

Olympic ideas and modern sport 

Nikola Popov

The paper provides interesting answers related to the development and changes of 
Olympism, the Olympic idea, place, role and function of sport from the point of view 
of sociology, philosophy, psychology, politics and economy. It covers the period from 
the rise of the “Coubertin’s Olympism” 123 years ago as the author calls the modern 
Olympic Games up to today.  According to the author “the new Olympism that has 
arisen keeps its identity in its basis but because of the quick changes of the society, 
a range of its forms of existence are changing.  Three stages in the development of 
sport and Olympism are conditionally formed: amateurism, professionalism, unifica-
tion with the business”. 
Along with the analysis of this period, a range of questions are set at the end of the 
paper related to the future of sport and Olympism as  –  “ what is the future of the 
athlete within a developed techno gene media; is it possible that some new techno-
logical findings be implanted in the athlete’s brain to regulate his/hers technical activ-
ity (psycho – techno-gene doping); is it possible that the artificial intellect implanted 
in the robots substitute modern sport and doing so to put an end to the Olympiads of 
the kind we know.  
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Давността на съвременните   
олимпийски идеи надхвърлят сто го-
дини. За сравнение: Древните олим-
пийски игри продължават 1170 годии 
(776 г.пр.н.с. до 394 г.), през което 
време са проведени 293 олимпиади. 
Независимо от това, продължител-
но време идейно и организационно те 
запазват своята идентичност.

Минават 600 години и олимпий-
ското движение, заедно със своите 
идеи и ценности, като някакъв фе-
никс, отново се появява на истори-
ческата сцена. Заслугата за това е 
на големия мъдрец, философ, педагог 
и психолог барон Пиер дьо Кубертен.

Първият четвърт век от нача-
лото с основание можем да наречем 
Кубертенов олимпизъм. Заложени 
са едни от най-благородните и възви-
шени идеи: спортът да бъде за хора-
та; олимпийските игри да са върхът 
на спортуващите; олимпийският 
спорт да влияе благотворно върху 
човечеството; олимпийските игри 
да са събор от най-добрите спор-
тисти на света, обладани от жела-
нието да се борят и да побеждават, 
като израз на човешкия дух за красо-
та и величие.

Възникналият нов олимпизъм в 
основата си запазва своята идентич-
ност. Но с бързите промени на обще-
ството редица форми на неговото 
съществуване се изменят. Условно 
можем да отделим три етапа: ама-
тьоризъм, професионализъм, съюзява-
не с бизнеса.

Създателят на олимпизма оставя 
една чиста олимпийска идеология, пос-
ледвана от чиста олимпийска прак- 
тика. Практиката е неизбежно след-
ствие от идеите, но тя се влияе от 
дадените в момента обществени 
условия. Така бавно и тягостно, за-
почват да се появяват практики, 
които са отклонение от заложената 
олимпийска идеология. Тук да повто-
рим думите на швейцарския писател 
Адош Мушг: „Като хора на духа зна-
ем, че практиката е неизбежна, но за 
съжаление омърсява”. А науката е за 
това – да чисти от лоши примеси за-
мърсената практика.

Освен науката, роля в това от-
ношение имат и институциите на 
олимпийското движение. Значителна 
роля винаги са играли и президенти-
те на Международния олимпийски 
комитет. Те не бива да тънат в за-
брава. Ето имената им: Деметриус 
Викелас (1894–1896), Пиер дьо Кубер-
тен (1896–1925), Анри дьо Байле-Ла-
тур (1925–1942), Зигфрид Едстрьом 
(1942–1952), Ейвъри Бръндедж (1952–
1972), Лорд Киланин (1972–1980), Хуан 
Антонио Самаранч (1980–2001), Жак 
Рох (2001–2013), Томас Бах (2013–).

В този списък с най-продължите-
лен „стаж” е Пиер дьо Кубертен (29 
години), следван от Хуан Антонио 
Самаранч (21 години) и Ейвъри Брън-
дедж (20 години).

Вижда се, че няма правило: някой 
е ръководил олимпийското движение 
близо 30 години, а други – едва две. 
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Това навежда на мисълта, че в наше 
време би могло да се помисли за ман-
датност, примерно времето от две 
олимпиади.

Да се внесе яснота и за това как 
се определя съставът на Междуна-
родния олимпийски комитет. Може 
да се постави и въпросът за отно-
шението между националните олим-
пийски комитети и международния 
олимпийски комитет, за представи-
телността на МОК. Сега МОК има 
следната представителност в своя 
състав от 115 члена: 70 се без връзка 
с определена дейност, 15 са предста-
вители на международни спортни 
федерации, 15 – на национални олим-
пийски комитети и 15 са действащи 
спортисти. Но е доста странно, че в 
МОК липсват философи, поети, пи-
сатели, творци от духовната сфера.

Редица ценности и идеи на съвре-
менния олимпизъм имат своето на-
чало от древността, от Древните 
олимпийски игри.

Ето някои от тях: истината 
като правда, с морална основа (дике); 
истината като гносеологическа ка-
тегория (дикакозина), като противо-
вес на лъжата; придържане към духа на 
закона и на нравите (номос); благора-
зумие в общуването и в делата (соф-
розин); свобода на личността като 
нравствена характеристика, свобода 
и на обществото (елефтерия); стре-
меж към превъзходство като процес 
на реализиране и на придобиване на ав-
торитет (арете); уважително и със-

традателно отношение към другите 
(евзебия); проява на смелост (андреа); 
духовна самостоятелност, твор-
чество и саморазвитие (автаркия); 
стремеж към красота и доброта, към 
хармонично развитие на личността 
(калокагатия).

Особена ценност на Древните 
олимпийски игри е сключването на 
„свещен мир” от три месеца при 
провеждането на олимпийските игри 
(„екехаирия”). Чрез идеята за екехаи-
рия войните спират, без да се налага 
да се подписват договори.

Последователите на Кубертен, 
като Карл Дим, приемат, че спор-
тът е израз на добротата на човека, 
на стремежа му към почтеност, към 
съвършенство, красота и грация. 
Ото Шимичек споделя мисълта, че 
чрез принципите на олимпийската 
идеология може да се постигне създа-
ването на съвършен човешки тип; че 
възвишените и почти непостижими 
принципи на олимпийската идеология 
могат да са решаващи за благотвор-
ното развитие на обществото.

В зараждането на съвременния 
олимпизъм тези ценности, идеи и 
мисли са били възприемани добре. 
Днес те могат да звучат твърде 
оптимистично, с нюанс на утопич-
ност. Но тяхното значение остава 
като напомнящо, че това, което е 
съществувало като идея, може да се 
утвърждава и в бъдеще.

След втората световна война, 
американският аристократ по дух, 
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Председател на МОК (1952-1972) Ей-
въри Бръдедж, посочва някои нега-
тивни обществени явления, които 
застрашават олимпизма. Изказани-
те от него мисли спокойно можем да 
отнесем и за днешната обществена 
среда. Тези мисли Бръндедж изказва 
на провежданите от него сесии на 
Международния олимпийски коми-
тет.

Да споделим най-забежителните.
„Ние живеем в свят, отбелязан с 

неправда, агресия, безпорядък, смут, 
насилие и войни. Странни теории, 
странни доктрини и своенравни фи-
лософии помрачават и смущават 
ума. Ако светът е болен в социално, 
икономическо и политическо от-
ношение, това се обяснява с една 
единствена причина – отсъствие 
на феър-плей и на спортен дух в чо-
вешките отношения”. Тук може да 
се добави, че светът продължава да 
боледува с още по-голяма сила от съ-
щите недъзи, и че още повече е необ-
ходим чист олимпийски спортен дух. 
Защото, както отбелязва Бръндедж, 
„спортът е: послание за справедли-
вост и честност; обединение на ви-
сшите стремежи на човечеството; 
основа за обществено-историческо-
то развитие; най-важен фактор за 
недопускане на войни; пример и ета-
лон за създаване на общество”. Висо-
костойностни идеали, но нека да не 
остават пожелателни! И да напра-
вим всичко възможно така, че „в све-
та на раздорите, на отчуждението, 

на търговията и непочтената тър-
гашеска политика, спортът, където 
възможностите са за всички равни 
и правилата се спазват от всички, 
да става отдушник”, както е казал 
Бръндедж.

Днешното олимпийско движение 
изпитва отрицателното влияние на 
променящата се обществена сре-
да. Освен това, наслагват се тъм-
ни петна върху олимпизма и от въ-
трешни фактори.

Докато през ХХ в. предимно ня-
кои държавници неглижираха олим-
пийския идеал, то сега отстъпления 
от него правят хора, които са вътре 
в олимпийското движение.

Появяват се на места доста слу-
чаи на корупция. Действия на спорт-
ни институции не се съобразяват със 
съдебни решения. Вменява се колек-
тивна вина на състезатели, с което 
„чисти” състезатели се лишават от 
правото да представят държавата 
си с участие в олимпийските игри.

Журналистиката отстъпи от 
принципа на олимпийската идеоло-
гия, че спортът има изначалната 
цел да облагородява обществото. И 
че е непочтено да се манипулира по 
време на олимпийски и спортни пър-
венства.

Примери:

На Европейското първенство по 
синхронно плуване първо място заеха 
състезателките на Русия. Телевизи-
онен спортен журналист по Българ-
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ската национална телевизия съобщи: 
„На второ място се класира Украй-
на, защото рускините не дойдоха”. И 
лъжа и безсмислица. През 2018 г. беше 
проведено Световното първенство 
по художествена гимнастика. Бъл-
гарският отбор се представи блес-
тящо и заслужи не само похвала, но и 
възхвала. С класирането си в топ 3 на 
многобоя ансамбълът заслужи първа-
та българска квота на олимпийските 
игри в Токио. Класирането на трето 
място на световно първенство е го-
лям успех. Каква еуфория беше кога-
то се класирахме на четвърто мяс-
то на Световното първенство по 
футбол! Българските медии не бяха 
много благосклонни да дадат класи-
рането на Световното по художест-
вена гимнастика на първите седем 
отбора: Русия, Италия, България….

Не беше съвсем олимпийско пове-
дението на журналистите към Зим-
ната олимпиада в Сочи-14 г. и към 
Световното първенство по футбол 
– 2018 г. Натрапваше се отрицател-
ното отношение на медиите, даже 
се призоваваше и отборите да бойко-
тират тези две събития. Медиите 
смятаха за важно да воюват срещу 
страната – домакин, всъщност во-
юваха срещу олимпийския идеал. Ня-
кои български журналисти и отдел-
ни зрители бяха изненадани, когато 
Председателката на Националния 
олимпийски комитет Стефка Кос-
тадинова в телевизионно интервю 
заяви, че е присъствала на много зим-

ни олимпиади, но най-добрата като 
организация е тази в Сочи.

Много от гостите и зрителите 
на Световното по футбол пристиг-
наха смутени и тревожни в страна-
та-домакин, „подготвени” от тех-
ните медии за опасности и за лоша 
организация. В хода на първенството 
видяха една отлична организация, 
приятно и приятелско отношение 
на местните хора и така смениха 
очакваното разочарование с очарова-
ние от всичко видяно в едни отлично 
подредени градове и от великолепна-
та организация. Точка на опитите да 
се търсят под лупа някакви неред-
ности и нарушения сложи президен-
тът на ФИФА Джани Инфантини, 
който официално заяви, че това е 
най-доброто Световно първенство 
по футбол. И даде урок, че спортът 
стои извън дребнавите сметки и из-
вън политическите спекулации.

Очевидно, медии и журналисти се 
нуждаят от олимпийска просвете-
ност. Тя може да бъде организирана 
от олимпийските комитети и от 
спортните федерации, съвместно 
с олимпийската академия при НСА 
„Васил Левски”.

В олимпийското движение започ-
ват да се забелязват неприятни по-
литически сблъсъци. Пример за това 
е срещата на Генералния секретар на 
Международната баскетболна феде-
рация (FIBA) Бауман с председате-
ля на Беларуския олимпийски коми-
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тет. Последният критикува МОК: 
„Струва ми се, че тази структура 
е просто бюрократична, а понякога 
безотговорна. Хората на МОК бър-
зо стават високомерни”. И по-на-
татък: „Спортът не трябва да се 
превръща в част от мръсната поли-
тика. Спортът трябва да е чист, 
подходът към всички спортисти да 
е еднакъв”.

Пред олимпийското движение и 
пред олимпийския спорт стоят дос-
та проблеми за решаване, както и 
необходимост от възстановяване на 
поизоставени традиции.

Един от проблемите пред олим-
пийските и спортните ръководства 
е да се осигури комплекс от основни 
правила за грижи към спортната ка-
риера на състезателите и основно 
– след приключване на спортната 
дейност или след успешно участие на 
олимпийски игри или други междуна-
родни спортни първенства.

По този въпрос не може да се 
мине без участието на науката.

В англоезичната литература не 
се забелязва нещо ново и оригинално 
за спортната кариера: търсят се 
етапите за развитие на таланта, 
което е частен въпрос на проблема 
за спортната кариера; дава се еле-
ментарно определение на спортната 
кариера; етапите се очертават без 
всякаква логика (цит. по Т. Янче-
ва, 2017, ст.6–8). Т. Янчева поставя 
въпроса за национална програма за 

кариерно развитие, за успешно съче-
таване на спортната с учебната или 
професионалната дейност [9]. 

Добре е и с помощта на МОК да 
се разработи централен проект за 
дейността и здравето на състезате-
лите след спортната кариера.

У нас има стойностно разработе-
ни въпроси за спортната кариера.

Вместо елементарно и повърх-
ностно, бяха разкрити в съдържате-
лен план някои кризи на спортната 
кариера, с различен характер.

Например:

А. Криза на обективните обстоя-
телства, очертаваща три 
етапа: мотивация на идващия 
спортист, мотивация на пъл-
ноценно развиващия се спор-
тист, мотивация на отива-
щия си спортист.

Б. Криза, произтичаща от онтоге-
незата: по време на спортната 
кариера нормалното развитие 
на психиката се изменя; състе-
зателната мотивация е пре-
товарена с възможности за мо-
тивационен дефицит, редукция 
или неадекватност.

В. Кризи, произтичащи от дву-
странните връзки между тре-
ньор и състезател, както и от 
международните трансфери; 
също как да се преминава от 
стандартност към творчест-
во при подготовката и само-



19

 Спорт & наука, кн. 1/2, 2019 г=

подготовката на спортиста 
[6].

Могат да се използват натрупа-
ните постижения в тази област и 
да се продължи по-нататък, за да се 
състави подходящ проект в помощ 
на състезателите по време и след 
спортната кариера.

Не е за подценяване въпросът за 
състоянието на спортиста след вър-
хови постижения или след спиране н 
а активна спортна дейност. Има не 
само неблагоприятни физически по-
следици от продължителните нато-
варвания, но понякога и психическа 
разруха. Известни са чести случаи 
на депресия, независимо че спорти-
стът си е осигурил живот с много 
придобивки.

Например Майкъл Фелбс, един 
от най-успешните спортисти в ис-
торията на олимпийските игри, с 
28 медала,от които 23 златни, при-
знава, че след всяка олимпиада е пре-
минавал три-четири пъти в тежка 
депресия. И твърди, че 90% от спор-
тистите страдат от депресия след 
олимпийските игри. Не липсва и кри-
тичната му оценка: „Ние предста-
вляваме страната си. Правим всичко 
възможно да спечелим медал, да раз-
веем знамето пред света. Когато се 
приберем у дома, всички се отнасят 
така, все едно казват: „Добре, от-
метнато е. Къде е следващото хла-
пе”. Това е тъжно”.

Алистън Смит, носителка на 
осем олимпийски медала в плуването, 
също признава, че е страдала от де-

пресия и е посещавала психолог, за да 
стане накрая активист в борбата с 
проблемите на психическото здраве.

За същото говори и Миси Фран-
клин, спечелила четири златни меда-
ла: „Като модели за подражание от 
нас се очаква да сме силни. Другите 
забравят, че и ние сме хора, имаме 
дни, в които сме изтощени. За едни 
олимпийски игри имах най-добрата 
физическа форма в живота си. Но 
всичко това нямаше значение, за-
щото психически бях толкова зле, 
че бях безпомощна. Тялото ми беше 
безполезно, не можех да си контроли-
рам мислите”. И тя след Олимпиада 
Рио-16 записва психология, за да научи 
повече за себе си.

Навременно и полезно би било в 
Учебната програма на Национал-
на спортна академия да се включи 
курс по Психическо здраве. Защото 
примерите за психически травми са 
много.

Скиорката Михаела Шифрт спо-
деля: „Най-трудното нещо на олим-
пийските игри е емоционалната дуп-
ка след това”.

Баскетболистите Де Мар де Ро-
зан и Кевин Ла в признават: „Поня-
кога депресията надделява. Има мо-
мент, когато чувстваш, че целият 
свят е върху теб”. Лав отбелязва: 
„За мен депресията изключи всичко. 
Знам защо някои стигат до автоа-
гресия”.

До тук става въпрос за състеза-
телите. Но те не са единствените 
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субекти на олимпийското и спорт-
ното движение. Тук са още: лекари, 
психолози, спортни педагози (селек-
ционери, мениджъри), рефери, публи-
ка, държавни и обществени инсти-
туции, медии и др.

По време на Олимпийските игри 
и при големи световни първенства, 
цялата нация се отъждествява с 
националните отбори, просълзява се 
когато се изпълнява химнът и се вди-
га знамето. Общността се отъжде-
ствява с победителите.

А за IAAF (Международната 
атлетическа Федерация) състе-
зателите вместо да представля-
ват държавата си, се пращат като 
представители на международното 
олимпийско движение. На това ре-
шение липсва мъдрост. Мъдростта 
е амалгамата от интелект, опит и 
нравственост. Мъдростта е замес-
тена от нещо. Може би от омраза? 
Но да не забравяме, че „олимпийски-
те игри са великолепен пример за над-
превара без омраза” [7].

Ръководители и съдии, журнали-
сти и публика се нуждаят от олим-
пийска просвета. Тя има своето 
значение, както има значение и сти-
мулирането на науката за олимпизма.

Провеждането на научни конфе-
ренции от олимпийските комитети и 
от спортните федерации напоследък 
заглъхна. Българският олимпийски 
комитет преди време проведе някол-
ко научни конференции. Беше изда-
ден и сборник от доклади, в превод 

на руски език, на тема: „Актуальные 
проблемы международного олимпий-
ского движения”. Ако се обърне към 
близкото минало, Олимпийската ака-
демия на НСА „Васил Левски” може 
само да спечели с поглед към съкро-
вищницата от разглежданите науч-
ни въпроси на олимпизма.

Още повече това се налага, тъй 
като напоследък не липсват изблици 
на антиолимпизъм. А и няма стой-
ностно учение за олимпийското дви-
жение, ако не се изучава доколко и 
как съвременната физическа култура 
изпитва въздействието на олимпий-
ската идеология.

Съвременният спорт е подчинен 
на огромни парични потоци. Комер-
сализацията е в разцвета си. Елит-
ният спорт е подчинен и на модерни 
технологии и на повишен стремеж за 
надмощие. Това само по себе си не е 
укормо.

Подценяват се обаче други съ-
ществени въпроси.

Двигателното и донякъде инте-
лектуалното негласно се поставят 
(аигласно) като единственото в 
спорта. Дори това и да е главното, 
няма как да се подценява естетиче-
ското в спорта, преживяването на 
красотата.

Състезателите се наблюдават 
от хиляди, а често чрез телевизия-
та и от милиони зрители. Външният 
облик на състезателите не е личен 
въпрос на избор, когато те стават 
публично показвани по време на със-
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тезание. Грозни прически, причудливи 
татуировки често се виждат. Ка-
мерата ни ги предоставя отблизо у 
дома. Не е достатъчно само спре-
тнато спортно облекло, но и общи-
ят приличен и приятен вид на състе-
зателя.

Зрителите наблюдават състе-
занието не само за развлечение, но и 
за да изпитат естетически и инте-
лектуални преживявания. Зрителят 
иска да потъне в приказката, която 
му разказват състезателките по 
художествена гимнастика; да следи 
„надхитрянето” в играта на със-
тезателите по футбол, баскетбол, 
волейбол и други. Добре е комента-
торите да бъдат много внимателни 
и с приказването си да не пречат на 
зрителя да изпитва наслада от кра-
сотата, от изненадата, от интелек-
туалния ход в играта.

Спортът има и естетически из-
мерения. Естетическата мисия на 
спорта едва ли може да се оспорва. 
Всяко спортно състезание изпълнява 
своята специфична функция, когато 
е преди всичко естетическо [4].

Проява на антиестетическо яв-
ление извън състезанието е звездо-
манията. Тя не е толкова естетиче-
ско отклонение, колкото отклонение 
от нормалното поведение, понякога 
с фатални последици. Звездоманията 
вреди и по време на спортната ка-
риера. Голямата тенисистка Магда-
лена Малеева правилно отбелязва: 
„Смятам хората, които страдат 

от звездомания за хора с много ком-
плекси, неудовлетворени от себе си”. 
Звездоманията пречи на спортиста 
да използва подготовката и състеза-
нието за своеобразно себепознание: 
да вникне в своята духовност, да 
провери в изпитанията своята воля 
и характера си, да анализира нрав-
ственото си поведение.

Звездоманията може да има теж-
ки последици. Отнемането на прежи-
вяването за величие може да нанесе 
тежки удари върху големите талан-
ти и гении в спорта. Типичен пример 
е великият бразилски футболист Га-
ринча, който достигна най-високите 
върхове във футбола, но не удържа на 
славата и се погуби. Пример у нас е 
ранното изчезване на един от най-
талантливите млади футболисти 
Георги Соколов: не издържа на слава-
та, а пороците го прекършиха твър-
де рано. Не прави чест на М. Гяурски, 
който в статия от 2014 г. пише, че 
талантливият спортист бил изго-
нен по политически причини.

В спортната наука се натрупаха 
доста лъжи, а няма изследване, което 
аргументирано да ги оспори.

Необходим е хуманистичен лето-
пис за поколенията от спортисти, 
дали най-доброто от себе си за ве-
личието на спорта. И да се преодо-
лее тъжната констатация на Марк 
Бърнли: „Когато си най-добър в нещо, 
ужасно трудно е да се откажеш от 
него. А олимпийските спортисти са 
най-добри в своя спорт. Но все няко-
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га трябва да се откажат. А кой да 
сподели стоварилата се върху тях 
трудност – „вече не ни трябват”.

Но науката за спорта често по-
ставя ударението в погрешна посока.

Твърди се, че моделът на физи-
ческата култура у нас се е налагал 
насилствено – с ориентация към иде-
ологическите форми на телесната 
култура. Било неправилно чрез фи-
зическите упражнения да се развива 
морално и физически отделния инди-
вид (вж. Л. Митев, 2001).

Твърди се, че спортистите-ма-
шини, като се представят във ви-
зуалното изкуство, заедно с това се 
използват и за нуждите на пропаган-
дата [1].

Твърди се, че спортът в минало-
то е бил просто начин на употреба, 
средство да издига авторитета на 
тоталитарно управляващите [3].

Има и още поредица от подобни 
твърдения.

Например:
 c че физическата култура е задъл-

жителна за всички, тъй като в 
училищата по-лесно се извършва 
селектирането на телата;

 c че физическата култура изключ-
ва удоволствието, има полити-
чески характер, премахва спон-
танността, налага изкуствена 
усмивка;

 c че произведеният от спорти-
ста-машина символен материал 
се ограбва и впряга в пропагандна 
машина;

 c че машините-спортисти са ге-
рои със своите медали, благода-
рение на силата на телата си [2].

В изобилието от източници на 
български език, от чуждестран-
ни издания и от литературата по 
олимпизма добре е разкрит духов-
ният, психологическият, психофи-
зическият и физическият образ на 
спортиста. Тук заслужава да се пре-
веде само една мисъл: „Решението 
на физическата култура и спорта е 
в търсенето на механизмите, които 
осигуряват взаимното импулсиране 
между телесността и духовността 
на определения човек” [5].

Едва ли в бъдеще може да се получи 
дискусия, доколко спортът превръща 
човека в машина. Трудно е да си пред-
ставим олимпийския спортист като 
съвкупност от железария.

Но още от сега може да се очак-
ва появата на ред въпроси: какво е 
бъдещето на спортиста в развита 
техногенна среда; може ли някои те-
хонологически новооткрития да се 
имплантират в мозъка на спортиста 
и да регулират неговата техническа 
дейност (психотехногенен допинг); 
може ли изкуственият интелект, 
внедрен в роботите и чрез роботи-
те да измести съвременния спорт 
и с това да прекрати познатите в 
този вид олимпиади.

От позициите на хуманитарната 
спортна наука по-вероятно е да оч-
акваме: по-нататъшно обогатяване 
на олимпийските идеи; още по-го-
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лямо облагородяване на спортното 
движение, по-силно положително 
влияние върху обществените проце-
си в света. И мечтата: Спортът да 
победи Войната и въоръжението.
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Ретроспективен анализ на динамиката на  
световните рекорди в дисциплината  
троен скок за мъже и жени

Тереза Маринова

В настоящата публикация е осъществен ретроспективен анализ на динами-
ката на световните рекорди в дисциплината троен скок и при двата пола. 
В исторически аспект тройният скок съществува още от първите съвре-
менни Олимпийски игри през 1896 г., като дисциплина, практикувана само от 
мъже. За първи път женският троен скок намира място в програмата на 
световното първенство на закрито в Севиля през 1991 г., а в Олимпийската 
чак през 1996 г. Изхождайки от статистическите данни са откроени от една 
страна отделните периоди на развитие на рекордите в дисциплината, а от 
друга – личностите с които е свързано това развитие както при мъжете, 
така и при жените.
Ключови думи: троен скок, рекорди, анализ
 

Retrospective analysis of the dynamics of world records  
in the discipline triple jump for men and women
 
 Theresa Marinova

In This publication a retrospective analysis of the dynamics of world records in the 
triple jump discipline in both sexes was carried out. Historically, the triple jump ex-
isted since the first modern Olympics in 1896, as a discipline practiced only by men. 
For the first time female a triple jump found a place in the program of the World 
Championships in Seville in 1991, and in the Olympic as early as 1996, Proceeding 
from the statistics are highlighted on the one hand the individual periods of devel-
opment of records in Discipline and, on the other, the personalities with which this 
development is related in both men and women.
Key words; Тriple jump, records, analysis

Безспорен белег на тренировъч-
ната и състезателната дейност в 
елитния спорт е постигането на ви-
соки спортни резултати [1]. В тех-
ническо отношение анализираната 
дисциплина троен скок със засилване 
е една от доста сложните в коорди-

национно отношение дисциплини в 
леката атлетика. При изпълнение-
то на отделните части на тройния 
скок, скачачът поема голямо нато-
варване на опорно-двигателния апа-
рат и особено на гръбначния стълб, 
което при посрещането на земята 
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превишава 5 – 7 пъти теглото на ат-
лета [2]. Поради този факт тройни-
ят скок е бил застъпен в официална-
та програма на големите първенства 
като дисциплина само за мъже. Това 
обяснява и доста по-късното включ-
ване на тази дисциплина в състеза-
телната програма за жени. Своето 
съвременно летоброене в официал-
ната програма на IAAF започва от 
1991 г. [6], въпреки че, резултати са 
регистрирани още през 1911 г. [3,4 
и 5]. Това определи нашият интерес 
свързан с проследяване развитието 
на най-добрите резултатите в ис-
торически аспект.

Целта на настоящото изследване, 
е да се проследи и разкрие динамика-
та на световния рекорд в дисципли-
ната троен скок както при жените, 
така и при мъжете. 

За решаване на така поставена-
та цел си поставихме за решаване на 
следните задачи:

1. Изследване на данните по ли-
тературни източници и от 
ранглисти на световните ре-
корди при мъже и жени.

2. Анализиране динамиката на 
тренда на световните рекорди 
при мъжете и жените 

Методи на изследване
За решаване на задачите използва-

хме следните научноизследователски 
методи: литературен обзор; анализ 
на статистическите данни; графич-
на представяне на резултатите.

Анализ на резултатите

Обобщените данни от тренда на 
развитие динамиката на световни-
ят рекорд за мъже сме представили 
на фиг. 1. Началото на признаване 
на постиженията в леката атлети-
ка за световни рекорди стартира с 
основаването на Международната 
атлетическа федерация (IAAF) през 
1912 г. Като първи световен рекорд в 
тройния скок за мъже е записано по-
стижението от 15,52 м, на америка-
нецът Дан Ахеарн, постигнато през 
1911 г. Тринадесет години по-късно 
австралиецът Ник Уинтер дублира 
резултата от 15,52 м 

Следващата поправка на светов-
ния рекорд идва през 1931 г., и в рам-
ките на следващите пет години пре-
търпява 4 поправки, като през 1936 г. 
японецът Наото Таджима достига до 
шестнадесетте метра. Бразилецът 
Адемар да Силва изравнява рекорда 
през 1950 г., а година по-късно го подо-
брява с един сантиметър. В рамките 
на две години прави още две поправки 
и световния рекорд, като достига 
16,22 м. 

Леонид Счербаков е първият от 
няколкото руснаци записали името си 
срещу световния рекорд, подобрявай-
ки го с един сантиметър. През 1955 
г. Адамар да Силва си връща рекорда, 
постигайки 16,56 м и така става пър-
вият преминал границата на 16,50 м. 

Следват още две поправки, свър-
зани с Йозеф Шмид, който през 1960 г. 
преминава над седемнадесетте метра 
и фиксира рекорда на 17,03 м. През 1968 
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г. рекордът претърпява пет поправки 
за една година, като Виктор Санеев 
фиксира постижението на 17,39 м. Ку-
бинецът Педро Перез подобрява по-
стижението с един сантиметър през 
1971 г., а година по-късно Виктор Сане-
ев отново си връща рекорда, постигай-
ки 17,44 м. 

От 1975 до 1995 г. рекордът е по-
добряван на всеки десет години. Първо 
Жоао Карлос де Оливейра през 1975 г. 
постига 17,89 м, през 1985 г. Уили Банкс 
реализира резултат от 17,97 м, а през 
1995 г. британецът Джонатан Едуардс 
след три поправки на рекорда го фикси-
ра на 18,29 м.

От тренда на фиг. 1 могат да 
се очертаят три периода на бу-
рно развитие на световния рекорд 
в дисциплината троен скок със за-
силване при мъжете. Първи период 
1930– 1936 година. Вторият период е 
по-продължителен –1950–1975 годи-
на. Това е периодът, в който разви-

тието на същия търпи най-бурно и 
непрестанно развитие. И трети пе-
риод 1985–1995 година. Анализирайки 
началните и крайните стойности на 
динамиката на развитие на светов-
ния рекорд за мъже констатираме, 
че за целия изследван период, резул-
татите в дисциплината троен скок 
се подобряват с 2,77 м.

Анализът на данните ни позво-
ли да представим и ранглиста на 
тройните скачачи по брой на подо-
брени рекорди. Тази ранглиста сме 
представили на фиг. 2. Фаворит в 
класацията е Адамар да Силва с пет 
поправки на световния рекорд, а с по 
три поправки се отличават Виктор 
Санеев и Джонатан Едуардс. 

На фиг. 3 сме представили съ-
щата класация, но по нации. В така 
направената класация начело е Бра-
зилия със седем поправки, следвана 
от бившия СССР с шест поправки, 
Япония и Великобритания с по три 

Фиг. 1. Развитие на световния рекорд в дисциплината троен скок за мъже
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Фиг. 2. Ранглиста на скачачите на троен скок по брой подобрени рекорди

Фиг. 3 Държави с най-много поправки на световния рекорд

поправки, а Америка, Австралия и 
Италия с по две.

Както вече споменахме, тройния 
скок за жени е сравнително нова дис-
циплина в официалната програма на 
Международната атлетическа Фе-
дерация (IAAF). На свое заседание от 
21 юни 2009 година IAAF ратифицира 
пет поправки на световния рекорд 
в дисциплината (фиг. 4). Първото 

регистрирано постижение е 14,54 м 
на китайката Ли Хуиронг през 1990 
г., година по-късно рекордът вече е 
14,95 м, поставен от Инесса Кравец 
която се състезава за СССР. През 
1993 г. най-доброто постижение 
в света препърпява две промени – 
Йоланда Чен постига 14,97 м, а два 
месеца по-късно Анна Бирюкова пре-
минава границата на петнадесетте 
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метра, фиксирайки световния ре-
корд на 15,09 м.

достигат до 14,52 м. Прави впечат-
ление времевия интервал, през който 

Фиг. 4. 

Инесса Кравец си връща световни-
ят рекорд като се приземява на 15,50 
м. през 1995 г., но вече състезавайки 
се за Украйна. В исторически аспект 
обаче, първият резултат в дисципли-
ната троен скок за жени датира от 
1922 г. (фиг.5).

Резултатите в дисциплината 
стартират от 10,32 м, а през 1989 г. 

се подобрява най-доброто постиже-
ние. От 1922 г. до 1981 г. за период 
от 59 години постижението е подо-
брявано само пет пъти, след което 
следват ежегодни поправки. 

В периода, в който резултатите 
все още не са официално признати 
от Международната атлетическа 
федерация, срещу 11 от поправките 

Фиг. 5
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на най-доброто постижение стоят 
американки. С основание този пери-
од можем да определим, като доми-
ниращ за тях в началното развитие 
на дисциплината.

От анализа на статистическите 
данни се очертават следните три 
имена с най-много корекции на све-
товният рекорд. Това са Тери Търнар 
с четири поправки на най-доброто 
постижение, Ли Хуиронг с три по-
правки и Инесса Кравец с две. Фиг. 
4 отразява данните за развитието 
на световния рекорд за жени, се оч-
ертават два периода на бурно разви-
тие на постижението. Първи период 
1990–1991 година и втори 1993 1995 г.

Данните от анализа на началните 
и крайните неофициални резултати 
(до 1990 г.) определят повишаването 
на резултата с 5,18 м. А след офици-
алното включване на дисциплината 
в програмата на IAAF с 0,96 м. Ин-
тересно е да се отбележи, че 1995 г. 

е последната, в която са реализира-
ни поправки на световните рекорди 
както при мъжете, така и при жени-
те. Този почти 24-годишен застой в 
развитието на световните рекорди 
и при двата пола, подсказва, от една 
страна, за насищане и достигане на 
пределите на този етап на развитие 
на постиженията в дисциплината. И 
от друга, за методически застой в 
развитието на същата. 
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Състезателната дейност в гре-
бането се класифицира към циклично, 
повтарящи се дълготрайни двига-
телни действия със скоростно – си-
лов характер, към групата спортове 
с голяма продължителност [1].

Апаратурни методи за измерване на специалната 
работоспособност в гребането

Георги Вълов
Състезателната дейност в гребането се класифицира към циклично, повта-
рящи се дълготрайни двигателни действия със скоростно – силов характер, 
към групата спортове с голяма продължителност. Една от основните задачи 
в тренировката на спортиста е да увеличи количеството енергия (мощност), 
реализирана от него за увеличаване на средната скорост при определен меха-
ничен трансфер. От своя страна, средната скорост е функция на произведе-
нието на два биомеханични фактора-темп на гребането и дължина на крач-
ката. От тук следва, че успешното повишаване на мощността е гаранция за 
успех. Целта на настоящето изследване е да се проучат апаратурни средства 
за измерване на специалната работоспособност на гребци.Методите, които 
бяха използвани в хода на изследването бяха литературно и информационно 
проучване, теоретичен анализ и синтез.
Ключови думи: гребане, скоростно-силови възможности, апаратурни методи

Apparatus for measuring the special working ability in rowing

Georgi Valov

The racing activity in rowing is classified to the cyclical, recurring fixed motor ac-
tions with speed-power character, to a group of sports with a longer duration. One 
of the main tasks in an athlete‘s training is to increase the amount of energy (power) 
realized by him to increase the average speed at a fixed mechanical shuttle. For its 
part, the average speed is a function of the product of two biomechanical factors – 
rowing rate and length of stride. From here, it follows that the successful increase of 
power is a guarantee for success. The purpose of this study was to examine the apara-
turni measuring instruments for a special performance of rowers. The methods that 
were used in the course of the study were literary and informational study, theoretical 
analysis and synthesis.
Keywords: rowing, speed-strength capabilities, instrumentation methods

Тъй като от състоянието и из-
явата на физическите качества на 
гребеца в най-голяма степен зависи 
класирането в едно състезание, спе-
циалистите по гребане постоянно са 
насочвали вниманието си към тези 
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проблеми. Това е довело до формира-
нето на определени и утвърдени вече 
в практиката методи и средства за 
тренировка, но не и строго определе-
ни критерии, по които да бъде оце-
нявано спортното майсторство на 
състезателите [3]

Една от основните задачи в тре-
нировката на спортиста е да увеличи 
количеството енергия (мощност), 
реализирана от него за увеличаване 
на средната скорост при определен 
механичен трансфер. От своя стра-
на, средната скорост е функция на 
произведението на два биомеханични 
фактора-темп на гребането и дъл-
жина на крачката [2]. Оттук следва, 
че успешното повишаване на мощ-
ността е гаранция за успех. 

Това е така, защото съгласно 
механиката, при характеризиране-
то на процеси свързани с движение, 
какъвто е и гребният спорт, мощ-
ността е интегралният показател, 
от който зависи ефективността на 
задвижването [12]. Реализираната 
мощност за един мускул и група мус-
кули, задвижващи определена става 
или сегмент от тялото на състеза-
тел, зависи от скоростно-силовите 
качества на тези мускули. Зависи-
мостта на скоростта и силовите 
способности при мускулна дейност е 
установена още миналия век от A.V. 
Hill, 1938. Тази зависимост се уста-
новява чрез кривата сила / скорост, 
от която произтича и мощността.

За теорията и практиката на 
гребния спорт, от значителна по-
мощ би било да се установят кон-
кретни средства и методи за измер-
ване специалната работоспособност 
на гребеца.

Целта на настоящето изследване 
е да се проучат апаратурни средства 
за измерване на специалната рабо-
тоспособност на гребци.

Методите, които бяха използвани 
в хода на изследването, бяха литера-
турно и информационно проучване, 
теоретичен анализ и синтез.

Анализ на резултатите

В гребането едно от основните 
средства за контрол на специална-
та работоспособност е гребният 
тренажор “Concept 2”.. (фиг.1). Той 
дава цялостна информация за функ-
ционалното състояние на спорти-
ста, а така също носи информация за 
някои частни компоненти. В своята 
история гребните ергометри пре-
търпяват сериозно развитие. След 
основоположника модел А се появя-
ват B, C, D и Е, които стават все 
по-надеждни и практични, за да от-
говорят на нуждите на състезате-
лите по гребане в целия свят. Подо-
бреният микропроцесорен модул на 
тези съоръжения дава възможност 
не само за провеждане на състеза-
ния с голяма точност и сигурност 
на определяне на победителя, но и на 
много точно дозирани функционални 
изследвания. Чрез измерване на изми-
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натите метри, мощността на все-
ки отделен цикъл, темпа, скорост-
та и пулса, ергометрите от този 
вид представляват една подвижна 
автономна лаборатория за изслед-
вания на работоспособността на 
гребците. Още по-добри резултати 
се постигат при комбинирането му 
с апаратура за газов анализ [5]. Така 
се дава възможност и на гребците 
да извършват контрол на специална-
та си работоспособност, без много 
трудните от организационна и тех-
ническа гледна точка изследвания на 
вода. Една от функциите на гребния 
ергометър “Concept 2” е да изчислява 
изразходваните за поддържането на 
дадена мощност калории на базата 
на вградена функция. При това изчис-
ление не се взема под внимание лично-
то тегло на състезателите и съот-
ветно техният базов енергоразход 
в покой, което прави резултатите 
не съвсем коректни, но достатъчно 
показателни да се добие представа 
за съотношението на добитата по 

аеробен път енергия към 
цялата необходима за 
преминаване на дистан-
цията.

Апаратура Gym Aware 
с прилежащ и софтуер 
Gym Aware Cloud (фиг. 
2). То представлява малка 
кутия, която се поста-
вя на пода под щангата. 
Тънка корда, излизаща от 
нея, се закрепя на лоста на 

щангата и в зависимост от скорост-
та на разгъване или навиване на корда-
та се кодира скоростта на движение 
на щангата. Така точно измерената 
скорост се изпраща on-line безкабел-
но към Apple iOS устройство, което 
онагледява графично и обработва дан-
ни, които в последствие съхранява в 
интернет базирана база данни. 

Фиг. 1

Фиг. 2

За да се получи коректна крива за 
скоростно-силовите възможности, 
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трябва да се направят измервания с 
различни тегла на щангата и да бъдат 
разпределени равномерно в диапазона 
до предполагаемия личен 1ПM на със-
тезателите [12].

„Forerunner” 305 (фиг.3)
Генерална промяна в методите 

за определяне на интензивността 
в гребането прави навлизането на 
GPS технологиите и по-специално на 
модела “Forerunner” на компанията 
“Garmin”. Той използва Глобалната 
позиционираща система за определя-
не на местоположението, изминато-
то разстояние, скоростта на прид-
вижване, времето, надморската 
височина и темпа, което е от изклю-
чителна важност за спортистите и 
треньорите. Продуктът е насочен 
главно към бегачи и колоездачи, но 
може да бъде използван от всички 
спортове на открито. Друго важно 
предимство е отчитането на пулса 
чрез показания на фигурата специа-
лен колан, което дава възможност за 
директно съпоставяне и разкрива-
не на връзката между вътрешното 
и външното натоварване, изразени 

чрез скоростта на движение и пулсо-
вата честота [6].

“Forerunner 305” има специален 
дизайн, при който GPS-антената е 
увита около част от китката за по-
добра връзка със сателита, а високо 
чувствителният приемник осигуря-
ва добро покритие дори при премина-
ване под дървета или близо до високи 
сгради. Той е снабден и с безжичен 
приемник на 2,4GHz сигнал, подаван 
от колана, разположен на гърдите за 
измерване на пулса. По този начин се 
избягва използването на няколко от-
делни устройства за отчитане на 
всички данни. Моделът дава възмож-
ност и за съревнование на състезате-
лите с предишни техни постижения, 
регистрирани на същата дистанция.

В посочените до момента апа-
ратурни технологии основно внима-
ние се обръща на скоростно-силови-
те възможности на спортистите, 
като основен фактор за повишаване 
на специалната работоспособност 
в гребането. Разновидност на ско-
ростно-силовата издръжливост е 
така наречената скокова издръж-
ливост. Определянето на нейните 
основни компоненти също би допри-
несло за подобряването и контрола 
на специалната работоспособност 
в гребането. В днешно време са из-
вестни различни апаратурни методи 
за измерване на скоковата издръжли-
вост. 

Една от тях е свързана с ЦОМ 
– 29 [7]. Това представлява ергоме-Фиг.3
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трична апаратура, която се състои 
от контактна платформа свързана с 
аналого-цифров преобразувател. Той 
служи за измерване и регистриране на 
параметри на отскоци на височина 
от място, а именно:

 c височина на всеки отскок;
 c опорно време между два отскока;
 c работа за всеки отскок;
 c мощността за всеки отскок;
 c средната височина;
 c средното опорно време;
 c коефициента на взривност;
 c общата работа за всички отско-

ци;
 c общата мощност за всички от-

скоци. 
Ергометричната апаратура може 

да работи и с други видове платфор-
ми или датчици, като за целта е не-
обходимо към нея да се подаде сигна-
лът от платформата или датчика, 
формиран като правоъгълни импулси 
с подходяща амплитуда. Като вхо-
ден сигнал може да се използва и реле, 
радконтакт, транзисторен ключ 

или друг елемент, като се има пред-
вид, че отворен ключ (прекъсната 
верига) е равносилна на положение на 
спортиста във въздуха, а затворен 
ключ (съединена на късо верига) е рав-
носилна на положение на спортиста 
на земята.

Резултатите от измерванията 
се отпечатват на хартиена лента 
от печатащо устройство IZOT 310.

Електроконтактна платформа 
и цифров анализатор на отскока 
“Джъмпо-1” (Атком–2009), [4, 8, 9, 
10, 11] (фиг. 4).

Системата е комплектована от:
 c цифрова микропроцесурна апара-

тура “Джъмпо-1” – 1 бр.;
 c сензорна платформа – 1 бр.; (фиг. 

№ 2);
 c мрежов адаптер 220 V – 1 бр.;
 c USB кабел – 1 бр.;
 c тестов входен кабел – 1 бр.;
 c техническа документация – 1 

бр.;
Цифровият анализатор на еди-

ничен отскок „Джъмпо – 1” пред-

Фиг.4. Електроконтактна сензорна платформа
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ставлява измервателна система, 
съставена от: Сензорна платформа, 
Цифрова микропроцесорна апарату-
ра „Джъмпо – 1„ и персонален ком-
пютър с инсталирана управляваща 
програма Jumpo1.

Захранването на Цифровата мик- 
ропроцесорна апаратура „Джъмпо-1” 
се подава от компютъра. Управление-
то и избора на процедурата за работа 
се извършва само от компютъра.

Системата е работоспособна при 
условията специфицирани в Техниче-
ския паспорт. Неспазването на тези 
условия води до влошаване на точ-
ността на измерване и/или до повре-
да.

Апаратурата се управлява от 
персоналния компютър. Индикация 
на състоянието се определя от ек-
рана на програмата и от посочените 
по-горе светлодиоди.

В заключение от направеното 
проучване можем да обобщим, че раз-
гледаните апаратурни комплектации 
могат да бъдат използвани за подо-
бряване на контрола и управлението 
на тренировъчния процес по гребане, 
поради възможностите за онагледя-
ване на връзката между външното 
и вътрешното натоварване. Също 
така те дават много добра възмож-
ност за контрол на скоростно-сило-
вите възможности на гребци, които 
са в основата на специалната рабо-
тоспособност в гребането.

Може да бъде препоръчано, на ба-
зата на разгледаните апаратурни ме-

тоди да бъдат разработени различни 
тестови батерии, които да бъдат 
използвани за контрол и от там за оп-
тимизиране на тренировъчната и със-
тезателната дейност в гребането.
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Сравнителен анализ на Световните първенства  
по спортна гимнастика – жени, в периода  
2014 – 2018 година

Нели Танкушева

Сравнителният анализ на Световното първенство по спортна гимнастика 
през 2014 г. в Нанинг през 2015 г. в Глазгоу и 2018 г. в Доха обхваща екипно и 
индивидуално участие, конкурентен формат, финална квалификационна сис-
тема, възрастови изисквания за гимнастичките и най-успешните нации в 
този период. Анализът обхваща два олимпийски цикъла, както и промените в 
Кодекса за жените. Промените произтичат от разширяването на границите 
на този спорт, изравняването на силите в „златната среда” и елита в гим-
настиката. Това оказва положително влияние върху привлекателността на 
състезанията по гимнастика, които са достъпни за масовия зрител.
Ключови думи: световно първенство, спортна гимнастика, жени, 2014-2018, 
правила, резултати, промени

Comparative analysis of the World Artistic Gymnastics  
Championships – women, in the period 2014–2018

Neli Tankusheva

A comparative analysis of World Artistic Gymnastics Championships in 2014 in Nan-
ning, in 2015 in Glasgow and 2018 in Doha follows team and individual participation, 
competitive format, the final qualification system, age requirements for gymnasts 
and the most successful nations in this period. The analysis covers two Olympic 
cycles, as well as the changes in the Code of Points for women. The changes stem 
from expanding the boundaries of this sport, equalizing the forces in the „golden 
mean“ and the elite in gymnastics. This has a positive impact on the attractiveness of 
the gymnastics competitions, which are accessible to the mass spectator.
Keywords: world championships, artistic gymnastics, women, 2014-2018, rules, re-
sults, changes

Световните първенства (СП) по 
спортна гимнастика се провеждат 
под ръководството на Междуна-
родната федерация по гимнастика 
(ФИГ). Тя е управителният орган 
по гимнастика за всички свои чле-

нове от цял свят, които са длъжни 
да спазват Техническия регламент 
на ФИГ, Съдийски правилник по гим-
настика (валиден за съответния 
олимпийски цикъл), Квалификацион-
на система за олимпийски игри (ОИ), 
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формат за СП по спортна гимнасти-
ка и др.[3,9,10,11]

В един олимпийски цикъл от че-
тири години, СП по спортна гимнас-
тика се провеждат всяка година, с 
изключение на четвъртата година 
– годината на ОИ. Първата година 
се провежда индивидуално СП. През 
втората година се провежда отбор-
но СП – първа квалификация за ОИ, 
като всяка държава може да участва 
отборно или индивидуално – с до две 
гимнастички. През третата година 
се провежда отборно СП – втора 
квалификация за ОИ – участват 24-
те отбора, класирали се от първата 
квалификация и останалите държави 
с до две състезателки. Отборни-
те състезанията се провеждат при 
формат 5-4-3 – пет състезателки в 
отбор, четири играят на уред и се 
вземат най-добрите три оценки за 
отборното класиране. [3,7,8,10].

По регламент на ФИГ, за отбор-
ните СП по спортна гимнастика са 
предвидени:

 c състезание I (CI) – квалификации 
за следващите финални състеза-
ния – участват всички състеза-
тели;

 c състезание II (CII) – индивидуа-
лен финал (многобой) – участват 
най-добрите 24 състезатели;

 c състезание III (CIII) – финали на 
отделните уреди – участват 
най-добрите 8 състезатели на 
отделните уреди;

 c състезание IV (CIV ) – отборен 
финал – участват най-добрите 8 
отбора [10].

Целта на проучването бе да се 
проследи и анализира участието и 
класиранията на отделните държа-
ви на отборните СП по спортна гим-
настика – жени, в периода от 2014 до 
2018 година.

Методика 

Предмет на изследването са учас-
тията и представянето на различ-
ните държави на три СП по спортна 
гимнастика – жени в периода 2014-
2018 г. Обект на изследването са 
брой участващите държави и гим-
настички и оценките за трудност 
в квалификациите (CI), класирания и 
спечелени медали на СП по спортна 
гимнастика -жени през 2014 г. в На-
нинг, Китай; 2015 г. в Глазгоу, Велико-
британия и 2018 г. в Доха, Катар. 

Анализ на резултатите

Анализът показва, че на светов-
ните първенства през 2014 г. и 2018 
г., които са първа квалификация съ-
ответно за ОИʼ16 и ОИʼ20, участва-
щите отбори, за четири години, са 
се увеличили с 10 броя (фиг. 1). Това 
е за сметка на държавите от чети-
рите континента, с изключение на 
Австралия и Океания, които тради-
ционно са представени от Австра-
лия и Нова Зеландия.

Най-голям брой държави (82), ре-
гистриран в историята на женска-
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та спортна гимнастика е през 2015 
г. в Нанинг – втора квалификация за 
ОИʼ16 [2].

Съвсем логично е регистрирано и 
най-масовото участие на гимнастич-
ки – 261 на СП през 2015 г. (фиг. 2), 

Фиг. 1. Брой държави от различните континенти, участвали на СП по 
спортна гимнастика – жени в квалификации (CI) през 2014 г. в Нанинг, 2015 
г. в Глазгоу и 2018 г. в Доха

Фиг. 2. Брой гимнастички, участвали на отделните уреди на СП по спортна 
гимнастика – жени, в квалификации (CI), през 2014, 2015 и 2018 г.

следвано от СП през 2014 г. в Нанинг 
– 250. Най-малко са участничките в 
Доха през 2018 г. На европейски пър-
венства (ЕП), СП и ОИ почти всички 
състезателки участват на четири-
те уреда – многобой (CП). Единици 
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са тези, които си състезават само 
на един уред, с цел попадане на финал 
в СП. От друга страна, при формат 
на първенствата 5-4-3, треньорите 
правят различни комбинации от че-
тири състезателки за да се получи 
най-доброто отборно класиране. Ето 
защо, е невъзможно гимнастичките 
на отделен уред да отговарят на об-
щата бройка участнички. От фигура-
та се вижда, че през 2014 г. и 2018 г., 
най-много са състезателките в ква-
лификациите (CI) на греда, съответ-
но 216 от 250 и 198 от 230, докато на 
СП през 2015 г. е предпочетена смесе-
ната успоредка – 237 от 261.

След спечелване на олимпийски 
квоти през 2014 г., първите осем 
държави подмладяват своите отбо-
ри с цел трупане на опит за предсто-
ящите ОИ в Рио през 2016. Именно за 
това наблюдаваме най-ниска средна 

възраст на гимнастичките (19,17 г.) 
на СП в Глазгоу през 2015 г. (фиг. 3). 
По регламент на ФИГ на ЕП, СП и 
ОИ право на участие имат състеза-
телки, които в годината на състеза-
нието ще навършат 16 години и по-
големи [3,10]. В разглеждания период, 
като най-млад отбор е регистриран 
този на IRL през 2014 г. – средна въз-
раст 16.60 години. Най-възрастната 
участничка на всички първенства е 
Оксана Чусовитина (UZB), родена 
през 1975 г. [4,5,6].

След приключване на ОИ, Техни-
ческият комитет – жени, на ФИГ 
прави промени в Съдийския правил-
ник за жени. Това е продиктувано от 
появата на нови упражнения, които 
се добавят в таблиците с упражне-
ния за всеки уред или с намаляване на 
трудността на други, които започ-
ват да се изпълняват масово. Преци-

Фиг. 3. Средна възраст (години) на участничките в СП по спортна гимнас-
тика – жени през 2014, 2015 и 2018 г.
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зираният съдийски правилник е ва-
лиден за следващия четири годишен 
олимпийски цикъл. Гимнастичките 
могат да изпълнят прескок, който 
съществува в Таблицата за прескоци 
на ФИГ – жени и има своята стой-
ност. През 2013 г. – 2016 г. стойно-
стите на различните прескоци е 2,40 
до 7,00 точки [1,11]. Трудността на 
упражненията на смесена успоредка 
и греда са от A до G, със стойност 
от 0,10 – 0,70 точки. Единствено на 
земна гимнастика съществува и гру-
па Н – 0,80 точки. На тези уреди при 
образуване на оценката за трудност 
D се вземат 8 най-трудни упражне-
ния + изпълнени пет композиционни 
изисквания (КИ), всяко от които 
струва 0,50 точки, т.е. максимум 
2,50 точки + бонус точки от изпъл-
нени във връзка трудни упражнения, 
регламентирани в съдийския правил-
ник за всеки уред. Шестнадесет го-

дини след ОИ  стойността на всички 
прескоци е намалена и същата вари-
ра от 2,00 до 6,40 точки. На земна 
гимнастика са добавени упражнения 
I със стойност 0,90 точки. КИ за 
трите уреда – смесена успоредка, 
греда и земна гимнастика, са намале-
ни на четири по 0,50 точки, т.е. мак-
симум 2,00 точки [9]

На фиг. 4 се вижда, че най-висо-
ката оценка за трудност – D е ре-
гистрирана на прескок – 7,00 точки 
през 2015 г. Такава бе стойността на 
един единствен прескок за 2013–2016 
г. – „Премятане – 2 и ½ превърта-
ния”, изпълнен от две гимнастички 
– Д. Кармакар от Индия и О. Чусови-
тина от Узбекистан. Много-високи 
оценки за трудност се наблюдават и 
на смесена успоредка 6,90-6,80 точ-
ки, но след промяната на съдийския 
правилник през 2018 г. най-високата 
оценка на този уред е 6,50 точки. 

Фиг. 4. Най-висока оценка за трудност – D, получена на отделните уреди на 
СП по спортна гимнастика – жени през 2014, 2015 и 2018 г.
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Високата оценка D на земна гимнас-
тика – 6,90–6,70 точки и в двата 
олимпийски цикъла, е за американ-
ската състезателка С. Байлс, която 
показва изключително майсторство 
на този уред – изпълнение на свръх-
трудни упражнения със съвършена 
техника.

Фиг. 5. Най-ниска оценка за трудност – D, получена на отделните уреди на 
СП по спортна гимнастика – жени през 2014, 2015 и 2018 г.

На всяко състезание има много 
добри и много-слаби изпълнения. На 
фиг. 5. са показани най-ниските оцен-
ки на съответните уреди в разглеж-
дания период – 2014–2018 г. Най-ниска 
оценка D е регистрирана на смесена 
успоредка през 2018 г. – 1,30 точки, а 
на прескок е изпълнен прескок „Пре-
мятане”, смятан за базов прескок в 
детската възраст, но с различна раз-
ценка през 2015 г. – 2,40 точки и през 
2018 г. – 2,00 точки.

На СП, от трите финални със-
тезания – СII, СIII (четири уреда) и 

СIV, общият брой медали е 18, а кла-
сиранията от 1-во до 8-мо място са 
48. От фиг. 6 се вижда, че през 2014 
г. медалите са разпределени между 
5 нации, а класиранията от 1-во до 
8-мо място между 14. На следва-
щите две първенства в класацията 
участват повече държави.

Най-успешната държава е САЩ 
завоювала 23 медала от 2014 г. до 2018 
г., следвана от Русия и Китай. Наблю-
дава се отстъпление при Румъния, 
която бе водеща сила в спортната 
гимнастика.

Изводи

 c На СП в Глазгоу, 2015 г. е регис-
триран най-голям брой държави 
и състезателки в историята на 
женската спортна гимнастика. 

 c Гредата е предпочитан уред от 
гимнастичките. 
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 c Смесената успоредка е уреда, на 
който се получават както най-
високите, така и най-ниските 
оценки за трудност D. 

 c Най-успешната държава в спорт-
ната гимнастика – жени, в раз-

глеждания период е САЩ, следва-
на от Русия и Китай.

Заключение

На база сравняване данните от 
три Световни първенства по спорт-

Фиг. 6. Брой държави, завоювали медали и класирали се от 1-во до 8-мо място 
в трите финални състезания – индивидуален, на отделните уреди и отборен 
(CII, CIII, CIV) на СП по спортна гимнастика – жени през 2014, 2015 и 2018 г. 

Фиг. 7. Разпределение на медалите по нации от СП по спортна гимнастика 
– жени през 2014, 2015 и 2018 г. 
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на гимнастика – жени, проведени в 
два олимпийски цикъла, можем да се 
твърди, че разширяване границите 
на този спорт, изравняване силите 
както в „златната среда”, така и в 
елита, води до промени в съдийския 
правилник – жени. Това се отразява 
положително на привлекателността 
и атрактивността в състезанията 
по спортна гимнастика, които ста-
ват разбираеми за масовия зрител.
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Факторна структура и основни фактори  
на физическото развитие и специфичната  
работоспособност на 18-годишни хандбалисти

Сашо Чанев

Целта на настоящото изследване е усъвършенстване на учебно-тренировъч -
ния процес по хандбал, чрез разкриване на факторната структура и иденти-
фициране на основните фактори на физическото развитие и спе цифичната 
работоспособност на най-добрите 18-годишни хандбалисти. Предмет на из-
следване са физическото развитие и специфичната работоспособност на под-
растващи хандбалисти. Обект на изследване са основните признаци на физиче-
ското развитие, специалната физическа и специфичната технико-тактическа 
подготвеност, както и някои психически способности и качества на 18-годиш-
ни хандбалисти. Контингент на изследване са 38 от най-добрите 18-годишни 
състезатели по хандбал от юношеските отбори на България. За разкриване на 
състоянието на основните морфофункционални показатели, както и на при-
знаците на специфичната работоспособност на изследваните хандбалисти, са 
приложени следните методи на изследване: антропометрия, динамо-
метрия и спортнопедагогическо тестиране. Използваната при спортнопе-
дагогическото тестиране тестова батерия включва общо 24 показателя. 
При обра ботката на изходните данни от проведеното изследване са приложе-
ни следните математико-статистически методи: вариационен анализ, индекс 
на телесната маса (BMI) и факторен анализ. Като резултат от направения 
анализ са разкрити и идентифицирани основните фактори на физическото 
развитие и специфичната работоспособност на 18-годишни хандбалисти.
Ключови думи: хандбал, подрастващи, физическо развитие, специфична рабо-
тоспособност, фактори.

Factor structure and basic factors of the physical development 
and the specific workability of 18 years old handball players 

Chief Assistant Sasho Chanev, PhD

The purpose of the present study is the perfection of the school-training handball pro-
cess by disclosing the factor structure and the identification of the basic factors of the 
physical development and the specific workability of the best 18 years old handball 
players Subject of the research are the physical development and the specific work-
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ability of growing up handball players. Object of the research are the basic symptoms 
of the physical development, the specific physical and the specific technical and tacti-
cal preparedness as well as some psychic particularities and qualities of the 18 years 
old handball players. The contingent of study are 38 of the best 18 years old handball 
competitors of the junior teams in Bulgaria. In order to disclose the condition of the 
basic morpho-functional indicators and of the specific workability symptoms of the 
handball players under study, the following methods of research have been applied: 
antropometry, dynamometry and sport-pedagogical testing. The test battery used for 
the sport-technical testing covers 24 tests. For processing the initial data of the tests, 
the following mathematic and statistical methods are applied: variation analysis, in-
dex of the body mass (BMI) and factor analysis. Because of the analysis, the basic 
factors of the physical development and the specific workability of the 18 years old 
handball players have been disclosed and identified. 
Key words: handball, growing up athletes, physical development, specific workabil-
ity, factors.

Подготовката на младите спор-
тисти, като резерв на спортното 
майсторство, винаги е занимавала 
спортните специалисти. По проб-
лемите на подрастващите хандба-
листи са работили Т. Вълчев, И. Вър-
банов, Н. Кръстев, И. Върбанов, Е. 
Аврамов, И. Йотов, Е. Аврамов, С. 
Чанев [2, 3, 5, 1, 7, 8] и др. Техните 
изследвания са свързани предимно с 
актуалните проблеми на физическо-
то развитие и физическата подго-
твеност.

В резултат на проучване върху 
технико-тактическата подготов-
ка на подрастващи хандбалисти Е. 
Аврамов [1, стр. 22] прави следното 
обобщение:

1. Състезателите трябва да вла-
деят и прилагат богат арсенал от 
умения и знания, които да доведат 
до краен успех в мача.

2. Адекватност, свобода, гъвка-
вост и ефективност на изпълнение 

на действията на играчите в различ-
ни игрови ситуации.

3. Състезателите да добият спо-
собност за сътрудничество помежду 
си и възможност за водене на високо-
ефективна игра срещу противника.

4. Възпитаване на способност за 
правилна и точна оценка на собстве-
ните възможности и тези на техния 
противник, реализиране на указания-
та от страна на треньора преди, по 
време и след състезанието.”

Всичко това означава, обаче да 
бъдат приложени определени механи-
зми, които да позволят осъществя-
ването на ефективен контрол върху 
постигнатите резултати.

Подобно е мнението и на И. Върба-
нов [3], който счита, че в съвремен-
ния хандбал проблемът за научното 
управление на процеса на спортната 
тренировка, чрез обективизиране на 
получаваната информация за темпо-
вете на спортното развитие по ка-
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налите на обратната връзка, е много 
съществен.

Определен принос в това отноше-
ние има разработената от С. Чанев 
(2012) „Система за оценяване на ре-
зултатите по спортна подготовка 
на учениците в спортните училища”.

Целта на настоящото изследване 
е усъвършенстване на учебно-тре-
нировъчния процес по хандбал, чрез 
разкриване на факторната структу-
ра и идентифициране на основните 
фактори на физическото развитие и 
специфичната работоспособност на 
най-добрите 18-годишни хандбалис-
ти.

Методика

Изследването е проведено в пери-
ода 2014 г. – 2018 г.

Предмет на изследване са физи-
ческото развитие и специфичната 
работоспособност на подрастващи 
хандбалисти.

Обект на изследване са основните 
признаци на физическото развитие, 
специалната физическа и специфич-
ната технико-тактическа подго-
твеност, както и някои психически 
способности и качества на 18-годиш-
ни хандбалисти.

Контингент на изследване са 38 
от най-добрите 18-годишни състе-
затели по хандбал от юношеските 
отбори на България. 

За разкриване на състоянието на 
основните морфофункционални по-

казатели, както и на признаците на 
специфичната работоспособност на 
изследваните хандбалисти, са прило-
жени следните методи на изследва-
не: антропометрия, динамометрия 
и спортнопедагогическо тестиране. 

За установяване на състоянието 
на основните морфофункционални 
признаци е събрана информация по 
12 антропометрични показателя 
(от 1-ви до 12-ти). Измерванията 
са извършени със стандартни уреди 
и по стандартни методики (Слън-
чев, П., 1992). Допълнително е изчис-
лен т.нар. индекс на телесната маса 
(Body Mass Index – BMI – показател 
13), който дава представа за степен-
та на охраненост на изследваните 
хандбалисти.

Използваната при спортнопеда-
гогическото тестиране тестова ба-
терия включва общо 24 теста, от 
които:

 c за специална физическа подготве-
ност – 8 теста (показатели от 
14 до 21);

 c за специфична технико-тактиче-
ска подготвеност – 6 теста (по-
казатели от 22 до 27);

 c за разкриване на някои психиче-
ски способности и качества (по-
казатели от 28 до 34).

При обработката на изходните 
данни от проведеното изследване са 
приложени следните математико-
статистически методи: вариацио-
нен анализ, индекс на телесната маса 
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Фиг. 1. Относителни дялове на обяснената от изведените фактори изходна 
дисперсия на физическото развитие и специфичната работоспособност при 

18-годишните

Първи фактор
(17,37 %)

Втори фактор
(10,85 %)

Трети фактор
(10,51 %)

Четвърти фактор
(9,35 %)Пети фактор

(7,81 %)

Шести фактор
(7,38 %)

Седми фактор
(6,20 %)

Осми фактор
(6,04 %)

Необяснена дисперсия
(15,10 %)

Десети фактор
(3,79 %)

Девети фактор
(5,61 %)

(BMI) и факторен анализ. За разкри-
ване на факторната структура и 
идентифицирането на основните 
фактори на физическото развитие 
и специфичната работоспособност 
при изследваната възрастова гру-
па, изходните корелационни матри-
ци са факторизирани по метода на 
главните компоненти, с последва-
ща Varimax ортогонална ротация 
(Wainer/Braun, 1988). Построяването 
на интеркорелационните матрици 
и извличането на факторите е осъ-
ществено с помощта на т.нар. R-
техника, при която известен брой 
единици на наблюдението – n (при 
нас изследваните хандбалисти) се 
оценяват по определен набор от по-
казатели – m (при това изследване 34 
на брой). Този вариант предполага ус-
ловието n > m, което е спазено. 

Анализ на резултатите

Факторната структура на 18-го-
дишните юноши е изградена от 10 
основни фактора, които обясняват 
84,90 % от изходната дисперсия на 
физическото развитие и специфична-
та работоспособност (табл. 1). 

Както се вижда от таблицата, 
първите три фактора заемат по-
висок относителен дял (над 10%), а 
последните четири – едва между 4 и 
6% (фиг. 1). Необяснената от изве-
дените фактори дисперсия е 15,10%.

Първият фактор обяснява най-ви-
сок процент (17,37%) от изходната 
дисперсия на физическото развитие и 
специфичната работоспособност на 
18-годишните хандбалисти. Разкрива 
високата значимост на дължините 
на тялото и може да бъде определен 

Фиг.1. Относителни дялове на обяснената от изведените фактори изход-
на дисперсия на физическото развитие и специфичната работоспособност 
при 18-годишните хандбалисти
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Фиг. 2. Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните - І -ви фактор

Ръст
Ръст с обтегната ръка
Разтег
Дължина на горен крайник
Дължина на долен крайник
Дължина на педята
Ширина на педята
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Фиг. 2. Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните хандбалисти– 1-ви фактор
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Фиг. 3. Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните  - І І -ри фактор

20 м спринт
Скок на дължина от място
Троен скок
Совалка - 10 х 15 м
Хвърляне на ханд. топка на дължина

21 2414 16 17

Показатели

Фиг. 3. Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните хандбалисти – 2-ри фактор

като „морфологичен, свързан с линей-
ните размери на тялото” (фиг. 2).

Вторият фактор обяснява много 
по-нисък дял от изходната диспер-
сия (10,85 %) (фиг. 3). 

Определящите признаци при него 
са взривната сила на долните край-
ници при хоризонтални мускулни 
усилия, скоростните възможности 
и скоростната издръжливост (пока-
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висока скорост” (фиг. 4). Тук високо 
факторно тегло (-0,719) има и пока-
зател 25, носещ информация за ефек-
тивността при изпълнение на 7-ме-
тровите хвърляния.

Петият фактор (7,81 %) при тази 
възрастова група разкрива мястото 
във факторната структура на фи-
зическото развитие и специфичната 
работоспособност на ефективност-
та на хвърлянето на дълги разстоя-
ния, което се влияе положително от 
по-високия функционален капацитет 
на гръдния кош. Високо факторно 
тегло тук има и показател 32, носещ 
информация за бързината, с която се 
покрива тестът, характеризиращ 
кратковременната памет.

Шестият фактор (7,38 %) може 
да бъде определен като „координа-
ционни способности”.
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Фиг. 4. Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните  - І І І -ти и ІV-ти фактори

Гръдна обиколка - пауза
Тегло
Индекс на телесната маса
----------------------------------
Бягане около стойки
Водене около стойки
Индекс на водене на топката
7-метрово хвърляне в цел - % спол.

Показатели

8 12 13 15 22 23 25

ІІІ-ти фактор ІV-ти фактор

затели 16, 17, 14 и 21), които влияят 
положително върху ефективността 
на хвърлянето на топката на дълги 
разстояния (показател 24). Може да 
бъде идентифициран като «специал-
на физическа подготвеност».

При третия фактор (10,51 %) с ви-
соки факторни тегла са показател 8 
(гръдна обиколка – пауза), показател 
12 (тегло) и показател 13 (BMI – фиг. 
4). Също, както и първият фактор, 
този може в общ вид да бъде иден-
тифициран като „морфологичен фак-
тор“, но разкриващ значимостта на 
обиколката на гръдния кош, която 
във висока степен е свързана с телес-
ната маса. 

Четвъртият фактор (9,35%) мо-
же да бъде идентифициран, като 
„умения за придвижване по терена 
както с дрибъл, така и без топка във 

Фиг. 4.  Факторна структура на физическото развитие и специфичната 
работоспособност на 18-годишните – III и IV фактор
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Следващите 4 фактора обясня-
ват много нисък относителен дял 
от дисперсията и нямат достатъч-
но значим принос към физическото 
развитие и специфичната работос-
пособност на 18-годишните състе-
затели.

Изводи

1. Факторната структура на физиче-
ското развитие и специфичната 
работоспособност на най-добри-
те 18-годишни български ханд- 
балисти се определя от 10 основ-
ни фактора, които обясняват 
висок процент (84,70%) от из-
ходната дисперсия на изследвано-
то явление.

2. Първият и най-важен за изследва-
ната възрастова група фактор 
разкрива призовото място във 
факторната структура на 18-го-
дишните хандбалисти на дължи-
ните на тялото и може да бъде 
определен като “морфологичен, 
свързан с линейните размери на 
тялото”. 

3. Вторият фактор може да бъде 
идентифициран като „специална 
физическа подготвеност” – опре-
деля значимостта на взривната 
сила, скоростната издръжливост 
и специалната бързина, които 
оказват положително влияние 
върху умението на 18-годишните 
хандбалисти за придвижване в за-
щита.

4. Подобно на първия, и третият 
фактор е „морфологичен”, но 
той разкрива значимостта на 
обиколката на гръдния кош, коя-
то във висока степен е свързана с 
телесната маса. 

5. Изведените фактори успешно мо-
гат да се използват за оптими-
зиране на учебно-тренировъчния 
процес на 18-годишните хандба-
листи.
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Оценка на храненето при шосейни колоездачи

Диляна Зайкова

Колоездачният спорт е вид дейност, при която състезателят се стреми в 
условията на състезанието да преодолее регламентираното по правилата раз-
стояние с възможната максимална скорост. Комбинация от фактори опреде-
ля адаптацията към тренировките: продължителността, интензивността 
и вида на натоварванията, честотата на тренировките, а също качеството 
и количеството на храната преди и след самото натоварване. Състезате-
лите колоездачи трябва да се хранят балансирано, като храната трябва да 
осигурява енергия, съответстваща на енергийните нужди. В изследването 
участваха общо 10 колоездачи мъже на средна възраст 20,9 ± 3,26 години, сре-
ден тренировъчен стаж 8,8 ± 4,21 години и 5,1 ± 1,40 тренировки в седмица. 
Участниците попълниха разработен от нас въпросник за хранене по отно-
шение седмичният прием на основните групи храни. Тестът включваше 28 
въпроса за седмичната употреба на основните хранителни продукти и храни-
телни добавки, въпроси за възрастта, спортния стаж, броят на тренировъч-
ните занимания седмично. Въз основа на теста изчислихме дневният прием 
на енергия и основни хранителни вещества – белтъци, мазнини, въглехидрати 
и относителният им приемът на килограм телесна маса.Установихме от-
носителен енергиен прием от 39,2±15,55 kcal/kg ТМ; среден дневен прием на 
протеини hh 1.6 ± 0,65 g/kg ТМ (16,9 ± 2.0% от общата енергия); среден дневен 
прием на мазнини 1.3 ± 0,62 g/kg ТМ (29,3 ± 10,1% от общата енергия); среден 
дневен прием на въглехидрати hh 5,1 ± 2,07 g/kg ТМ (53,8 ± 11,4% от общата 
енергия). При по-квалифицираните състезатели нараства най-вече приемът 
на въглехидрати, а при висококвалифицирани професионални състезатели от 
международно ниво почти се удвоява приемът на мазнини и протеини. 
Ключови думи: състезатели, колоездене, хранителен прием, хранителни до-
бавки

Estimation of nutrition for roadside cyclists

Dilyana Zaykova

Cycling sport is a type of activity where the competitor strives in the conditions of 
the race to overcome the distance regulated by the rules with the maximum possible 
speed. A combination of factors determines adaptation to training: the duration, in-
tensity and type of workload, the frequency of training, and the quality and quantity 
of food before and after the load itself. Cycling contestants should eat in a balanced 
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Колоездачният спорт е вид дей-
ност, при която състезателят се 
стреми в условията на състезанието 
да преодолее регламентираното по 
правилата разстояние с възможна-
та максимална скорост [5]. Спорт, 
който винаги е стоял в центъра на 
вниманието на зрители, спортисти 
и специалисти поради своята атрак-
тивност [6].

Състезателите колоездачи про-
веждат както кратки трениров-
ки с висока интензивност, които 
продължават не повече от минута, 
така и многодневни състезания, при 
които могат да педалират по 6 часа 
или повече. Причините за настъпване 
на умора и факторите, определящи 
оптималната състезателна и тре-
нировъчна дейност са от различно 
естество. При спринтовото колоез-
дене от голямо значение са развитие-

way, and food must provide energy that meets energy needs.  A total of 10 male bikers 
with an average age of 20.9 ± 3.26 years, training experience 8.8 ± 4.21 years, and 5.1 
± 1.40 workouts per week participated in the study. The participants completed a feed 
questionnaire developed by us regarding the weekly intake of the main food groups. 
The participants completed a feed questionnaire developed by us regarding the week-
ly intake of the main food groups. The test included 28 questions for weekly use of 
basic food products and dietary supplements, questions about age, sport experience, 
the number of training sessions per week. On the basis of the test we calculated the 
daily intake of energy and essential nutrients - proteins, fats, carbohydrates, and their 
relative intake per kilogram bodyweight.  We have found a relative energy intake of 
39.2 ± 15.55 kcal / kg BW; average daily protein intake 1.6 ± 0.65 g / kg BW (16.9 
± 2.0% of total energy); average daily fat intake 1.3 ± 0.62 g / kg BW (29.3 ± 10.1% 
of total energy); average daily intake of carbohydrates 5.1 ± 2.07 g / kg BW (53.8 ± 
11.4% of total energy). In more qualified competitors mostly the carbohydrate intake 
rises, while highly professional athletes of international recognition almost doubled 
the intake of fats and proteins.
Keywords: athletes, cycling, nutrition, nutritional supplements

то на мускулната маса и мощност-
та на долните крайници, докато при 
по-дългите дистанции водещо е раз-
витието на издръжливостта. При 
многодневните състезания от осо-
бено значение е и способността за 
по-бързо възстановяване. В зависи-
мост от характера на дисциплината 
и причините за настъпване на умора, 
колоездачите могат да използват 
различни хранителни стратегии с 
цел подобряване на спортните по-
стижения [16, 17].

Последните изследвания сочат, 
че адаптацията, възникваща в ре-
зултат на тренировъчните нато-
варвания, може да бъде стимулирана 
чрез хранителния режим. Повечето 
методи целят подобряване адапта-
цията на скелетните мускули, но 
ефектите от тренировката включ-
ват адаптация и в други тъкани: 
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подобряване на чревната абсорбция, 
увеличена толерантност към дехид-
ратация и други ефекти, които се 
разглеждат по-малко в литература-
та. Хранителната стратегия тряб-
ва да се изготвя в зависимост от ин-
дивидуалните особености на атлета 
и поставените цели [19].

Комбинация от фактори опреде-
ля адаптацията към тренировките: 
продължителността, интензивно-
стта и вида на натоварванията, чес-
тотата на тренировките, а също 
качеството и количеството на хра-
ната преди и след самото натовар-
ване [19].

Оптималното хранене е важно 
на всеки етап от тренировката и 
състезанието. Състезателите ко-
лоездачи трябва да се хранят ба-
лансирано като храната трябва да 
осигурява енергия, съответстваща 
на енергийните нужди. Приемането 
на високи количества въглехидрати 
е необходимо особено за велосипеди-
сти, преодоляващи дълги дистанции. 
Колоездачите, които консумират 
по-малко от 2000 калории на ден, 
трудно могат да осигурят нуждите 
на организма, особено тези от желя-
зо и калций. Отслабването на муску-
латурата, изчерпването на гликоге-
новите депа и дехидратацията също 
могат да бъдат в резултат на неа-
декватен хранителен и воден режим. 
Препоръчителна е употребата на го-
леми количества течности, особено 
когато температурата на околната 

среда е висока [10].
 Изискванията към протеиновия 

прием при колоездачите се увеличава 
с нарастването на продължително- 
стта и интензивността на нато-
варванията. При определяне на бел-
тъчните нужди трябва да се има 
предвид общият калориен прием и 
качеството на протеините [10]. Ус-
тановено е, че липсата на протеино-
во хранене след приключване на тре-
нировката води до нисък протеинов 
синтез и съответно отрицателен 
азотен баланс, което възпрепятства 
възстановяването на мускулатура-
та [19].

Колоездачите се подкрепят с бър-
зоусвоима и лека храна, както и спе-
циални напитки. Доказано е, че разхо-
да на енергия за ден на състезател е 
около 5900 калории, като за сравне-
ние на нормален мъж са необходими 
около 2500 калории [4].

Обикновено велосипедистите дос 
-тигат висок прием на енергия (≥ 60 
kcal/kg телесна маса (ТМ)) и прием 
на въглехидрати от 8 до 11 g/kg ТМ, 
като дневните разходи на енергия 
често надвишават 6000 kcal [8]. 

При изследване на 18 италиански 
шосейни колоездачи от национално 
ниво на средна възраст 30 години и 
средно тегло 69 кг, Schena и съав-
тори [23] получават следните резул-
тати за техния хранителен режим: 
ДЕП 3889.9 ± 452 kcal (57.4 kcal/kg 
ТМ); прием на въглехидрати 562 ± 48 
g/24 (8.2 g/kg ТМ) или 59% от ДЕП; 
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прием на протеини 94 ± 14 g/24 (1.4 
g/kg ТМ) или 17% от ДЕП; прием на 
мазнини 98 ± 12 g/24 (1.4 g/kg ТМ) или 
24% от ДЕП. 

През 2000 г. Garcia-Roves и съав-
тори [9] публикуват резултатите 
от изследването на хранителния 
режим на 6 испански професионални 
шосейни колоездачи от националния 
отбор на Испания. Средната възраст 
на изследваните лица е била 27 годи-
ни и средно тегло 69 кг. Получени са 
следните резултати: ДЕП 5359 ± 406 
kcal (78.2 ± 8.1 kcal/kg ТМ); прием на 
въглехидрати 770 ± 44 g/24 11.3 ± 0.9 
g/kg ТМ) или 58 ± 3% от ДЕП; прием 
на протеини 176 ± 16 g/24 (2.6 ± 0.3 g/
kg ТМ) или 13 ± 0.83% от ДЕП; прием 
на мазнини 178 ± 31 g/24 (2.6 30 ± 0.5 
g/kg ТМ) или 30 ± 3 %от ДЕП.

Ефективно е приемането на въгле-
хидрати по време на тренировката, 
но според някои съвременни изслед-
вания, комбинирането на протеини и 
въглехидрати по време на трениров-
ка, води до по-добри резултати. До-
бавянето на протеин (2% суроватъ-
чен протеин) към въглехидратните 
напитки е довело до подобряване на 
издръжливостта [13]. Според някои 
автори, повишената издръжливост 
в резултат на комбинирането на 
въглехидрати и протеини се обясня-
ва с повишено окисление на проте-
ини след изчерпването на мускулния 
гликоген [21], или в резултат на по-
тискане на централната умора [7]. 
Други изследвания не са установили 

подобрение на издръжливостта при 
добавянето на протеин към въглехи-
дратите [18].

Изследвано е храненето на ко-
лоездачи по време на 3-седмичната 
колоездачна обиколка на Испания 
като количеството на приеманата 
от тях храна е било записвано еже-
дневно. Средният дневен хранителен 
прием на тези колоездачи е бил след-
ния: въглехидрати 12.5 ± 1.8 g/kg ТМ 
(65.0 ± 5.9%); мазнини 1.5 ± 0.5 g/kg 
ТМ (17.9 ± 5.6%); протеин 3.3 ± 0.3 g/
kg ТМ (17.1 ± 1.6%). Приемът на всич-
ки микронутриенти, с изключение на 
фолиева киселина, витамин D и ка-
лий са надвишавали препоръчваните 
дневни дози [22].

Приемът на въглехидрати по вре-
ме на натоварвания, продължаващи 2 
часа или повече, може да подобри из-
дръжливостта [15]. Подобен ефект 
се наблюдава и при по-кратки нато-
варвания с продължителност при-
близително 1 час (40 km) [14].

Колоездачите използват също и 
хранителни добавки. Най-често това 
са витамин С, витамин В-комплекс и 
желязо. Витамините и минералите, 
които надвишават препоръчителния 
дневен прием, не подобряват про-
изводителността и дори могат да 
бъдат токсични, когато се консуми-
рат в големи количества [10].

Като обобщение можем да заклю-
чим, че адаптацията при трениро-
въчните натоварвания е резултат 
от симбиозата между хранене и 
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тренировки. Кой хранителен режим 
трябва да се прилага зависи основно 
от специфичните цели на спортиста. 
Това обуславя и необходимостта от 
правилни препоръки по отношение 
на хранителния прием, в зависимост 
от възрастовите и индивидуални 
особености на спортистите [19].

Цел на изследването: Да се анали-
зира приемът на хранителни веще-
ства при шосейни колоездачи, сту-
денти от специалност колоездене 
от НСА „Васил Левски“.

Методика на изследване: В изслед-
ването участваха общо 10 колоездачи 
мъже на средна възраст 20,9 ± 3,26 го-
дини, среден тренировъчен стаж 8,8 
± 4,21 години и 5,1 ± 1,40 тренировки 
в седмица. Изследваните лица бяха 
студенти от НСА ,,Васил Левски” с 
треньорски профил колоездене. Из-
мерихме ръста и теглото на изслед-
ваните лица и изчислихме индекса на 
телесната маса (BMI). Участниците 
попълниха разработен от нас въпрос-
ник за хранене по отношение сед-
мичният прием на основните групи 
храни, използван в редица наши [1, 2, 
20] изследвания. Тестът включваше 
28 въпроса за седмичната употреба 
на основните хранителни продукти 
и отделно въпроси за възрастта, 
спортния стаж , броят на трени-
ровъчните занимания седмично. Въз 
основа на теста изчислихме дневни-
ят прием на енергия (ДЕП) и основ-
ни хранителни вещества - белтъци, 
мазнини, въглехидрати и относител-

ният им приемът на килограм телес-
на маса. Основната обмяна (ОО) на 
изследваните лица беше изчислена по 
формулите на Harris-Benedict. Дневни-
те енергийни нужди (ДЕН) изчислих-
ме от основната обмяна умножена по 
коефициент за физическа активност 
в зависимост от седмичния брой на 
тренировките [11]. 

За референтен източник по от-
ношение състава и енергийното съ-
държание на включените в анкетата 
основни хранителни продукти из-
ползвахме National Nutrient Database 
for Standard Reference Release 28, 
United States Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service [12].

Статистическа обработка на 
резултатите проведохме със ста-
тистически пакет IBM SPSS 19. 
Средните стойности в текста са 
представени със стандартното от-
клонение, а в графиките – със стан-
дартната грешка (SE). 

Анализ на резултатите

Средният ръст на изследваните 
лица беше 177,9 ± 7,72 cm, а теглото 
70,9 ± 7,01 kg. Средният BMI беше 
22,4 ± 2,65 kg/m2. Само при двама от 
изследваните лица BMI надминаваше 
незначително нормата от 25,0 kg/
m2 (25,4 kg/m2; 25,6 kg/m2). Средното 
тегло на изследваните от нас лица 
отговаря на този показател при дру-
ги шосейни колоездачи [9, 23]. 

На фиг. 1. са представени дневни-
те енергийни нужди (ДЕН) и дневни-
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Фиг. 1. Дневни енергийни нужди (ДЕН) и дневен енергиен прием (ДЕП) на 
изследваните лица

ят енергиен прием (ДЕП) на изслед-
ваните лица. Енергийният излишък 
от около 220 kcal (9%) може да бъде 
обяснен с факта, че част от изслед-
ваните лица освен тренировките по 
колоездене, имат и допълнителна фи-
зическа активност (плуване, бягане, 
тенис). Съответно относителният 
енергиен прием беше 39,2±15,55 kcal/
kg ТМ при изчислени енергийни нужди 
35,3±4,75 kcal/kg ТМ. Получените от 
нас резултати показват много по-ни-
сък дневен енергиен прием в сравне-
ние с публикуваните данни от Schena 
и съавтори [23] 3889.9 ± 452 kcal (57.4 
kcal/kg ТМ). ДЕП при изследваните 
от нас колоездачи е почти два пъти 
по-нисък в сравнение с данните на 
Garcia-Roves и съавтори [9] (5359 ± 
406 kcal; 78.2 ± 8.1 kcal/kg ТМ). Това 

може да бъде обяснено с по-ниското 
състезателно ниво на изследваните 
от нас лица, като се има предвид до-
брото съответствие между изчис-
лените ДЕН и ДЕП при тях.

 Средният дневен прием на проте-
ини на изследваните колоездачи беше 
111,4 ± 38,25 g/24h hh или 1.6 ± 0,65 g/
kg ТМ (фиг. 2). Протеините осигу-
ряваха 16,9 ± 2.0% от общия дневен 
енергоприем (фиг. 3). 

Тези данни са много близки до 
тези на Schena и съавтори [23] – 94 
± 14 g/24h (1.4 g/kg ТМ), или 17% от 
ДЕП. При по-квалифицирани профе-
сионални колоездачи, Garcia-Roves и 
съавтори [9] намират по-висок про-
теинов прием – 176 ± 16 g/24h (2.6 ± 
0.3 g/kg ТМ) или 13 ± 0.83 % от ДЕП.
Средният дневен прием на мазни-
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ни на изследваните колоездачи беше 
88,3 ± 40,67 g/24h hh или 1.3 ± 0,62 g/
kg ТМ (фиг. 2). Мазнините осигуря-
ваха 29,3 ± 10,1% от общия дневен 
енергоприем (фиг. 3). Нашите данни 
съответстват на тези за прием на 
мазнини, публикувани от Schena и 
съавтори [23] – 98 ± 12 g/24h (1.4 g/
kg ТМ) или 24% от ДЕП. Все пак, ре-
зултатите за професионални колоез-
дачи показват много по-голям прием 
на мазнини – 178 ± 31 g/24h (2.6 30 ± 
0.5 g/kg ТМ) или 30 ± 3% от ДЕП [9].

Средният дневен прием на въгле-
хидрати на изследваните колоезда-
чи беше 347,2 ± 114,94 g/24h hh или 
5,1 ± 2,07 g/kg ТМ (фиг. 2). Въглехи-
дратите осигуряваха 53,8 ± 11,4% 
от общия дневен енергоприем (фиг. 
3). Получените от нас стойности 
са много по-ниски от тези на други 
автори: 562 ± 48 g/24h (8.2 g/kg ТМ) 
или 59% от ДЕП [23]; 770 ± 44 g/24h 
11.3 ± 0.9 g/kg ТМ) или 58 ± 3% от 
ДЕП [9]. Тази разлика в приема на 
въглехидрати обяснява по-ниския 
енергиен прием на изследваните от 
нас колоездачи, който съответства 
най-добре на данните, публикувани 
от Burke [8], според който дневните 
нужди от въглехидрати при колоез-
дачи с лека тренировъчна програма, 
по-малко от 1 час дневно, трябва да 
бъде 5–7 g/kg ТМ.

Дневният прием на вода на колоез-
дачите беше 2,5 ± 1,6 L/24h отразява 
по-големите водни загуби, свързани с 
тренировките.

Хранителни добавки

По отношение приема на храни-
телните добавки отчетохме по-ви-
сока консумация на суроватъчен про-
теин главно през подготвителния и 
през състезателния период. Изследва-
ните лица (ИЛ) употребяват доза от 
около 20-25 gr, като двама от тях са 
посочили консумацията на 1 доза пре-
ди тренировка, осем след тренировка, 
а в почивен ден консумация на проте-
ин са посочили трима колоездачи.

Две от ИЛ са посочили употреба-
та на комплексни аминокиселини це-
логодишно в по 1 доза преди и 1 доза 
след тренировка. Верижноразклонени 
аминокиселини през подготвителния 
и състезателния период в доза от 10 
gr са посочили двама колоездачи, упо-
требявайки ги преди и след трени-
ровка по 5 gr. Един от колоездачите 
е посочил консумация само преди тре-
нировка в доза от 10 gr.

Мултивитамини целогодишно 
кон су мират пет от колоездачите, а 
витамин С – шест колоездача.

Консумация на креатин през под-
готвителен и състезателен период 
наблюдаваме при трима от колоез-
дачите, като един е посочило прием 
на 1 доза от 5 gr преди тренировка, а 
други двама oт дo 5 gr дози след тре-
нировка.

Един колоездач е посочил употре-
бата на L-Glutamine в подготвител-
ния и състезателния период от 20 gr, 
разделен на два приема преди и след 
тренировка.



63

  Спорт & наука, кн. 1/2, 2019 г.

Друг  колоездач посочва употре-
бата на L-Carnitine в предсъстеза-
телния период по 1 доза преди тре-
нировка в рамките на 1 месец, след 
което следва 1 седмица почивка.

Заключение

1. При по-квалифицираните състе-
затели нараства най-вече прием-
ът на въглехидрати, а при висо-
коквалифицирани професионални 
състезатели от международно 
ниво почти се удвоява приемът 
на мазнини и протеини. 

2. Добра практика е, ако се от-
чита седмичният енергоразход 
на колоездачите по данните от 
електронните уреди, монтирани 
на велосипедите, които следят 
скоростта и изминатите раз-
стояния. С тези данни би могло 
да се управлява адекватно инди-
видуалният хранителен режим 
на състезателите по колоездене.

3. Към днешно време колоездене-
то е един от най-популярните 
спортове. За него е напълно вярна 
максимата, че трябва да го опи-
таш, за да го разбереш [3].
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Примерна схема за оптимизиране ефективността  
на състезателната техника в джудо

Свилен Скерлев

От 1959 г. джудото е признато официално за спорт и е включено в програма-
та на ХVIII Олимпийски игри, проведени в Токио (Япония) през 1964 г., а от 
ХХ Олимпийски игри постоянно присиства в програмата на игрите. В спор-
та за високи постижения и в различните етапи на многогодишната спортна 
подготовка един от ключовите моменти е правилното съчетаване на сред-
ствата, способите и формите за развитие на качества от общ характер 
със специфичната и състезателната подготовка. Динамичното развитие на 
съвременното джудо и огромната конкуренция изискват от състезателите 
комплексно развитие, компоненти на състезателната техника и тяхното 
максимално ефективно използване според стила на опонента. 
Ключови думи: джудо, рандори, състезателно движение, захват, техника с 
крака

A model programme for optimizing the efficiency  
of competitive technique in judo

Svilen Skerlev

Judo is acknowledged as sport in 1959. It is included in the Olympics program for the 
first time in the ХVIII Games in 1968 in Tokyo, Japan. Judo is officially a part of the 
list of Olympic sports since the XX Olympic Games. A successful multiannual sports 
preparation of elite athletes requires an accurate combination of different methodolo-
gies, means and procedures for developing basic motor abilities with specific sports 
training. Modern judo rapidly evolves in concert with the increase in the number 
of elite judokas competing at big contests. This puts all those athletes under great 
pressure for developing a complex multifaceted technique and implementing it most 
efficiently and in sync with the opponents wrestling style.

“Процесът на еволюцията на 
джудо от джу-джуцу е изяснен от 
проф. Кано в една от неговите пър-
ви лекции през 1889 година. Там той 
казва: 

“Когато събрах заедно всички до-
стойнства, които съм изучил в раз-

личните школи по джу-джуцу и като 
прибавих свои собствени похвати и 
изобретения, аз създадох една нова 
система за физическа култура и ум-
ствена тренировка, а също така и за 
състезания. Това аз нарекох „КОДО-
КАН ДЖУДО” [5, 8].
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От 1959 г. джудото е признато 
официално за спорт и е включено в 
програмата на ХVIII Олимпийски 
игри, проведени в Токио (Япония) 
през 1964г., а от ХХ Олимпийски 
игри постоянно присиства в програ-
мата на игрите. До Олимпиадата 
в Сеул (Корея) през 1988 г. състеза-
нията по джудо се провеждат само 
при мъжете, но от следващите игри, 
които са проведени в Барселона (Ис-
пания) и в женския профил се извърш-
ва разпределението на олимпийските 
медали. Дълги години спортът джудо 
е единствения включен от голямото 
семейство на бойните изкуства в 
програмите на Олимпийските игри 
[7, 11, 20]. 

Принципите на обучение в бой-
ните изкуства понякога са в проти-
воречие с логиката на спорта, но за 
постигането на резултати на све-
товно ниво от важно значение е при-
лагането на съвременните постиже-
ния в спортната наука [9, 12, 13, 17]. 
В спорта за високи постижения и в 
различните етапи на многогодишна-
та спортна подготовка един от клю-
човите моменти е правилното съче-
таване на средствата, способите и 
формите за развитие на качества 
от общ характер със специфичната 
и състезателната подготовка [4, 6, 
14, 16]. В световен мащаб се наблюда-
ват различни стилове джудо, които 
се определят от антропологичните 
особености на нациите, както и от 
техния бит и манталитет. В голяма 

част от спортните федерации има 
единна система (дан-кю) на препода-
ване на джудо, която впоследствие е 
основа за специфичната състезател-
на техника. В потвърждение на това 
са думите на Джигоро Кано “В джу-
до, както и в другите спортове, най-
важното е да се овладеят в най-ран-
ната фаза на обучение основите им 
и след това да се напредва крачка по 
крачка. Най-добрият път за усвоява-
не на джудо е да се започне от негова-
та история, упражняването на осно-
вите, да се премине към начините на 
хвърляне и начините на контролира-
не на партньора върху татамито, за 
да се стигне до крайната цел, която 
е прилагането на комбинации и кон-
тра техники в схватката” [5].

Динамичното развитие на съвре-
менното джудо и огромната конку-
ренция изискват от състезателите 
комплексно развитие – компоненти 
на състезателната техника и тяхно-
то максимално ефективно използване 
според стила на опонента [3, 20]. 

На фиг. 1 е показана примерна схе-
ма, по която може да се изследват 
различните елементи на състеза-
телното движение и след това да се 
избере най-ефективната тренировка 
за подобряване цялостната игрова 
подготовка на състезателя. Изу-
чаването и усъвършенстването на 
различните елементи от техниката 
в процеса на подготовка и тяхното 
логично взаимодействие в рандори 
водят до ефективно използване въз-



67

  Спорт & наука, кн. 1/2, 2019 г.

Фиг. 1. Елементи на състезателното движение в джудото

можностите на тялото за постига-
не на победа в състезание. 

1. Захват

 c Стандартният захват (ревер и 
ръкав) е задължителен за всеки 
състезател. Той дава възмож-
ност за бърза смяна на дистанци-
ята, за добра мобилност на тя-
лото и голяма конбинативност 
на техниката. Доброто владеене 
на стандартния захват е сериоз-
но стратегическо преимущество 
при воденото на схватката. Със-
тезатели с изразен стандартен 
захват в стила си са от  Япония, 
Корея, Бразилия, Монголия.

 c Нестандартният (двата ръкава, 
ръкав и гръб, кръстосан захват, 
двата ревера и др.) захват дава 
възможност за бързо излизане от 
някой опасни ситуации както и 
създаването на такива. Може 
да бъде полезен тактически в 
някой моменти от схватката 
(например в края ако състезате-
лят губи), но продължителното 
му използване създава рискови 
ситуации и равна възможност 
за размяна на атаки от двамата 
състезатели. Използването му за 
блокиране на играта води до неза-
бавно наказание. Прeдставители 
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на нестандартния захват в сти-
ла са състезателите от Азер-
байджан, Беларус, Израел ,Грузия 
и др. (19). Доброто владеене тех-
никата на захват и подходящото 
комбиниране на видовете са ос-
новна част от цялостната тех-
ника на джудо. 

2. Дистанция

Можем да разделим дистанция-
та на далечна ,средна и близка. Или 
в зависимост от вида захват на 
опасна или безопасна. Умението за 
бърза смяна на дистанцията както 
преди налагането на захват, така и 
след, дава голяма възможност за ре-
ализация на успешна атака. Бързият 
ритъм, който правилата на съвре-
менното джудо налагат, е свързан с 
умението на състезателите бързо 
да променят дистанцията.

 3. Движение

Движението в джудо идва от 
земята като опорна точка и чрез 
лостовата система на тялото ние 
насочваме усилията си в желаната 

от нас посока и точка в простран-
ството. Поради голямата динамика в 
схватка, както и непредвидимостта 
на действията на опонента, от реша-
ващо значение за доброто движение и 
успешната състезателната техника-
та е междумускулната и вътремус-
кулната координация. Основен способ 
за постигането иU са включването на 
голям брой рандорита в тренировка-
та, съобразено с планирането и етапа 
от многогодишната спортна подго-
товка. „И ката, и рандори са форми, 
освен на физическо, така и на психи-
ческо обучение, но от двете по-ефек-
тивната е рандори”. Спецификата 
на предвиждането в джудо е, че то 
трябва да става със свален център 
на тежестта, който се плъзга в хо-
ризонталната в случай на атака или 
защита във вертикалната равнина. 

4. Техники с крака 

Техниките с крака или всички 
подсичания (фиг. 2), закачания, из-
косявания имат две големи преиму-
щества и са задължителни за всеки 
състезател от международно ниво. 

1. De-ashi-harai, 2.Hiza-guruma, 3. Sasae-tsurikomi-ashi, 4. O-
soto-gari, 5. O-uchi-gari, 6.Ko-soto-gari, 7.Ko-uchi-gari, 8.Okuri-
ashi-harai, 9.Uchi-mata, 10.Ko-soto-gake, 11.Ashi-guruma, 
12.Harai-tsurikomi-ashi, 13.O-guruma, 14.O-soto-guruma, 
15.O-soto-otoshi, 16.Tsubame-gaeshi, 17.O-soto-gaeshi, 18.O-
uchi-gaeshi, 19.Hane-gosh-igaeshi.

Фиг. 2. Техники с крака и всички подсичания



69

  Спорт & наука, кн. 1/2, 2019 г.

 c Много са ефективни, без да са с 
голям енергоразход.

 c Могат лесно да се комбинират с 
основните техники на състеза-
теля.

5. Лична техника

Под лична техника разбираме най- 
ефективната, атакуваща една или 
повече хватки на състезателя. Избо-
рът на лична техника зависи от ин-
дивидуалните качества и усещане на 
спортистите. От голямо значение е 
също и основата, дадена в началния 
и специализирания етапи от мно-
гогодишната спортна подготовка. 
Личната техника се усъвършенства 
в детайли след 16-годишна възраст. 
Важна предпоставка за развитието 
на личната техника е участието и 
анализът на голям брой състезания 
от различно ниво. Може при някой 
състезатели да се наложи смяна на 
личната техника повреме на карие-
рата им поради контузия или друга 
причина. Но това трябва да бъде до-
бре аргументирано и съобразено със 
състезателя. 

6. Защита и контри

Добрата защита, ако е съчетана 
с добро атакуващо джудо дава голя-
мо преимущество на състезателя и 
е сериозна предпоставка за добри ре-
зултати. Тя е комбинация от умения 
в захвата, предвижването и контра 
техниките. Важно е да се има пред-
вид, че само добрата защита, без 

развити силни атакуващи техники, 
е много ефективна в юношеска въз-
раст, но не е достатъчна за големи 
спортни резултати.

Тренировката за усъвършенст-
ване и развитие на състезателната 
техника трябва да бъде съобразена с 
етапите на многогодишната спорт-
на подготовка и с моментното 
със тояние и индивидуалността на 
спортистите. Съвременната орга-
низация на джудо в световен мащаб 
наложи спортната подготовка на 
елитните джудисти да е в синхрон 
както с традиционните методи за 
практикуване на джудо, така и с ос-
новите на спортната тренировка. 

Развитието на техниката в един-
ство със силата при обучението на 
джудисти заема централно място 
(според много специалисти решава-
що) в методиката на преподаване. 
„Неправилният избор на упражне-
нията за работа от общ тип и не-
възможността им за съчетаване 
със специфичните състезателни уп-
ражнения и топографията на джудо, 
много често води до невъзможност 
за реализиране на заложбите на много 
талантливи спортисти” [2].

Един от основните принципи за 
преподаване на джудо, обоснован от 
Джигоро Кано „минимум енергия мак-
симум ефект”, съвпада с главната цел 
на всяка методика, а именно стреме-
жът за постигане на резултат, чрез 
максимално ефективно използване на 
физическа и ментална енергия.
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Честота на разпространение на менструални  
нарушения при спортуващи жени 

Галина Сувариева

Целта на проучването е да се установи честотата на разпространение на 
менструалните нарушения при български спортисти от различни видове 
спорт и с различно състезателно ниво. В настоящето проучване взеха учас-
тие 281 спортистки от различни видове спорт и с различно ниво на състе-
зателна дейност и 53 неспортуващи жени. Скринингът за менструалнини 
нарушения беше извършен посредством въпросник, даващ информация за 
наличието на първична аменорея, вторична аменорея, олигоменорея, полиме-
норея, менорагия и дисменорея. Статистическите анализи бяха извършени 
чрез SPSS-19.0. От изследваните менструални нарушения при спортуващите 
жени с най-висока честота на разпространение е дисменореята (52,7%), а с 
най-ниска са полименореята (2,85%), олигоменореята (2,85%) и вторичната 
аменорея (2,85%). Като не се установиха значими различия в честотата на 
разпространение на менструалните нарушения при спортуващи и неспорту-
ващи жени. 
Ключови думи: спортистки, аменорея, олигоменорея, полименорея, дисмено-
рея.

Prevalence of the menstrual disorders in female athletes

Galina Suvarieva

The aim of the investigation is to establish the prevalence of the menstrual irregulari-
ties in Bulgarian female athletes from different kinds of sports and different competi-
tive level. 281 athletes from different kinds of sports and competitive level and 53 
female non athletes participated in the investigation. The screening for menstrual 
disturbances was done through questionnaire giving information about the presence 
of primary amenorrhea, secondary amenorrhea, oligomenorrhea, polymenorrhea, 
menorrhagia and dismenorrhea. Statistical analysis was done by SPSS-19.0. From 
the investigated menstrual disorders in the female athletes with highest prevalence is 
dismenorrhea (52,7%) and with lowest prevalence are polymenorrhea (2,85%) oligo-
menorrhea (2,85%) and secondary amenorrhea (2,85%). The significant differences 
in the prevalence of the menstrual disorders between female athletes and non athletes 
were not determined.
Key words: athletes, amenorrhea, oligomenorrhea, polymenorrhea, dismenorrhea.
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Значителното увеличаване на 
продължителността, честотата и 
интензивността на физическите на-
товарвания може да има неблагопри-
ятно въздействие върху соматичния 
растеж, биологичното съзряване и 
репродуктивните функции на жени-
те спортистки. 

Въз основа на честотата и коли-
чеството на менструалното кърве-
не, обикновено менструалните цикли 
се описват като еуменорея – когато 
циклите са на интервал от средно 
от 28 дни (от 22 до 35 дни), олиго-
менорея – на интервали по-големи от 
35 дни и се случват от 3 до 6 пъти 
в годината, полименорея – интервал 
по-малък от 21 дни, първична амено-
рея – отсъствие на менархе до 16 го-
дишна възраст и вторичната амено-
рея – липса на мензис в продължение 
на 3 последователни месеца [6].

Менорагията е прекомерно мен-
струално кървене, което пречи на 
физическото, социалното и емоцио-
налното качество на живот [13], а 
дисменореята е болезнена менструа-
ция, проявяваща се малко преди или 
в началото на цикъла с продължител-
ност 1–3 дни [11].

Редица фактори, свързани с начина 
на живот и средата, могат да бъдат 
причина за нарушения в менструал-
ния цикъл: енергиен прием – устано-
вено е, че диетите с ограничен прием 
на храна, намаляват секрецията на 
лутеинизиращ хормон при жени [9]; 
вид спорт – според някои автори 

менструалните нарушения се сре-
щат с по-голяма честота при жени, 
практикуващи спортове, при които 
телосложението и естетическия 
вид играят важна роля, в сравнение 
с представителките на спортните 
игри и техническите спортове [20]; 
ниво на състезателната дейност 
– колкото по-високо е състезател-
ното ниво, толкова е по-висока чес-
тотата на менструални нарушения 
[18].

Честотата на разпространение 
на менструалните нарушения варира 
в широки граници според различните 
автори от 1% до 61% при спорту-
ващи жени, която е документирано 
по-висока в сравнение с неспортува-
щите жени [5, 15].

Gibbs J. et al. (2013) установяват, 
че разпространението на менстру-
алните нарушения при спортистки 
са със следната честота: вторич-
ната аменорея варира от 1% до 60% 
(34 проучвания, n=5607); първична 
аменорея - 0%−56% (13 проучвания, 
n=2216); олигоменорея - 0,9% −52,5% 
(23 проучвания, n=4044)[12]. Тези ва-
риации се дължат на методологични 
проблеми, разлики във възрастта, 
нивото на активност, срока преди 
менархе за започване на спортна дей-
ност на изследваните лица и други 
[8].

Въпросите относно честотата 
на разпространение на ментруални-
те нарушения, която варира в ши-
роки граници при спортуващи жени и 
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факторите, които им оказват влия-
ние са все още дискутабилни, което 
ни насочи към провеждане на настоя-
щето изследване.

Целта на проучването е да се ус-
танови честотата на разпростра-
нение на менструалните нарушения 
при български спортисти от различ-
ни видове спорт и с различно състе-
зателно ниво.

 Методи. В проучването взеха 
участие общо 334 български жени, 
разделени в две групи: 281 спортист-
ки на възраст от 16 до 25 години и 
контролна група от 53 неспортува-
щи жени на възраст от 18 до 25 го-
дини.

Групата на спортуващите жени 
беше разделена на три подгрупи вед-
нъж в зависимост от вида спорт: 
естетически спортове (n=69), сило-
ви и бойни спортове (n=43) и сборна 
група от други спортове – спортни 
игри, лека атлетика, водни спорто-
ве, тенис, спортна стрелба, фехтов-
ка, хокей на трева, голф, шорт трек 
(n=169) и втори път в зависимост 
от състезателното ниво: спор-
тистки без състезателна дейност 
(не участващи в състезания) (n=52), 
спортистки с ниско състезателно 
ниво (участващи в училищни, ре-
гионални, национални състезания) 
(n=150) и спортистки с високо със-
тезателно ниво (участващи в евро-
пейски, световни и олимпийски със-
тезания) (n=79).

Всички изследвани лица, след ин-
формирано съгласие и подробни ин-

струкции, попълваха анкета, даваща 
информация за възраст, ръст, тегло, 
вид спорт, спортен стаж, състе-
зателно ниво и менструален ста-
тус. На базата на ръста и теглото 
беше изчислен индекс за охраненост 
– Body mass index (BMI = Тегло (kg)/ 
Ръст²(м)). 

На базата на въпросника се по-
лучаваше информация за наличие на 
следните менструални нарушения: 
първична аменорея, вторична аме-
норея, олигоменорея, полименорея, 
менорагия, дисменорея и прием на 
медикаменти, влияещи на менстру-
алния цикъл.

Статистическите анализи бяха 
извършени чрез SPSS-19.0. 

Извършена беше дескриптивна 
статистика за определяне на сред-
ната аритметична величина (mean) 
и стандартното отклонение (SD) за 
дадените показатели. 

За сравнителния анализ беше из-
ползван t-критерия на Стюдънт 
(при равнище на значимост p < 0.05), 
F- критерий на Фишер и χ2- крите-
рият на Пирсън (при равнище на зна-
чимост α<0,05).

Анализ на резултатите

Сравнителният анализ на антро-
пометричните показатели между 
спортуващи и неспортуващи жени, 
направен с цел изключване тяхното 
влияние върху честотата на раз-
пространение на менструалните на-
рушения, е представен в табл. 1. 
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Средната възраст на спортува-
щите жени е 19,89 ± 2,41 години и тя 
е с близо 2 години по-ниска от тази 
неспортуващите – 21,74 ± 2,10 годи-
ни. 

Двете групи не се различават по 
телесните си размери, изхождайки 
от средните стойности на ръст, 
тегло и ВМІ. При контролната гру-
па се наблюдава по-висока честота-
та на употреба на контрацептиви 
(33,96%) в сравнение със спортува-
щите жени (12,46%) (табл. 1). 

Средната възраст на първата 
менструация при неспортуващите 
жени е на 12,82 години, която е съ-
поставима с данните за средната 
възраст на менархе при момичетата 
от Северна Америка и Европа – 12,8 
години [10]. По данни на А. Начева и 
кол. (2012) момичета от София са с 
менархе на 12,33 години [3].

В настоящето проучване се уста-
нови с около половин година по-ранно 
настъпване на първа менструация 

при неспортуващите жени (12,82 ± 
1,37 г.) в сравнение със спортуващи-
те жени (13,45 ± 1,57 г.)(табл. 1).

Подобни са резултатите на 
Claessen et al. (1992) и Robinson et al. 
(1995), които също установяват по-
късна възраст на менархе при спор-
туващи момичета [7; 16].

Честотата на разпространение 
на менструалните нарушения при 
спортуващи и неспортуващи жени е 
представена в табл. 2. 

Честотата на разпространение 
на отделните менструални нару-
шения при спортистките е както 
следва: вторична аменорея – 2,85% 
(n=8), олигоменорея – 2,85% (n=8), 
менорагия - 6,1% (n=17), полименорея 
– 2,85% (n=8) и дисменорея – 52,7% 
(n=148). 

При неспортуващите жени чес-
тотата на разпространение на вто-
ричната аменорея е 3,77% (n=2), на 
олигоменорея е 7,55% (n=4), на мено-
рагията е 1,89% (n=1), на полимено-

Таблица 1. Характеристики на изследваните жени (mean ± SD)

Показател
Неспортуващи жени 

n=53
Спортуващи жени 

n=281

Възраст 21,74 ± 2,10 19,89 ± 2,41**

Ръст 166,98 ± 6,44 168,08 ± 8,27

Тегло 58,81 ± 11,24 58,02 ± 8,33

BMI 20,99 ± 2,89 20,51 ± 2,21

Спортен стаж 0 8,24 ± 4,45**

Възраст на менархе 12,82 ± 1,37 13,45 ± 1,57**

Прием на контрацептиви 33,96% (n= 18) 12,46% (n= 35) **

* p <0.05, ** p <0,01
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Таблица 2. Менструални нарушения при спортуващи и неспортуващи жени.

Показател
Неспортуващи жени 

n=53
Спортуващи жени  

n=281

Първична аменорея - 3,2% (n=9)

Вторична аменорея 3,77% (n=2) 2,85% (n=8)

Олигоменорея 7,55% (n=4) 2,85% (n=8)

Менорагия 1,89% (n=1) 6,1% (n=17)

Полименорея 3,77% (n=2) 2,85% (n=8)

Дисменорея 58,5% (n=31) 52,7% (n=148)

* α <0.05, ** α <0,01

реята е 3,77% (n=2) и на дисменоре-
ята е 58,5% (n=31). Не се установи 
сигнификантна разлика между двете 
групи по отношение на нито едно от 
нарушенията.

В съответствие с нас, Hoch et al. 
(2009) съобщават за близка честота 
на разпространение на менструални 
нарушения (аменорея и олигомено-
рея) при неспортуващи (21%) и спор-
туващи студентки (23,5%) [14]. 

При 3,2% (n=9) от изследваните 
от нас спортистки се установява 
първичната аменорея. При неспорту-
ващите изследвани жени няма случаи 
на първична аменорея, което може да 
се дължи на факта, че възрастта в 
тази група е от 18 до 25 години.

Ние регистрирахме по-висока чес-
тота на менорагия при спортистките 
(6,1%), в сравнение с тази при неспор-
туващи жени (1,89%), но разликата 
не е сигнификантна. Честотата на 
полименореята при спортистките е 
2,85%, което е близо до стойностите, 
регистрирани от Salehzadeh (2015) при 

млади спортуващи жени (2,82%) и при 
тийнейджъри (2,35%) [17].

В настоящето проучване се ре-
гистрира висока честота на дисме-
норея – 58,5% при неспортуващи и 
52,7% при спортуващи жени. 

Фактори, влияещи върху чес-
тотата на разпространение на 
менструални нарушения:

Вид спорт

Резултатите от сравнението 
на трите групи спортистки в зави-
симост от вида спорт: естетиче-
ски спортове (n=69), силови и бойни 
спортове (n=43) и сборна група от 
други спортове (n=169) са предста-
вени в табл. 3 и 4.

Представителките на естети-
ческите спортове очаквано са с най-
ниско телесно тегло (53,34±6,07 kg) 
и най-нисък BMI (19,38±2,04 kg/m). 
Сборната група спортистки са по-
високи в сравнение със състезател-
ките от естетическите спортове 
(при р<0.05).
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Показател
Естетически 

спортове
n=69

Силови 
и бойни 

спортове
n=43

Сборна  
група
n=169

Възраст 20,68 ± 1,84 20,35 ± 2,34 19,46 ± 2,55**

Ръст 165,96 ± 5,19 166,43 ± 6,77 169,39 ± 9,38**

Тегло 53,34 ± 6,07** 58,46 ± 7,96 59,86 ± 8,5

BMI 19,38 ± 2,04** 21,08 ± 2,33 20,82 ± 2,10

Спортен стаж 11,67±4,03** 6,80 ± 5,02 7,21 ± 3,70

Възраст на менархе 14,19 ± 1,83** 13,28 ± 1,30 13,18 ± 1,41

Прием на 
контрацептиви

14,5% (n=10) 11,6% (n=5) 11,8% (n=20)

* р <0.05, ** р <0,01

Таблица 3. Физически характеристики, спортен стаж, възраст на менархе 
и прием на контрацептиви при спортистки в зависимост от вида спорт 
(mean ± SD).

Менструални 
нарушения

Естетически 
спортове

n=69

Силови и бойни 
спортове

n=43

Сборна  
група
n=169

Първична аменорея 2,9% (n=2) 0% (n=0) 4,1% (n=7)

Вторична аменорея 4,4% (n=3) 4,7% (n=2) 1,8% (n=3)

Олигоменорея 4,4% (n=3) 2,3% (n=1) 2,4% (n=4)

Менорагия 10,1% (n=7) 2,3% (n=1) 5,3% (n=9)

Полименорея 2,9% (n=2) 7% (n=3) 1,8% (n=3)

Дисменорея 59,4% (n=41) 62,8% (n=27) 47,3% (n=80)

* α <0.05, ** α <0,01

Таблица 4. Менструални нарушения при спортистки в зависимост от вида 
спорт

Спортистките от естетически-
те спортове са с най-голям спортен 
стаж (11,67±4,03 г.), поради ранната 
спортна специализация. Възрастта 
на менархе при спортистките от 
естетическите спортове е със ста-

тистическа достоверност по-голя-
ма (14,19±1,83 г.) спрямо останалите 
две групи спортистки (13,28±1,30 
години при силовите/бойни спорто-
ве и 13,18±1,41 г. при спортистките 
от сборната група). Подобни данни 
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установява и Б. Илинова [2]. По-къс-
ното менархе при естетическите 
спортове може да бъде обяснено с ин-
тензивните физически натоварвания 
от ранна възраст и ниското телесно 
тегло на спортистките [1].

По отношение приема на контра-
цептиви няма разлика между трите 
групи.

При спортистките от силовите/
бойни спортове не бяха установени 
случаи на първична аменорея, дока-
то при жените от естетическите 
спортове тя се установява при 2,9% 
от тях, а в сборната група – при 
4,1%.

Вторичната аменорея варира от 
1,8% до 4,7% в трите групи, като 
разликите между групите са недос-
товерни от статистическа гледна 
точка.

Олигоменореята е с най-висока 
честота в групата на естетически-
те спортове 4,4% в сравнение с 2,3% 
при силови/бойни и 2,4% в сборната 
група, но без статистическа значи-
мост. За разлика от нас, Н.,Янкова, 
Б. Илинова не установяват менстру-
ални нарушения при елитни състеза-
телки по вдигане на тежести [4].

Менорагията е с честота на раз-
пространение от 2,3% до 10,1%, а по-
лименореята варира от 1,8% до 7% 
при изследваните лица от различни-
те видове спорт. Дисменореята се 
среща при почти всяка втора спор-
тистка (47,3% – 62,8%).

Между отделните подгрупи в за-
висимост от вида спорт няма сиг-
нификантна разлика в честотата на 
различните менструални нарушения. 
Подобно на нас, Stefani et al. (2016) 
също не откриват връзка между 
вида спорт и честота на менструал-
ни нарушения [19]. 

Трябва да се има предвид, че как-
то в настоящето, така и в повечето 
проучвания се използват самостоя-
телно попълващи въпросници за оп-
ределяне на менструалните наруше-
ния, които могат да идентифицират 
само клиничните менструални нару-
шения, без улавяне на субклиничните 
форми, което може да доведе до под-
ценяване на честотата на разпрос-
транение им [12].

Ниво на състезателна  
дейност

Антропометричните показатели 
и сравнителният анализ на изслед-
ваните лица в трите групи в зави-
симост от състезателното ниво: 
спортистки без състезателна дей-
ност (n=52), спортистки с ниско 
състезателно ниво (n=150) и спор-
тистки с високо състезателно ниво 
(n=79): са представени в табл. 5.

При сравнението на възрастта, 
ръста, теглото, BMI и възрастта 
на менархе се установи, че няма ста-
тистически достоверна разлика в 
стойностите на отделните пока-
затели в отделните подгрупи. Най-
голям спортен стаж очаквано имат 
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спортистките с най-високо състеза-
телно ниво (10,18±3,86 г.), след това 
спортистките с ниско състезател-
но ниво (7,98±4,16 г.) и най-малък при 
спортистките без състезателна 
дейност (5,74±4,96 г.).

Таблица. 5. Физически характеристики, спортен стаж, възраст на менар-
хе и прием на контрацептиви при спортистки в зависимост от нивото на 
състезателна дейност (mean ± SD).

Показател

Без 
състезателна 

дейност
n=52

Ниско 
 състезателно 

ниво
n=150

Високо 
състезателно 

ниво
n=79

Възраст 20,31 ± 2,06 19,74 ± 2,47 19,91 ± 2,51

Ръст 167,15 ± 8,86 168,22 ± 8,62 168,35 ± 7,30

Тегло 56,70 ± 7,05 57,66 ± 8,54 59,45 ± 8,52

BMI 20,32 ± 2,31 20,35 ± 2,23 20,91 ± 2,09

Спортен стаж 5,74 ± 4,96 7,98 ± 4,16 10,18 ± 3,86**

Възраст на 
менархе 

13,35 ± 1,63 13,41 ± 1,51 13,58 ± 1,64

Прием на 
контрацептиви

25% (n=13) ** 12,0% (n=18) 5,1% (n=4)

* p <0.05, ** p <0,01

Честотата на прием на контра-
цептиви при спортистките без със-
тезателна дейност (25%) е по-висока 
в сравнение с останалите две групи 
(12% в групата на спортистките с 
ниско състезателно ниво и 5,1% при 
спортистките с високо състезател-
но ниво).

Данните от проучването на 
честотата на разпространение на 
менструалните нарушения в зави-
симост от състезателното ниво са 
представени в табл 6.

При спортистките без състе-
зателна дейност не се установиха 
случаи на първична аменорея (0%), а 
при спортистките с ниско и високо 
състезателно ниво честотата ѝ е 
съответно 4% и 3,8%.

Разпространението на вторична-
та аменорея варира от 1,3% до 5,8%, 
а на олигоменореята от 1,3% до 3,8% 
в трите групи. Менорагията е с чес-
тота от 4,7% до 9,6%, а полименоре-
ята е между 2,0% и 5,8%. 

Дисменореята е най-висока при 
спортистките без състезателна 
дейност – 53,8%, след това при же-
ните с ниско състезателно ниво - 
53,3% и най-ниска при лицата с висо-
ко състезателно ниво – 50,6%. Не се 
регистрираха сигнификантни разли-
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ки в честотата на разпространение 
на менструалните нарушения в гру-
пите в зависимост от състезател-
ното ниво.

на менструалните нарушения 
при спортуващи и неспортува-
щи жени. Но при спортуващите 
жени първата менструация на-

Таблица 6. Менструални нарушения при спортистки в зависимост от 
нивото на състезателна дейност

Менструални 
нарушения

Без 
състезателна 

дейност
n=52

Ниско 
състезателно 

ниво
n=150

Високо 
състезателно 

ниво
n=79

Първична аменорея 0% (n=0) 4% (n=6) 3,8% (n=3)

Вторична аменорея 5,8% (n=3) 2,7% (n=4) 1,3% (n=1)

Олигоменорея 3,8% (n=2) 3,3% (n=5) 1,3% (n=1)

Менорагия 9,6% (n=5) 4,7% (n=7) 6,3% (n=5)

Полименорея 5,8% (n=3) 2,0% (n=3) 2,5% (n=2)

Дисменорея 53,8% (n=28) 53,3% (n=80) 50,6% (n=40)

* α <0.05, ** α <0,01

Подобно на настоящето проучва-
не Salehzadeh (2015) също не устано-
вяват значителна връзка между чес-
тотата и продължителността на 
физическа дейност и менструалните 
нарушения [17]. 

Причина за липсата на значител-
но влияние на състезателното ниво 
върху проявата на менструални на-
рушения, може да се дължи на факта, 
че голямо значение имат репродук-
тивната зрялост на спортистките, 
генетичните фактори и други фак-
тори на околната среда.

Заключение

 c В настоящето проучване не се 
установиха значими различия в 
честотата на разпространение 

стъпва с около половин година 
по-късно (13,45 ± 1,57 години) 
в сравнение с неспортуващите 
жени (12,82 ± 1,37 години), като 
при спортистките от естети-
ческите спортове менархето 
е една година по-късно (14,19 ± 
1,83 години) в сравнение със спор-
тистките от другите спортове 
(13,18 ± 1,41 години).

 c От изследваните менструални 
нарушения при спортуващите 
жени с най-висока честота на 
разпространение е дисменореята 
(52,7%), а с най-ниска са полиме-
нореята (2,85%), олигоменорея-
та (2,85%) и вторичната амено-
рея (2,85%). 

 c В настоящето проучване не се 
установиха данни за влияние на 
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телесното тегло, BMI, видът 
спорт и състезателното ниво 
върху честотата на разпростра-
нение на менструалните наруше-
ния при спортуващи жени.
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Комплексна кинезитерапия при шиен  
болков синдром 

Теодора Цолова

Цел: Да се   оцени и съпостави ефектът от прилагането на два различни ме-
тода на кинезитерапия – традиционен и нетрадиционен. Материали и мето-
ди: 61 пациенти със синдром на хронична болка в шията без болка в рамото, 
разделени на случаен принцип в 2 групи от 29 и 32 пациенти. Оценяват се 10 
измервания. Първата група (контролна) беше подложена на 7 конвенционални 
терапевтични процедури с терапевтични упражнения, масажни и меки тъ-
канни техники, а втората (експериментална) – на 7 неконвенционални те-
рапевтични процедури с акупресура, йога упражнения и акупунктура в два 
варианта според наблюдаван синдром. Точките са Dzya’dzi C4-C7, BL11, BL18, 
BL23, BL26, LV3, KI3, SP6, GB34, L7, LI4, ST36, SJ5. Резултати: Неконвенцио-
налното кинезитерапевтично лечение изглежда ефективно, както конвенцио-
налните методи за кинезитерапия при пациенти със синдром на хронична бол-
ка в шията. Заключение: Практикуващите могат да използват ефективно 
китайски масаж, йога упражнения и акупунктура като алтернативен подход 
за пациенти със синдром на хронична болка в шията.
Ключови думи: шиен болков синдров, комплексно кинезитерапия, 

Complexed kinesitherapy for neck pain syndrome

Teodora Tsolova, PhD Student

Goal: To evaluate and compare effect of application of two different kinesitherapy 
methods – traditional and nonconventional. Materials and methods: 61 patients with 
chronic neck pain syndrome without shoulder pain, randomly divided in 2 groups of 
29 and 32 patients. 10 measurements were evaluated. The first group (control) got 7 
conventional therapy procedures with therapeutic exercises, massage and soft tissue 
techniques and the second (experimental) got 7 non-conventional therapy procedures 
with acupressure, yoga exercises and acupuncture in two varieties according to ob-
served syndrome. Points treated are Dzya’dzi C4-C7, BL11, BL18, BL23, BL26, LV3, 
KI3, SP6, GB34, L7, LI4, ST36, SJ5. Results: Non-conventional kinesitherapy treat-
ment seems to be effective as much as the conventional methods of kinesitherapy for 
patients with chronic neck pain syndrome. Conclusion: Practitioners can use effec-
tively Chinese massage, yoga exercises and acupuncture as a alternative approach for 
patients with chronic neck pain syndrome.

Key words:neck pain syndrome, сomplexed kinesitherapy
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В периода март 2014 г. – март 
2017 г. проведохме проучване, което 
имаше за цел да установи ефекта от 
приложението на две комплексни ме-
тодики на кинезитерапия. При пър-
вата група (контролна) приложихме 
конвенционална методика, която 
включва масаж, терапевтични уп-
ражнения и мекотъканни техники. 
При втората група ползвахме некон-
венционални методи, като включи-
хме китайски точков масаж Анмо, 
упражнения от йога и акупунктура. 
Курсът на лечение и за двете групи е 
една седмица в амбулаторен режим и 
3 месеца самостоятелно изпълнява-
не на терапевтичните упражнения, 
като измерванията извършихме пре-
ди началото на терапията, в края на 
едноседмичния период (на 8-мия ден) 
и 3 месеца след това. В настоящата 
статия представяме получените 
резултати и направените изводи от 
проведеното изследване.

Методика

Изследвахме 10 показателя – флек
сия, екстензия и латерални наклони 
двустранно в шиен дял, изометрична 
мускулна сила на екстензорите на ши
ята, болка в шиен дял, мускулен тонус 
на m. trapezius, дебелина на кожната 
гънка, индекс за шийна дисфункция и 
оценка на синдрома според КМ. 

Анализ на резултатите

Чрез смесен дисперсионен анализ 
установихме доколко флексията се 
повлия от проведеното лечение и 
сравнихме ефективността на двете 
методики върху показателя. Дина-
миката на развитие за двете групи 
е представена на фиг. 1, на която се 
вижда, че и при двете групи средни-
те стойности са намалели (флексия-
та се е подобрила) след едноседмич-
ния курс на лечение, но с минаването 
на тримесечния самостоятелен пе-

Симетрия на флексия в шиен дял

Фиг. 1. Динамика на развитие на флексията в шиен дял
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риод, резултатите не са се запазили 
при контролната група.

От графиката на фиг. 2 вижда-
ме че след 7-дневния курс и при две-
те групи е настъпило повишаване 
на средните стойности на екстен-
зията. Предполагаме, че има значим 
ефект от прилагането на двете 
методики. И при двете групи раз-
ликата между второто и трето-
то измерване не е голяма, като при 
контролната група екстензията е 
намаляла, а при експерименталната 

Фиг 2. Динамика на развитие на екстензията в шиен дял

се е повишила. Според отклоненията 
на графиката изглежда, че няма съ-
ществена промяна и постигнатият 
ефект се е задържал. Предположе-
нието се доказа статистически. 

Чрез смесен дисперсионен анализ 
установихме доколко показателят 
латерален наклон вляво се е повлиял 
от проведената КТ (по двойки измер-
вания) и доколко зависи от приложе-
ната методика (сравняване на прира-
ста – има ли разлика в развитието на 
показателя, ако се прилага контролна-

Фиг. 3. Динамика на развитие на латерален наклон вдясно за групи А и Б

Симетрия латерални наклони вдясно
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та методика и ако се прилага експери-
менталната). Динамиката на разви-
тие за двете групи е представена на 
фиг. 3. Статистически достоверна 
разлика между влиянието на двете 
методики не се установи.

За показателя латерален наклон 
вдясно динамиката на развитие за 
двете групи е представена на фиг. 4, 
където се вижда, че и при двете гру-
пи има подобрение след едноседмич-
ния курс на лечение. 

Изглежда, че повлияването е по-
силно при група А, но има и загуба на 
постигнатите резултати в рамки-

Фиг. 4. Динамика на развитие на латерален наклон вляво за група А и 
група Б

те на тримесечния самостоятелен 
рехабилитационен период, т.е. ла-
тералният наклон вдясно отново е 
намалял. 

При група Б също се вижда, че има 
подобряване, но с по-малка интензив-
ност и с разликата, че между меж-
динното и крайното измерване ОД 
се е увеличил малко. Статистически 
достоверна разлика между влиянието 
на двете методики не се установи.

Динамиката на развитие на изо-
метричната мускулна сила за двете 
групи е представена на фиг. 5, къде-
то се вижда, че и при двете групи 

Фиг. 5. Динамика на развитие на изометричната сила при двете групи

Резистивно изометрично тестуване екстензори

Симетрия латерални наклони вляво
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изометричната сила се е подобрила 
след едноседмичния курс на лечение, 
но с минаването на тримесечния са-
мостоятелен период, резултатите 
не са се запазили.

Динамиката на развитие на бол-
ката за двете групи е представена 
на фиг. 6, където се вижда, че и при 
двете групи болката е намаляла след 
едноседмичния курс на лечение, като 
с минаването на тримесечния самос-
тоятелен период, резултатите са се 
запазили, дори леко подобрили. Ста-
тистически достоверна разлика меж-

ду влиянието на двете методики не 
се установи. Установихме повлиява-
нето на симптоматиката на синд-
рома според КМ след проведеното 
лечение и сравнихме ефективността 
на двете методики върху симптомо-
комплекса. Динамиката на развитие 
за двете групи е представена на фиг. 
7, където се вижда, че и при двете 
групи симптоматиката е намаляла 
след едноседмичния курс на лечение. 
По време на тримесечния самосто-
ятелен период, резултатите са про-
дължили да се подобряват само при 

Фиг. 6. Динамика на развитие на болката в шиен дял

Фиг. 7. Динамика на развитие на симптоматиката според КМ за двете 
групи

Точкова оценка на синдрома според КМ
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група Б. Установи се статистически 
достоверна разлика в полза на експе-
рименталната методика.

Динамиката на развитие на мус-
кулния тонус е представена на фиг.8, 
където се вижда, че и при двете 
групи повишеният мускулен тонус 
е намалял след едноседмичния курс 
на лечение. По време на тримесеч-
ния самостоятелен период резулта-
тите относително са се запазили. 
Статистически достоверна разлика 
между влиянието на двете методи-
ки не се установи.

Динамиката на повлияване на 
подкожната тъкан е представена 

на фиг. 9, където се вижда, че и при 
двете групи обемът на подкожната 
тъкан е намалял след едноседмичния 
курс на лечение. При група Б подо-
брението изглежда по-голямо, като 
също така е продължило и след меж-
динното измерване. При контролна-
та група е настъпило обратно раз-
витие и средната стойност леко се 
е покачила. Установи се статисти-
чески достоверна разлика в полза на 
експерименталната методика.

В контролната и в експеримен-
талната група между началното 
и крайното измерване се постигна 
значително подобряване на шийна-

Фиг. 8. Динамика на развитие на мускулния тонус

Фиг. 9. Динамика на повлияване на подкожната тъкан

Изследване
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Фиг. 10. Динамика на повлияване на индекс на шийна дисфункция (ИШД) 

та функция, оценена чрез индекса 
за шийна дисфункция (фиг. 10). При 
група А е настъпило подобрение с със 
средно 19,53 %, а при група Б със 17, 
43 %. Статистически достоверна 
разлика между влиянието на двете 
методики не се установи.

Изводи

Въз основа на анализа на резулта-
тите от изследването формулирах-
ме следните изводи:

 c Обемът на движение в сагитал-
ната и фронталната равнина се 
повлия еднакво добре и при две-
те методики между началните 
и крайните измервания. С оглед 
на късните измервания, които 
показаха задържане на постигна-
тите резултати, се установява, 
че комплексът от упражнения е 
необходимо да бъде прилаган по-
дълго, отколкото се прилага по 
клинична пътека в стационарен 
режим.

 c Терапевтичните упражнения 
имат основен принос към прео-
доляването на болката в шията. 
Болката се повлия дългосрочно 
при поддържане на постигнато-
то подобрение и при двете гру-
пи, за което основна роля имат 
терапевтичните упражнения и 
самомасажът, изпълнявани от 
пациентите през 3 месечния са-
мостоятелен период на рехаби-
литация.

 c Мускулната изометрична сила се 
подобрява значително при кон-
тролирана среда на работа с па-
циентите и прилагането на спе-
циализирани техники като ПИР. 
Това се установи при разглеждане 
на дългосрочните резултати от 
измерването на изометричната 
издръжливост на шийните ек-
стензори, които не показаха за-
държане на положителния ефект, 
постигнат по време на едносе-
дмичния период на контролирана 
кинезитерапия.
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 c Терапевтичните упражнения, ма - 
са жът и акупресурата оказват 
благоприятно влияние върху мус-
кулния тонус и е необходимо по-
продължително прилагане от кли-
нично определеното време, за да 
се постигне дълготраен ефект.

 c Цялостната функция на шията 
измерена чрез индексът за шийна 
дисфункция се подобри значител-
но след минаването на триме-
сечния период. Еднакво изразено 
беше подобрението за двете 
групи, което доказва положител-
ният ефект от дългосрочното 
прилагане на методите на кине-
зитерапията.

 c Разлика между двете методики 
беше отчетена по отношение 
на отчитането на симптома-
тиката според китайската ме-
дицина, където водещ фактор е 
субективната симптоматика. 
Неконвенционалните методи на 
кинезитерапията дадоха по-дъл-
готраен ефект върху оплаква-
нията отразени в процедурната 
карта, определящи синдрома спо-
ред китайската медицина в срав-
нение с конвенционалните. Крат-
косрочният ефект беше еднакъв 
и при двете групи.

Адрес за кореспондинция
Теодора Цолова, докторант – НСА,
Катедра „Теория и методика на кинезитерапията”,
1000 София, ул. „Гургулят“ 1
E-mail: tedi_tsolova@mail.bg
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Промени в стойностите на скоростно-силовите 
възможности на ученички от гимназиален етап, 
установени чрез теста „Скок на дължина  
с два крака от място”

Корнелия Найденова, Станислав Алачев

Една от основните задачи на физическото възпитание е двигателното и 
функционалното изграждане на ученика, чийто комплексен израз е физическа-
та му дееспособност. Доста значима част от тази дееспособност са ско-
ростно-силовите възможности, непрекъснатите въздействия в посока по-
добряването им са елемент от обучението по физическо възпитание, имайки 
предвид онтогенетичното развитие на човека и особености в развиването 
на силата, като основно двигателно качество. Основавайки се на това, как-
то и на мненията на редица автори, че в последните години състоянието на 
разглежданите възможности е на незадоволително ниво си поставихме за цел 
да проверим състоянието на скоростно-силовите възможности на 14–15- го-
дишни ученички.
Ключови думи: ученици, скоростно-силови възможности, гимназиален етап

Changes in the values of the speed-strength abilities of high 
school female students detected through the test: 
Long jump from standing position.

Kornelia Naidenova, Stanislav Alachev

One of the fundamental tasks of the physical education is the motor and the func-
tional development of the students, which is expressed in their physical capacity. A 
significant part of this capacity is the speed-strength abilities. The continuous effort 
for the betterment of these abilities is an element of the physical education while tak-
ing into consideration the ontogenetic development of the individual and the features 
of the development of the power as a main motor feature. On the basis of this as well 
as of the opinions of valuable authors that in the past several years the condition of 
the mentioned above abilities is unsatisfying, we have set a goal to conduct a study 
regarding the condition of the speed-strength abilities of students, aged 14-15. 
Key words: pupils, speed-strength ability, high school
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Пред съвременното общество на 
дневен ред стоят редица проблеми. 
Част от тях имат чисто социална 
значимост, други са с биологичен ха-
рактер. Промените и особеностите 
при проявлението на двигателните 
качества, като съставна част на 
физическата дееспособност на чо-
века е проблем, който притежава 
едновременно социална и биологична 
значимост. Част от този проблем 
са особеностите при развиването, 
проявлението и последващите изме-
нения в стойностите на скорост-
но-силовите възможности на под-
растващите. По тези въпроси са 
работили редица автори. [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 ,8, 9].

Т. Маринов и кол. [1] разкриват 
някой особености в проявлението 
на скоростно-силовите качества на 
момчета от V и от VII клас. Според 
тях няма значими разлики в състоя-
нието на скоростно-силовите спо-
собности на изследваните ученици 
от V и от VII клас. „При ученици-
те от V клас скоростно-силовите 
способности се проявяват по-ком-
плексно, докато при учениците в 
VII клас отделните признаци на ско-
ростно-силовите им възможности 
се проявяват по-диференцирано” [1]. 
Проучване по отношение взривната 
сила на долните крайници публику-
ват В.Чернев и И. Пешаров през 2002 
г., като авторите разкриват, че при 
„изследваните двигателни качества 
се наблюдават незначителни подо-
брения в резултатите” [9].

Подобни разкрития звучат тре-
вожно, имайки предвид, че скорост-
но-силовите възможности на човек 
може би в най-голяма степен изразя-
ват комплексността в развиването 
на двигателните качества, която 
пък стои в основата на физическа-
та му дееспособност. Безспорна е 
връзката между бързината и силата, 
която се основава на особеностите 
на енергоосигуряването при прояв-
лението на двете качества. Тази 
релация ни дава основание понякога 
във връзка с особеностите на прояв-
лението им в конкретна двигателна 
дейност да обединим двете качест-
ва, като ги наречем скоростно-сило-
ви.

C.J.R.Blimkie (1989) изследва ско-
ростно силовите възможности при 
момчета и момичета от 5 до 18 го-
дини чрез теста скок на дължина от 
платформа. Представените от него 
данни показват успоредно развитие 
на качеството при двата пола до 
15-годишна възраст. Според същия 
автор момичетата от 5 до 15 годи-
ни притежават около 90% от сило-
вите способности на момчетата, а 
на 18 години тези стойности падат 
до 60%. Подобен модел на развитие 
според автора следва и скоростта на 
бягане, както и други способности, 
зависещи от мускулите на долните 
крайници. Според автора изменения-
та в стойностите на силата се дъл-
жат на увеличенията на телесното 
тегло, свободните мастни киселини 
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и развитието на нервно-мускулната 
и нервно-ендокринната система.

Имайки предвид така изведените 
зависимости си поставихме за цел 
да проследим промените, в стойно-
стите на взривната сила на долните 
крайници на момичета от гимнази-
алния етап, като следствие от обу-
чение в рамките на учебния предмет 
„Физическо възпитание”, което се 
характеризира с комплексна насоче-
ност в развитието на ученика, в кое-
то се изразява и целта на настояща-
та разработка.

За постигане на така представе-
ната цел я декомпозирахме на след-
ните задачи:
1. Проучване и анализ на двигател-

ното качество издръжливост 
въз основата на литературни из-
точници.

2. Разкриване на измененията на 
стойностите на взривната сила 
на долните крайници при момиче-
та от гимназиален етап.

3. Съпоставяне и анализ на получе-
ните резултати на двете форми-
рани групи момичета – контрол-
на и експериментална.

Методика

В периода 15.09.2016 г.  –  23.06.2018 
г. проведохме обучение по Физиче-
ско възпитание и спорт на общо 61 
ученички от I АЕГ и СМГ „Паисий 
Хилендарски”, които бяха разделе-
ни на две групи – експериментална, 
съставена от 28 ученички и кон-

тролна, в която участваха 33 мо-
мичета. Експерименталната група 
обучавахме чрез комплексен подход 
към цялостно обучение, изразяващо 
се в единство между знания, умения 
и качества, което както се оказа в 
последствие спомогна и за изгражда-
не на положително отношение към 
учебния предмет, а контролната 
група бе обучаване чрез използване 
на стандартния подход. Също така 
проведохме и три тестирания, непо-
средствено преди, в края на първата 
учебна година от неговото провеж-
дане и в неговия край. Експеримен-
талната работа бе с продължител-
ност две учебни години. За отчитане 
на резултатите приложихме теста 
„Скок на дължина с два крака от мяс-
то”, който се използва за оценяване 
на взривната сила на долните край-
ници, като част от обучението по 
„Физическо възпитание и спорт”. 
Резултатите обработихме със ста-
тистическия софтуерен продукт 
SPSS v.19. Резултатите подложихме 
на вариационен и сравнителен анализ. 
При сравненията приложихме t-кри-
терия на Стюдънт за зависими и не-
зависими извадки, като сравнихме по 
отделно всяка двойка тестове. 

Анализ на резултатите

Към анализа на получените от из-
следването резултати ще подходим, 
като в началото анализираме данни-
те от статистическите критерии, 
които са част от осъществения 
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вариационен анализ. Тяхното пред-
ставяне и интерпретиране послужи 
като основа за по-нататъшния под-
бор на статистически критерии за 
сравнение на постиженията на раз-
личните групи изследвани лица.

Първоначално проверихме стой-
ностите на коефициентите на аси-
метрия (As) и ексцес (Ex), които но-
сят информация за вида и формата 
на разпределението, а резултатите 
представяме на табл.1. Сравнявайки 
представените на таблицата данни, 
разкрихме че в почти всички случай 
те са по-ниски от критичните, кое-
то ни дава основание да определим 
разпределението като нормално. 
Изключение правят стойностите 
на двата коментирани коефициента 
при изследваните 13-годишни моми-
чета и момчета. Липсата на нор-
мално разпределение на стойности-
те на изследвания показател около 
средната стойност в тези два слу-
чая отдаваме на специфичните, раз-
нопосочни и различно протичащи по 
време промени, които са следствие 
на бурното пубертетно развитие в 
разглежданата възраст. Така комен-
тираните стойности на коефици-
ентите на асиметрия (As) и ексцес 
(Ex) ни позволяват при последващи-
те анализи да използваме параме-
трични статистически методи, за 
да осъществим сравненията между 
отделните групи.

Другият показател, който е част 
от вариационния анализ и предста-
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влява интерес за нас е коефициентът 
на вариация (V%). Неговите стойно-
сти информират за разсейването на 
постиженията в различните групи 
изследвани лица, а прилежащите му 
стойности представяме на фиг.1.

Както се вижда на представената 
фигура при разсейването се наблю-

дава голяма хомогенност в изслед-
ваните групи, което е положителен 
атестат за работата извършена от 
учителите по физическо възпита-
ние и спорт както преди, така и по 
време на експерименталната рабо-
та. Като друга причина за високата 
еднородност на състава на групите 

Фиг. 1

Фиг. 2
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по отношение взривната сила на до-
лните крайници бихме могли да посо-
чим особеностите на възрастовото 
развитие на ученичките. Като цяло 
и двете групи могат да бъдат опре-
делени като еднородни, което всъщ-
ност е и една от основните задачи на 
обучението по разглеждания учебен 
предмет. 

След като разчетохме и интер-
претирахме данните от направения 
вариационен анализ следват тези от 
сравнителния, който статисти-
чески решихме чрез t-критерия на 
Стюдънт за зависими и независими 
извадки, съобразявайки се с вида на 
представените данни, вида на извад-
ките и стойностите на показатели-
те за нормалността на разпределе-
нието, които коментирахме по-горе 
в нашето изложение. 

На табл. 2 и фиг. 2 представяме 
резултатите от проведените три 
тестирания с ученичките от двете 
включени в експеримента групи.

Така представените резултати 
показват значителен превес в пости-
женията на момичетата, включени 
в експерименталната група. Въпреки 
по-високото им средно постижение 
с почти 9 см непосредствено преди 
експерименталната работа при тях 
се забелязва непрекъсната динамика 
на увеличаване на средното пости-
жение, което при направените три 
сравнения е с максимална стойност 
на гаранционната вероятност. По-
добни стойности на гаранционната 
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вероятност ни позволяват да твър-
дим, че прирастът в постиженията 
е следствие от въздействията по 
посока на взривната сила на долни-
те крайници в хода на експеримен-
талната работа. Доказателство в 
тази посока са и резултатите по-
стигнати от ученичките включени 
в контролната група. При тях се за-
белязва прираст от едва почти 4 см 
за периода на провеждане на експери-
мента, който имайки предвид стой-
ностите на статистическа досто-
верност, представени на табл.2, са 
следствие на случайни фактори.

експеримента до 15.35 см в неговия 
край.

Коментираните по-горе разлики 
в средните стойности на постиже-
ния на ученичките от двете групи 
при първите две тестирания не са 
подкрепени с необходимото ниво на 
гаранционна вероятност, за да твър-
дим, че са достоверни, но при послед-
ното тестиране разликата от 15,35 
см притежава ниво на гаранционна 
вероятност P(t) – 99.1%, което още 
веднъж доказва положителните въз-
действия в хода на експериментална-
та работа.

ЕГ КГ d t P(t)

Първо тестиране 171.57 166.33 5.23 0.896 62.6

Второ тестиране 178.21 169.03 9.18 1.721 90.9

Трето тестиране 185.32 169.96 15.35 2.684 99.1

Таблица 3. Резултати от сравнителния анализ между постиженията на 
експерименталната и контролната групи при трите тестирания

За да проверим тези твърдения 
приложихме t-критерия на Стюдънт 
за независими извадки и сравнихме 
постиженията при всяко от прове-
дените тестирания между двете 
групи ученички. Както се вижда на 
табл. 3, при всяко от направените 
сравнения превес в резултата имат 
ученичките, които са част от екс-
перименталната група. При тях 
постижението нараства при всяко 
проведено тестиране, а разликата се 
увеличава от 5.23 см в началото на 

Изводи и препоръки

 c При включените в нашето из-
следване две групи момичета се 
наблюдава непрекъснато подо-
брение на резултатите по теста 
скок на дължина с два крака от 
място през целия период на из-
следване. 

 c При момичетата от експери-
менталната група постижени-
ята при разглеждания тест за 
значително по-големи и при всяко 
тестиране, сравнено с предход-
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ното тези подобрения са по-
твърдени с необходимата гаран-
ционна вероятност. 

От направените изследвания мо-
жем да заключим, че планираните и 
оказани въздействия в хода на екс-
перименталната работа са оказали 
значително положително въздейст-
вие върху взривната сила на долните 
крайници на момичетата от експе-
рименталната група.
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Особености на физическото развитие на 11–13-годишни 
момчета, трениращи баскетбол

Ани Момчилова

Докладът представя резултати от извършено изследване на физическото раз-
витие и работоспособността на момчета на 11–13-годишна възраст, трени-
ращи баскетбол. Използвана е специализирана методика за тестиране, като 
тестовете са подбрани от “Система за контрол, оценка и оптимизиране на 
спортната подготовка на подрастващите баскетболисти”. Използвани са 15 
теста, които дават възможност да се добие сравнително точна представа 
за нивото на физическото развитие и специфичната работоспособност на 
децата. Анализът на резултатите и направените изводи са полезни, както 
за учители по физическо възпитание и спорт, така също и за специалисти/
треньори, осъществяващи подбора и формирането на групи от подрастващи, 
желаещи да тренират баскетбол в извънучилищно време.
Ключови думи: 11–13-годишни момчета, баскетбол, физическо развитие

Characteristics of the physical development of 11-13-year-old 
boys practicing basketball

Ani Momchilova

The report presents the results of a study of the physical development and perfor-
mance of boys aged 11-13 years practicing basketball. A specialized testing method-
ology was used, and the tests were selected by the "System for Control, Evaluation 
and Optimization of the Athletic Training of Adolescent Basketball Players". 15 tests 
have been used to give a fairly accurate picture of the level of physical development 
and specific working capacity of children. The analysis of results and conclusions 
is useful both for physical education and sports teachers as well as for specialists / 
trainers who select and form groups of teenagers who want to practice basketball in 
out-of-school time. 
Key words: 11–13-year-old boys, basketball, physical development

За децата от начална училищна 
възраст физическата игра е основ-
ното свободно пространство за са-
моизява и самореализация. Ролята и 
мястото на играта в живота на де-
тето се определят и от стремежа 

на индивида да подражава на лично-
сти от действителността. Разбира 
се, в този процес влияние оказва и 
специфичното за всяка възраст адап-
тиране на личността в социалната 
система на публичните отношения. 
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Конкретните ситуации при детски-
те физически игри и социалните роли, 
в които влизат децата, съдействат 
за развитие на структурата на дет-
ската психика. Ръководени от обща-
та цел и крайния резултат, децата 
се учат да действат съвместно, да 
живеят с интересите на детското 
общество, да изграждат и обогатя-
ват ценностната си ориентация. 
Физическите упражнения, които се 
включват в детските игри, съдейст-
ват за физическото и психическото 
укрепване на децата. Подобрява се 
функционалната натовареност и 
способността за бърза ориентация 
в различни условия. Развива се гъвка-
востта и укрепването на организма. 
Гъвкавостта е един от основните 
компоненти в състава на физическа-
та годност на човека. Оптималната 
подвижност на ставите, мускулни-
те и ставните връзки и сухожилия 
е предпоставка за пълноценна изява 
на двигателния потенциал на човека. 
Не случайно, Ch. Corbin (1980) я оп-
ределя като най-важния елемент от 
физическата годност.

На фона на общото снижава-
не нивото на физическа годност на 
подрастващите, се забелязва фор-
мално отношение към развитието 
и поддържането на добрата подвиж-
ност на организма при малките деца. 
Практиката показва наличие на ня-
кои проблеми и ниска ефективност 
в полаганите усилия за изграждане на 
оптимално ниво на гъвкавостта на 

учениците за обслужване на тяхната 
двигателна практика и полагане ос-
нови на добро здраве.

В днешния динамичен свят се 
увеличават факторите, водещи до 
развитие на негативни тенденции в 
развитието на децата – намаляване 
на физическите движения, гръбначни 
изкривявания, намалена гъвкавост у 
децата, липса на време за физически 
игри и т.н. Това са безспорни факти 
и те са силно тревожни. Ето защо, 
уменията и инициативите за из-
вънкласно физическо натоварване и 
практикуване на колективни игри са 
наложителни и високо ефективни.

Същност на физическото  
развитие и на дееспособността 
на човека и ролята на  
физическото възпитание

Физическото развитие е комплекс 
от морфо-функционални признаци за 
биологично развитие, определено от 
генетически фактори и фактори на 
околната среда. Физическото разви-
тие характеризира формата и стро-
ежа на човешкото тяло и определя 
неговите физически и двигателни 
качества, а те от своя страна – фи-
зическата дееспособност и здравето 
на човека. Три основни морфологични 
белега определят физическото разви-
тие на човека: ръст, тегло и гръдна 
обиколка.

Тези показатели определят и ос-
новните структурно-механични свой- 
ства на човешкото тяло. Теглото 
определя масата на тялото, ръстът 
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и гръдната обиколка – формата на 
тялото, а теглото и гръдната оби-
колка – плътността на тялото. Ха-
рактеристиката на физическото 
развитие се допълва и от степента 
на развитие на вторичните полови 
белези, която подпомага правилната 
му оценка. Така тя се съобразява ед-
новременно с половото и телесното 
съзряване и наличието на акцелера-
ционни или ретардантни (забавящи) 
процеси при човека. Показателите, 
характеризиращи физическото разви-
тие се делят на соматоскопски (ог-
лед), морфологични и физиометрични 
(функционални показатели). Факто-
рите, определящи физическото раз-
витие на човека, могат да бъдат 
разделени условно на вътрешни (био-
логични) фактори и външни фактори. 

Вътрешните фактори са ня-
колко. Основен биологичен фактор, 
определящ физическото развитие, 
е наследствеността. Важен вътре-
шен фактор за физическото разви-
тие на човека е неговата ендокринна 
дейност. Голяма част от хормоните 
от жлезите с вътрешна секреция 
влияят непосредствено върху физи-
ческото развитие на човека. Основна 
роля играят хипофизната, щитовид-
ната и половите жлези. Предният 
дял на хипофизата отделя соматот-
ропния (растежният) хормон. Той 
стимулира процесите на асимилация 
и води до нарастване на тялото – 
масата на мускулите, костите и 
органите. При хиперфункция (усиле-
на продукция на хормона) в ранната 

възраст се развива гигантизъм, а при 
хипофункция (намалено отделяне) – 
хипофизно джудже. Гонадотропните 
хормони (фоликулостимулиращия и 
лутеинизиращия хормон) от хипо-
физната жлеза влияят върху полово-
то съзряване. По време на пуберте-
та половите жлези под влияние на 
гонадотропните хормони отделят 
полови хормони. Тестостеронът 
(продуциран от тестисите) влияе 
върху физическото развитие с бурен 
растеж през пубертета. Хормоните 
на щитовидната жлеза (тироксин и 
трийодтиронин) въздействат върху 
обмяната на веществата и по този 
начин участва във физическото раз-
витие на детето. При недостиг на 
хормоните на щитовидната жлеза 
детето изостава в своето физическо 
и умствено развитие – заболяването 
е известно като кретенизъм. При 
хиперпродукция на хормоните се раз-
вива Базедова болест. Надбъбречна-
та жлеза влияе върху минералната и 
въглехидратната обмяна. Външните 
фактори са няколко. На първо мяс-
то трябва да се постави ролята на 
социалната среда и на обществено-
икономическите условия на живот. 
Храната и храненето е вторият ва-
жен външен фактор за физическото 
развитие. За това помага адекват-
ното по енергийност и пълноценно 
по отношение на вид и количество-
то на приеманите хранителни веще-
ства хранене. Физическите упражне-
ния, спортът, умереният физически 
труд също са мощен фактор за пра-
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вилното физическо развитие.
Добре проведено и систематизи-

рано, физическото възпитание се от-
разява благоприятно върху цялост-
ното развитие на подрастващия 
организъм. Това се случва веднъж на 
физиологично, биохимично, струк-
турно ниво в тялото, втори път на 
психологично ниво и не на последно 
място на социално-интегративно 
ниво. Промените са многообразни и 
биват устойчиви и временни.

Устойчиви промени в развитието 
на детето са повишаване скоростта 
за реакция (висша нервна система, 
нервно-мускулен апарат), формира-
не на самостоятелност (психоло-
гически аспект), инициативност (в 
психологически, личен и в социален 
план). Временни положителни про-
мени са по-висок мускулен тонус, 
повишаване обема на метаболизма и 
скок в израстването и развитието 
на тялото, изграждане на индивиду-
ални черти – смелост, отговорност 
(в личен и обществен психосоциален 
аспект).

Физическото възпитание в жи-
вота на младия организъм се явява 
индивидуална предпоставка за ком-
плексно физическо развитие. Не бива 
да се заблуждаваме, че физическите 
упражнения и движението като цяло 
предизвикват развитие само върху 
мускулатурата на растящия млад 
човек. По същество, въздействия от 
такъв тип подобряват работата на 
редица органи, системи и механизми 

в тялото. Казано накратко, физиче-
ското възпитание цели осигуряване 
на хармонично развитие и физическо 
съвършенство у човека. Критерии за 
постигане на основната цел са здра-
вословното състояние, физическата 
работоспособност и творческото 
дълголетие на ума. В различните 
периоди на човешкия живот, тази 
основна цел има конкретни съдър-
жателни измерения в предучилищна 
възраст.

Методика

Целта на изследването е да се ус-
тановят промените, настъпили във 
физическото развитие и работос-
пособност на 11–13-годишни мом-
чета под влияние на специализирана 
работа с баскетболни средства. То 
обхваща: събиране на информация 
за нивото на физическо развитие и 
специфична работоспособност на 
изследваните млади баскетболисти 
в началото и в края на изследвания 
период; установяване на средните 
стойности и вариативността на 
показателите при всяко от двете 
изследвания; сравнителен анализ на 
показателите за физическо развитие 
и специфична работоспособност.

Изследването е проведено с 14 
момчета, трениращи баскетбол 
два пъти седмично. Тестирането по 
петнадесет показателя за физическо 
развитие и специфична работоспо-
собност е извършено в баскетболна 
зала два пъти – първият път месец 
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ноември 2017 г., вторият път – ме-
сец ноември 2018 г.

За тестирането е използвана спе-
циализирана методика, като тес-
товете са подбрани от “Система 
за контрол, оценка и оптимизиране 
на спортната подготовка на подра-
стващите баскетболисти” [5]. Из-
ползвани са 15 теста, които дават 
възможност да се добие сравнителна 
представа за нивото на физическото 
развитие и специфична работоспо-
собност. Тестовете са разделени в 
три групи:

I група – тестове за физическо 
развитие:

1. Ръст – измерва се по стандарт-
на методика с помощта на ръс-
томер, или специално разграфена 
летва поставена до стена. Из-
следваният застава “мирно” (на 
бос крак) с гръб към ръстомера, 
така че с петите и седалищната 
област да се допират до него, а с 
теменната част на главата – до 
хоризонтална дъсчица. Погледът 
е насочен напред, коремът – при-
бран. Измерва се разстоянието 
от пода до теменната част на 
главата с точност до 1 см.

2. Тегло – измерва се с медицинска 
теглилка с точност до 1 кг.

3. BMI (Индекс на телесната маса) 
– за оценка степента на охране-
ност на тялото по стандарти-
те на СЗО (Световна здравна 
организация). Изчислява се в от-
носителни единици с точност до 

0,1. Оценява се по следната скала:
•	 под 15 ед. – мършавост;
•	 от 15 до 19 ед. – поднормено 

тегло;
•	 от 19 до 25 ед. – нормално те-

гло;
•	 от 25 до 30 ед. – наднормено 

тегло;
•	 от 30 до 40 ед. – затлъстяване;
•	 над 40 ед. – тежко затлъстя-

ване;

II група – тестове за физическа 
подготвеност: 

1. 20,2 м спринт – от изходно поло-
жение висок старт се пробягва 
разстояние от крайната до сре-
щуположната наказателна ли - 
ния (при размери на игрището 
26/14м). Тръгва се при звуков сиг-
нал. Всеки състезател пробягва 
разстоянието два пъти. Отчи-
та се по-доброто постижение с 
точност до 0,1 сек.

2. Бягане между стойки (фиг.1) – 
изпълнителят се движи по рав-
ностранен триъгълник с дължина 
на страната 10 м. На трите вър-
ха на триъгълника и в средата са 
поставени стойки. Те се обхож-
дат по описания начин. Посоката 
на тръгване е по избор (наляво 
или надясно). Отчита се време-
то за изпълнение с точност до 
0,1 сек. 

3. Придвижване в защитен стоеж 
(фиг.2) – изпълнява се около ква-
драт със страна 5 м, на ъглите 
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Фиг. 1. Бягане между стойки

 Фиг. 2. Придвижване в защитен 
стоеж

смяна на посоката. Бяга се ви-
наги с лице напред. Пробягват се 
две дължини на игрището (156 м 
при размери на игрището 26/14 
м). Отчита се времето за изпъл-
нение с точност до 0,1 сек.

5. Лицеви опори – от изходно поло-
жение опора се изпълняват ли-
цеви опори до отказ. Отчита 
се броят на изпълнените лицеви 
опори.

6. Гъвкавост – наклон напред – из-
следваният застава със събрани 
стъпала върху блокче (върховете 
на пръстите на краката съвпа-
дат с края на блокчето). Бавно 
се навежда напред, без да сгъва 
коленете, със стремеж да дос-
тигне максимален наклон. Ръце-
те са обтегнати надолу. В край-
но положение се задържа около 3 
секунди. Дълбочината на наклона 
се отчита с точност до 1 см. По 
специална скала, разграфена в две 
посоки (положителна – под ни-

на който са поставени стойки. 
Изпълнява се спринт по едната 
страна, странично придвижване 
в защитен стоеж по втората, 
бягане с гръб по третата стра-
на (с единия крак да стъпи зад 
съответната линия) и веднага 
пробягване на разстоянието по 
същия начин в обратна посока до 
изходна позиция. Отчита се вре-
мето за изпълнение с точност до 
0,1 сек. 

4. Бягане “совалка” (фиг.3) – изпъл-
няват се кратки спринтове със 
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вото на стъпалата, разграфена 
през 1см от 50 см надолу и отри-
цателна – над нивото на стъпа-
лата, разграфена през 1 см от 50 
см нагоре).

ловина на игрището (по избор на из-
пълнителя). След всяка серия от 10 
удара играчите сменят функциите 
си. В тази възрастова група стрел-
бата се изпълнява от разстояние 5 

Фиг. 3. Бягане „Совалка”

III група – тестове за специ-
фична работоспособност

1. Водене на топка между стойки – 
изпълнява се същото упражнение 
като при тест №5, но разстоя-
нието се преминава с водене на 
топката.

2. Индекс на водене – представля-
ва разликата между тест №10 и 
тест №5.

3. Стрелба с отскок с подавач – из-
пълняват се 3 серии по 10 удара 
от 3 позиции:
а) перпендикулярно на таблото;
б) под ъгъл 45 към таблото;
в) под ъгъл 0 към таблото;

Позициите могат да бъдат раз-
положени в лявата и в дясната по-

метра от проекцията на центъра на 
ринга върху пода. Отчита се броят 
на сполучливите попадения общо от 
трите позиции.
4. Стрелба с отскок без подавач 

(фиг.4) – стреля се от 10 пози-
ции, последова-телно от 1-ва към 
10-та позиция, което предста-
влява един тур. Изпълняват се 
два тура (общо 20 удара). От 10-
те позиции 5 са близки и 5 далеч-
ни. Те са разположени на разстоя-
ние съответно на 3,5 м и 5 м. 

Отчита се общият брой на спо-
лучливите попадения в коша и време-
то на упражнението с точност до 
0,1 сек.
5. Наказателни удари – отборът се 

разделя на две групи, всяка от 
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които застава в колона по един 
на една от наказателните линии. 
Първият състезател от колона-
та изпълнява наказателен удар, 
след което подава топката на 
следващия и застава последен. 
Всеки изпълнява по 20 удара. От-
чита се броят на сполучливите 
попадения отделно за всеки със-
тезател.

за сравняване на разсейването на 
показателите, измервани с раз-
лични мерни единици (брой, се-
кунди, % и т.н.); R – ранг. Показ-
ва разликата между най-ниската 
и най-високата стойност при да-
ден показател.

 c За проверка значимостта на съ-
ществуващите различия между 
средноаритметичните величини 
по отделните показатели при 
двете тестирания са изчислени 
t- критериите на Стюдънт, при 
ниво на достоверност Pt > 95%.

Индекс на телесната маса 
(BMI) – за установяване степен-
та на охраненост на тялото. 
Изчислено по формулата : BMI = 
тегло (кг) /ръст(м)2

Резултатите от вариацион-
ната обработка на данните от пър-
вото и второто тестиране по тези 
показатели са представени в табл.1. 

Анализът показва, че средният 
ръст на изследваната група в края 
на наблюдавания период е 162,25 см. 
Съпоставяйки го с данните от пър-
вото тестиране виждаме, че за вре-
мето на експеримента той се е уве-
личил със 7,61см. 

Анализът на средните стойно-
сти на показателите за физическо 
развитие показва, че и при трите 
изследвани показателя вторите из-
мервания са с по-високи стойности 
и следователно, на лице са определе-
ни положителни промени, както по 
отношение на ръста, така и по от-

Фиг. 4. Стрелба с отскок

Анализ на резултатите

Получените данни от тестиране-
то са обработени чрез : 

 c Вариационен анализ – изчислени 
са следните статистически па-
раметри: x – средноаритметич-
на величина, носеща информация 
за средното ниво на измервания 
признак; S – сигмално отклоне-
ние. Стойност, която показва 
разсейването на отделните слу-
чаи около средноаритметична-
та величина; V% – коефициент 
на вариация. Носи информация 
за разсейването около средната 
величина в % . Дава възможност 
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ношение на теглото (х
2
-х

1
=5,00 кг;) 

и на индекса на телесната маса (х
2
-

х
1
=0,08 ед. ).

Параметри

Показатели

х1 х2 S1 S2 V1 V2 R1 R2

І изм. ІІ изм. І  
изм.

ІІ 
 изм.

І  
изм.

ІІ 
изм.

І  
изм.

ІІ 
изм.

1. Ръст 154.64 162.25 2.79 10.42 1.80 6.42 39.00 38.00

2. Тегло 44.79 49.79 3.04 12.56 6.79 25.20 42.00 50.00

3. BMI 18.89 18.97 3.10 2.59 16.40 13.63 9.64 8.05

Таблица 1. Средни стойности и вариативност на показателите за физиче-
ско развитие 

         Параметри

Показатели

x
1

x
2

x
2
-x

1
t pt%

1. Ръст 154.64 162.25 7.61 2.67 95

2. Тегло 44.79 49.79 5.00 1.46

3. BMI 18.89 18.97 0.08 0.07

Таблица 2. Промяна в средните нива и значимост на разликите

За да проверим дали този прираст 
е случаен, или за това има съществе-
ни причини, се изчислява t-критерия 
на Стюдънт. При първия показател 
(“ръст”) стойността на t (2,67) е 
по-голяма от граничната стойност1 
и следователно (с гаранционна веро-
ятност Pt > 95%) може да се твър-

1Според изискванията на статисти-
ката, за значими се считат разлики, 
при които t-критерият на Стюдънт 
е по-голям от 1,96 при ниво на досто-
верност Pt>95%.

ди, че израстването на височина на 
изследваните млади баскетболисти 
е значимо. Това израстване се дължи, 

както на нормалното физиологично 
развитие на момчетата, така и ве-
роятно на специализираната работа 
с баскетболни средства.

По другите два показателя (тегло 
и BMI) стойностите на t са по-ниски 
от граничната (съответно 1,46 и 
0,07), което показва, че настъпилите 
промени са несъществени, т.е. мо-
гат да бъдат обяснени със случайни 
причини (табл. 2).

Резултатите от вариационната 
обработка на данните от началното 
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Параметри 

Показатели

х
1

х
2

S
1

S
2

V
1%

V
2%

R
1

R
2

І  
изм.

ІІ 
изм.

І  
изм.

ІІ  
изм.

І  
изм.

ІІ  
изм.

І  
изм.

ІІ 
изм.

1. 20,2 м спринт 3.66 3.96 0.08 0.07 2.18 6.83 1.18 1.03

2. Бягане между 

стойки
23.31 25.10 1.61 2.20 6.91 8.77 6.71 4.29

3. Придвижване в 

защитен стоеж
11.31 12.07 0.77 0.51 6.81 4.23 2.85 1.51

4. Бягане „совалка” 45.72 46.61 0.81 0.93 1.77 2.00 10.19 13.10

5. Опори 15.57 15.50 2.97 2.90 19.08 18.71 31.00 30.00

6. Гъвкавост 44.86 53.07 7.10 3.89 15.83 7.31 22.00 14.00

Таблица 3. Средни стойности и вариативност на показателите за физиче-
ска подготвеност 

вания признак2. Потвърждение на 
направената констатация са и резул-
татите по другите два показате-
ля, характеризиращи специфичната 
бързина на придвижване по терена в 
баскетбола. 

Показател №4 от табл.3 (бягане 
“совалка”) дава информация за специ-
фичната баскетболна издръжливост, 
а показател №5 за нивото на разви-
тие. Както се вижда от таблицата, 
и по отношение на специфичната 
издръжливост изследваната група 

2По литературни данни, за стабилни 
могат да се считат показатели за фи-
зически качества, при които коефици-
ентът на вариация (V) е < 25%. 

и крайното тестиране по показате-
лите, носещи информация за физи-
ческата подготвеност на изследва-
ните момчета, са предоставени в 
табл.3.

От таблицата се вижда, че по-
казателите, даващи информация за 
специфичната бързина са три: 20,2 
м спринт, бягане между стойки и 
придвижване в защитен стоеж. Ана-
лизът показва, че при показател 20,2 
м спринт - средното време на група-
та е 3,66 сек. Ниският коефициент 
на вариация (V

1
=2,18%) ни дава осно-

вание да считаме, че този показател 
е стабилен и следователно групата 
е еднородна по отношение на измер-
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млади баскетболисти има стабилни 
показатели и следователно е едно-
родна.

За да установим дали наблюда-
ваните промени са случайни или има 
обективни причини за тях, се прави 
сравнение на резултатите от прове-
дените две тестирания с помощта 
на t-критерия на Стюдънт.

Изводи 

1. Налице е неефективен начален 
подбор, показател за което е 
ниският ръст на момчетата, 
включени в групата.

2. За времето на експеримента са 
настъпили положителни проме-
ни във физическото развитие на 
младите баскетболисти, но само 
по отношение на ръста тези про-
мени са значими.

3. Като резултат от израстването 
на височина и увеличаването на 
теглото се влошава бързината и 
издръжливостта на изследвани-
те състезатели.

4. Под влияние на специализираната 
тренировъчна работа, значител-
но се е подобрила гъвкавостта на 
изследваните баскетболисти.

5. Намаляването на бързината на 
състезателите оказва отрица-
телно влияние върху тяхното 
умение да се борави с топката 
при висока скорост.

6. Налице е ниска ефективност и 
нестабилност на стрелбата, 
както при игрови условия, така 

и при изпълнение на наказателни 
удари.

Препоръки

1. Да се прави по-добър подбор на 
децата за занимания с баскетбол.

2. Да се увеличи в бъдещия трени-
ровъчен процес относителният 
дял на работата за бързина и из-
дръжливост.

3. Да се обърне специално внима-
ние на работата за развитие на 
специфичните умения да се води 
топката при висока скорост.

4. Да се подобри точността на 
стрелбата при игрови условия и 
при изпълнение на наказателни 
удари.

Библиография

1. Брогли, Я., Петкова, Л. Статис-
тически методи в спорта. София, 
Медицина и физкултура, 1988.

2. Баскетбол – учебник за студенти 
от НСА – под редакцията на В. Пел-
теков. София, НСА, 1993.

3. Баскетбол – учебник под редакци-
ята на Л. Петров. Велико Търново, 
Бойка, 1998.

4. Гьошева, Кр., Кр. Църов, Р. Църо-
ва, Баскетбол – система за контрол, 
оценка и оптимизиране на спортна-
та подготовка на подрастващи бас-
кетболисти (момчета и момичета 
– 13–15 години). София, БФБ, 1990.

5. Желязков, Цв. Баскетбол – разви-
тие на играта и проблемът на ат-
летизма, София, Медицина и физкул-
тура, 1968.



109

Спорт & наука, кн. 1/2 2019 г.

6. Желязков, Цв. Основи на спортна-
та тренировка. София, НСА, 1998.

7. Киров, Др., Асенов, И. Баскетбол 
– обучение за деца и юноши, София, 
Медицина и физкултура, 1964.

8. Петров, Л. Дисертационен труд – 
Изследване върху двигателната под-
готовка на подрастващи баскет-
болисти – 12-18 годишни момчета. 
София, НСА, 1994.

9. Рачев, Кр. Оптимизиране на под-
готовката на младите спортисти, 
София, Нови знания”, 1999.

10. Семов, К. Методика на спортната 
подготовка по баскетбол. София, 
Медицина и физкултура, 1968. 

11. Теория на възпитанието.Авторски 
колектив под научното ръковод-
ство на проф. д-р. Теодор Попов. Со-
фия, ИИК „Везни” 2007. 

12. Теория на обучението. Дидактика. 
Авторски колектив под научното 
ръководство на проф. д-р. Теодор 
Попов. МУ София, 2009. 

13. Темков, В. Актуални проблеми на 
баскетбола, София, Медицина и физ-
култура, 1968.

14. Уилкс, Г. Пълно ръководство за 
треньора по баскетбол. София, Ме-
дицина и физкултура, 1968.

15. Църов, Кр., Джорджевич, Бр. Бас-
кетбол – треньорско ръководство, 
Софиа, НСА, 1997. 

Адрес за кореспонденция:
Ани Любенова Момчилова – 
старши учител по физическо възпитание и спорт
ПМГ „Христо Смирненски”
гр. Перник



110

Физическо възпитание на учащите

Фитнесът за студенти в обучението  
по дисциплината „Спорт”

Анжелина Янева, Стефан Милетиев

Фитнесът, като учебна дисциплина „Спорт” във висше училище с неспортна 
насоченост, е основна дисциплина в програмата на Софийския университет, 
а физическата подготовка е основен компонент на общата култура на мла-
дите хора. Основната цел на заниманията със спорт в Университета е да 
стимулира такива ценности у студентите като: физическо, психическо и 
социално благополучие с цел да се подобрят човешките ресурси за живот.
В статията се изследва физическото и функционално развитие на 138 сту-
денти от СУ, практикуващи фитнес, чрез прилагане на нова методика за 
фитнес обучение. Целта на изследването е разкриване на възможност-
ите за развитие на физическите качества и двигателни умения и на-
вици, както и усвояване на знания за здравословен начин на живот и 
физическо усъвършенстване. нализът на получените резултати от изслед-
ванията е направен в три основни направления – по антропометрични пока-
затели, физическата и функционалната дееспособност, които са във връзка с 
поставените задачи на изследването. Основните показатели за средни стой-
ности носят информация за достоверността на отделните статистически 
параметри от изследването, а сравняваните показатели се установяват чрез 
t-критерия на Стюдънт и t-критерия на Уилкоксън.
Ключови думи: фитнес, студенти, обучение, Софийски университет

The fitness for students in the training in discipline  
„The Sport”

Anzhelina Yaneva, Stefan Miletiev

Fitness, as the Sport discipline in a non-governmental higher education institution, is 
a major discipline in the Sofia University’s program, and physical training is an es-
sential component of the general culture of young people. The main goal of the sport 
activities at the University is to stimulate such values in students as physical, mental 
and social well-being in order to improve human resources for life. The article exam-
ines the physical and functional development of 138 students from Sofia University, 
practicing fitness, by applying a new methodology for fitness training. The aim of 
the study is to reveal opportunities for development of physical qualities and driving 
skills and habits, as well as learning about healthy lifestyle and physical improve-
ment. The analysis of the results of the research is done in three main directions - on 
anthropometric indicators, the physical and functional capacity, which are related to 
the set tasks of the study. The core averages provide information on the reliability of 
the individual statistical parameters of the study, and the comparison indicators are 
established by the Student’s t-criterion and the Wilcoxon t-criterion.
Keywords: fitness, students, training, Sofia University
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В редица международни докумен-
ти [9] се отразяват нарастващите 
спортни потребности на хората 
през последните години, предоставя 
се възможност на всеки желаещ да 
спортува, съобразно своите потреб-
ности и физически потенциал.

Спортът е многостранно об-
ществено явление, важен компонент 
на физическата култура, основно 
средство и метод за физическо въз-
питание. Чрез спорта човек разкри-
ва своите физически възможности, 
неограничени волеви резерви. Спорт-
ната дейност създава условия човек 
да се самоутвърждава, да побеждава 
времето, силата на дадено съпроти-
вление, на съперника, а в много случаи 
и сам себе си [8].

Понятието спорт се дефинира в 
науката като „преднамерено избра-
на, измислена и организирано про-
веждана форма от двигателно-ми-
словни действия на човека, базирана 
на определени принципи и правила за 
достигане на различни цели (здраве 
и жизненост, психо-физическа ра-
ботоспособност, развиване и под-
държане на телесното и духовното 
състояние, създаване на социални 
контакти, личен, трудов или об-
ществен престиж, изучаване на при-
родата и човешките възможности, 
достигане на материално-финансови 
облаги и др.) на базата на надпревари 
(състезания) между хората и на със-
тезание на човека със самия себе си” 
[2].

Така дефиниран, спортът обеди-
нява различните видове спорт спо-
ред общите им признаци. Всеки вид 
спорт, обаче има и своя специфика.

За фитнеса на преден план се из-
тъкват два момента – естетичен и 
здравен. При редовна фитнес подго-
товка се постига стройна атлетич-
на фигура, отлична обща физическа 
подготовка, хармонично развитие на 
всички органи и системи на органи-
зма.

Разбира се, физическото усъвър-
шенстване не се постига само при 
фитнеса, но в сравнение с другите 
спортни дисциплини при него въпро-
сът намира своето директно опти-
мално разрешение. Придобиването 
на качествата, необходими за даден 
спорт, става чрез активното уп-
ражняване на определени мускулни 
групи и функционални системи, но 
пряката цел на заниманията е висо-
кият спортен резултат. При фит-
неса се избягва едностранчивостта 
във физическото развитие, харак-
терна в по-голяма или в по-малка 
степен за другите видове спорт. При 
него може да бъде намерен и използ-
ван най-благоприятният режим на 
натоварване за увеличаване на сила-
та, намаляване на излишната телес-
на маса, корекция на външния вид на 
някоя част от тялото и т.н., в кое-
то се крие притегателната сила на 
фитнеса, обуславяща популяризира-
нето и признаването му през послед-
ните години от хора на различна въз-
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раст. Фитнесът е напълно достъпен 
за всички възрастови групи.

Когато обаче фитнесът се срав-
нява с другите видове спорт, не бива 
да се поставя в конкуренти условия. 
Нещо повече, той сполучливо може да 
ги допълва. Фитнесът би трябвало 
да подготвя деца, юноши и девойки с 
отлична обща физическа подготовка, 
от които много по-лесно могат да 
израснат бъдещите майстори в от-
делните видове спорт [3]. За актив-
но спортуващите пък той е отлично 
средство, спомагащо за повишаване 
на спортните им постижения – на-
пример силовата подготовка.

Голямо предимство на фитнеса е 
и несложната техника на упражнени-
ята. Не е необходимо да се губи вре-
ме за разучаване и усъвършенстване 
на изпълнението на сложни движения 
и за създаване на тясно специализира-
ни умения, както е при други спорт-
ни дисциплини. Силно намалена е и 
опасността от травми при правилна 
методика.

Развиването на фитнеса като 
вид спорт е свързано със социалната 
същност на човека, който предава 
своя опит, знания и навици от поко-
ление на поколение. Има значение и 
биологическата потребност на чо-
века, заложените у него естествени 
жизнени сили, които той придобива 
по наследство и които могат да се 
развиват с помощта на физическите 
упражнения.

Физическата подготовка, която 
е представена в университетите в 
учебната дисциплина „Спорт”, е ос-
новен компонент на общата култура 
на младите хора. Нейното предназна-
чение е да стимулира такива ценнос-
ти у студентите като: физическо, 
психическо и социално благополучие 
с цел да се подобрят човешките ре-
сурси за живот. Грижата за здраве-
то увеличава резервния капацитет 
на организма, насърчава професио-
налните възможности на бъдещите 
специалисти. При определяне на бъ-
дещите професионални дейности на 
студентите се има предвид и здра-
вословното състояние.

Все по-актуален е проблемът за 
запазване и укрепване на здравето на 
обучаваните: увеличава се броят на 
студентите със заболявания, които 
засягат най-важните органи и сис-
теми в човешкия организъм за под-
държане на живота. Основните при-
чини за тази ситуация са свързани с 
липсата на физическа активност и 
изключително слабия акцент върху 
формирането и развитието на лично 
значими качества на обучаваните, 
върху техните различни възможнос-
ти и способности, липсата на насоки 
за поддържане и подобряване на здра-
вословния начин на живот.

Фитнесът като вид спорт е 
важен компонент на физическата 
култура. В стремежа си да пости-
гат най-висока степен на физическа 
култура чрез занимания с физически 
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упражнения и спорт, хората изграж-
дат у себе си умения да контролират 
своите движения, да проявяват свои-
те сили, да планират действията си 
и т.н. Чрез фитнеса те се стремят 
към физическо съвършенство, което 
включва няколко компонента: опти-
мално физическо развитие, богата 
двигателна култура, високо ниво на 
физическа подготовка и работоспо-
собност, повишени съпротивител-
ни възможности на организма към 
вредното влияние на професията и 
околната среда. За да се достигне 
физическо съвършенство, е необхо-
димо системно, многогодишно и це-
ленасочено физическо възпитание на 
едни или други слоеве от населението 
[8]. На практика, обаче физическото 
съвършенство е непостижимо и ето 
защо по-конкретно е да се говори за 
физическо усъвършенстване.

Като особена страна на култура-
та, физическата култура има общи и 
специфични функции. Общите функ-
ции, които са присъщи на културата 
като цяло, са естетически, норма-
тивни и информационни.

Естетическите функции на физи-
ческата култура са непосредствено 
свързани с нейните свойства, поз-
воляващи да се удовлетворят по-
требностите на хората от физиче-
ско усъвършенстване, здраве и общо 
хармонично развитие. Във фитнеса 
несъмнено се удовлетворява потреб-
ността от съвършенството на 
движенията, красота на телосложе-

нието, значение има естетическата 
ценност за хармония на телесното и 
духовното развитие.

И докато естетическите функ-
ции са свързани с красота и точност 
на изпълнението, то нормативните 
функции са свързани с изработване 
и спазване на точно определени нор-
ми, които имат оценъчно значение 
– норми за физическа подготвеност, 
за физическа дееспособност, правила 
за нормиране на спортното натовар-
ване и т.н. Тези норми са еталон за 
оценка на достигнатото равнище на 
физическа дееспособност, ефектив-
ност на усилията, разход на физиче-
ски сили и се ориентират към пътя 
за усъвършенстване.

Духовните и материалните цен-
ности, създадени в областта на фи-
зическата култура се съхраняват и 
предават от поколение на поколение. 
В този смисъл информационната 
функция на физическата култура иг-
рае изключително важна роля. Може 
да се каже, че тази функция и за фит-
неса има значение с оглед на това, да 
се сравнят постиженията и постиг-
натото равнище на физическо разви-
тие и дееспособност при мъжете и 
жените.

Формирането на духовни цен-
ности със средствата на фитнеса 
показва, че той като компонент на 
физическата култура, е сложно соци-
ално-културно явление. Фитнесът 
не се ограничава само с физическото 
развитие на мъжете и жените, а ре-
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шава и редица други социални нужди 
на обществото в областта на есте-
тическото възпитание, на интелек-
туалното развитие и т.н.

Специфичните функции на физи-
ческата култура се свързват преди 
всичко с нейните свойства, които 
позволяват да се удовлетворят ес-
тествените потребности на човека 
от двигателна активност. На тази 
основа се търси оптимизиране на 
физическото състояние и развитие 
на организма, съобразно закономер-
ностите за укрепване на здравето и 
осигуряване на физическата дееспо-
собност, необходима в живота [6].

Фитнесът, като важен компо- 
нент на физическата култура, при-
тежава същите функции. Те се 
реализират в системата на уни-
верситетското образование при сис-
темно развиване на двигателни уме-
ния и навици, както и чрез усвояване 
на свързаните с тях знания за прила-
гане на различни видове упражнения 
при здравословен начин на живот.

Фитнесът осъществява своята 
специфична функция в системата на 
ученето, като засилва интелектуал-
ните възможности на студентите 
в процеса на подготовка по различни 
учебни дисциплини [5].

Спортните си функции фитне-
сът осъществява, като стимулира 
студентите към достигане на мак-
симални резултати, както във фит-
неса като вид спорт, така и по друг 
вид спорт.

При организацията на свобод-
ното време фитнесът също играе 
важна роля. Чрез него студентите 
преодоляват умората, имат въз-
можност да възстановят временно 
загубените функционални възмож-
ности на организма.

Фитнесът дава възможност сту-
дентите да се занимават със силови 
упражнения, чрез които ще се уве-
личи мускулната сила, абсолютната 
силова издръжливост, а и от там ще 
се увеличи обема на мускулатурата 
(мускулната маса) [4].Във физиоло-
гията на спорта се отчитат особе-
ностите на мускулите. Скелетните 
мускули съставляват 33% – 40% от 
телесното тегло, а при културисти 
– до 50% и повече [1].

Механичните свойства дължи-
на, сила и скорост на мускулното 
съкращаване и взаимоотношенията 
помежду им имат важно значение 
за спортната дейност. Скоростта 
на мускулното съкращение намалява 
постепенно с увеличаване на нато-
варването, което трябва да се има 
предвид при планиране на трениро-
въчния процес. Имат се предвид и 
различните видове мускулна сила (аб-
солютна, специфична, относителна). 
За фитнес тренировката има значе-
ние отчитането и на взривната сила 
– развитие на максимална сила (съ-
кращение) за минимално време.

Важни за спортната практика е 
т.нар. „правило на средните нато-
варвания”, т.е. намиране на опти-
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малната амплитуда на мускулните 
съкращения при изпълнение на опре-
делено физическо упражнение, тъй 
като мускулите извършват най-го-
лямо количество работа не при най-
голямо натоварване, а при оптимал-
но натоварване. Мощността пък 
зависи от силата и от бързината на 
мускулното съкращение. Индивиду-
алната работа във фитнес обучение-
то дава възможност да се намери за 
отделния студент физическо нато-
варване, оптимално по сила, ампли-
туда и скорост на движенията, кое-
то има голямо значение за постигане 
на най-висок коефициент на полезно 
действие (КПД).

Акцентът върху скелетната 
мускулатура позволява да се изтък-
нат възможностите на фитнеса за 
развиване на сила, симетрия и хар-
мония, без да се изисква участие в 
състезание. При редовни и правилни 
тренировки с утежнения, мускулите 
се приспособяват, към все по-големи 
и по-големи натоварвания и тяхната 
сила се увеличава във всичките й раз-
новидности. Увеличаването на сила-
та е тясно свързано с изменението 
на мускулната маса и релефа, с външ-
ния вид на мускулатурата, а това 
моделира човешката фигура, изграж-
дайки хармонично телосложение.

Постига се добро развитие, 
достатъчен обем мускули, пропор-
ционалност, съразмерност на от-
делните мускулни групи, релеф на 
мускулатурата. С подобряване на 

качеството на мускулите, както и 
на целия двигателен апарат се акти-
визира и усъвършенства дейността 
на всички органи и системи на орга-
низма,  повишава се работоспособ-
ността, поддържа се здравето.

Двигателната активност е пре-
ди всичко персонална дейност на ин-
дивида в областта на физическата 
култура и спорта, която включва 
компоненти, предвиждащи основни 
знания за методически компетентно 
физическо усъвършенстване, лична 
мотивация за физическа подготовка 
с повишен акцент върху активност-
та и начина на живот. В системата 
на висшето образование не се обръща 
достатъчно внимание на персонали-
зацията в процеса на физическото 
възпитание за пълноценна реализация 
на възможностите на личността. 

В това отношение пред фитнес 
обучението се откриват големи 
перспективи за преодоляване на про-
тиворечието на социално-педагоги-
ческо равнище между нарастващите 
изисквания на съвременното обще-
ство за професионалните възмож-
ности на бъдещите специалисти в 
областта на икономиката, култура-
та, науката и понижаване на здраво-
словното състояние и физическата 
активност и дееспособност на мла-
дите хора. 

С цел да се персонализира фитнес 
подготовката на студентите като 
основа за индивидуалното адапти-
ране към конкретните условия и ус-
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вояване на умения и навици за здра-
вословен начин на живот се създава 
и прилага нова технология за фитнес 
обучение на студенти от различни 
специалности в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски”.

Създадената нова технология не 
е ориентирана само към развиването 
на физически качества и жизнено-
важни двигателни умения и навици, 
а е система, която дава знания за 
запазване и укрепване на здравето и 
чрез която се развива потребност 
от здравословен начин на живот и 
физическо усъвършенстване. Целите 
на обучението са насочени към по-
пълно отчитане на индивидуалните 
характеристики на човека в проце-
са на физическо усъвършенстване, за 
преодоляване на стресови ситуации 
и стимулиране на интелектуалните 
способности на студентите [7]. 

Резултатите от експериментал-
но обучение по тази технология, ре-
ализирано през две последователни 
учебни години (2016–2017 г. и 2017–
2018 г.) показват значителен при-
раст при измерване на физическата 
дееспособност на студентите. 

През първата година на обуча-
ващия експеримент се прилага нова 
методика за фитнес обучение на 55 
начинаещи  студенти, от които 15 
жени. Мъжете се  разпределят в 2 
групи по 20 студенти във всяка гру-
па. През втората година обучение-
то на студентите продължава вече 
като фитнес обучение за 29 напред-

нали студенти. Подобряват се някои 
от апробираните елементи, някои 
упражнения отпадат, включват се 
нови, прилага се цялостна методика 
за обучение на напреднали. В същото 
време се включва и нова група начи-
наещи от 54 студенти, с което се 
осъществява повторна проверка на 
методиката за начинаещи.

За изследване на физическото раз-
витие и динамиката на физическата 
дееспособност е приложена тестова 
батерия (табл. 1).

Прилагани са стандартни мето-
дики за тестиране, като изследвани-
ята са провеждани по спортен екип 
в наличните спортни зали, в които 
се провежда и учебният процес по 
спорт.

Изследването е осъществено спо-
ред създадената организация и об-
хваща 138 студенти от различните 
факултети, участващи в занимания 
по учебната дисциплина „Физическо 
възпитание и спорт”, представени 
на фиг. 1.

От фигурата се вижда, че в зани-
манията по фитнес участват сту-
денти от почти всички факултети 
(12 факултета), като най-много са 
студентите от Юридическия фа-
култет поради факта, че за студен-
тите от този факултет спортът е 
задължителна учебна дисциплина.

Възрастовият диапазон, съвсем 
естествено е в границите 19 – 25 го-
дини. Данните показват, че студен-
тите са предимно на възраст 19 –22 
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години от първи и втори курс (фиг. 
2). От таблицата се вижда, че сту-
дентите, участващи в експеримен-
та, са на почти една и съща възраст, 
което позволява обективна сравни-
мост на резултатите. Прави впе-
чатление, че най-висок е процентът 
на студентите на 20 години, а най-го-
лям е интересът към заниманията с 

физически упражнения във втори курс 
на обучение.

На фиг. 3 е представено разпреде-
лението на данните по пол, година на 
обучение и учебна година. 

По-голям е процентът на студен-
тите мъже, тъй като фитнес-сало-
нът е предназначен предимно за обу-
чение на мъже. Постоянни като брой 

Показатели
Мерна

единица
Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

 I. Антропометрични показатели

1 Възраст г. 1 +

2 Ръст в право положение см 1 +

3 Тегло кг 1 +/-

II. Тестове за измерване на физическата дееспособност

1 Клякания (бр. за 30 сек) бр. 1 +/-

2
Повдигане на трупа от тилен лег 
(бр./30 сек)

бр. 1 +/-

3 Дълбочина на наклона см 1 +/-

4 Повдигане на щанга от тилен лег 1 +/-

5
Клякане с щанга на рамената зад 
врата

кг 1 +/-

6 Мъртва тяга кг 1 +/-

7
Сгъване и разгъване на ръцете в 
опора

бр. 1 +/-

8 Набиране на висилка бр. 1 +/-

9 „Кофички” бр. 1 +/-

III. Тестове за измерване на функционалната дееспособност

1 Тест на Руфие бр. 1 +/-

2 Пулсова честота в покой бр. 1 +/-

3
Пулсова честота след 
натоварване

бр. 1 +/-

4
Пулсова честота след 
възстановяване

бр. 1 +/-

Таблица 1. Показатели и тестове, включени в експеримента
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Фиг. 1. Разпределение на студентките по факултети

Фиг. 2. Разпределение на студентите по възраст и курс

остават изследваните студенти за 
първа година на обучение и през две-
те учебни години (2016/17 и 2017/–18), 
а повече от половината студенти 
продължават обучение по фитнес и 
през следващата година (53,7%).

Анализът на получените резул-
тати от изследванията е напра-
вен в три основни направления – по 
антропометрични показатели, из-

мерване на физическата дееспособ-
ност, измерване на функционалната 
дееспособност, които са във връзка 
с поставените задачи на изследване-
то. Дава се информация за средната 
аритметична величина (), средно 
квадратно отклонение (S), коефи-
циентът на вариация (V%), размах 
(R), Асиметрия (As) и Ексцес (Ex) 
на всички показатели от изследва-
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нето. Достоверността на отделни-
те статистически параметри от 
изследването и сравняваните пока-
затели се установяват чрез t-кри-
терия на Стюдънт и t-критерия на 
Уилкоксън.

Анализът е извършен въз основа 
на наблюдаваните показатели за:

 c Антропометрия: ръст, тегло, 
ИТМ.

 c Физическа дееспособност: клек 
за 30 сек, коремни преси, дълбо-
чина на наклона, сгъване и разгъ-
ване на ръцете в опора, повдигане 
на щанга от тилен лег, клякане 
с щанга на рамената зад врата, 
мъртва тяга, набиране на висил-
ка, кофички.

 c Функционалната дееспособност 
– тест на Руфие, пулсова чес-
тота в покой, след натоварване, 
след възстановяване.

Данните на антропометричните 
показатели в рамките на възрасто-
вата граница, които попадат в из-
следването, не могат да се променят 
съществено и достоверно в диапазо-
на на експеримента. Някои от тези 

показатели ги приемаме за базови и 
затова ги изследваме като отправна 
точка за получаване на информация 
за соматотипа на изследваните лица, 
т.е. те са част от констатиращия 
експеримент. В него се включват 
всички изследвания на показателите 
както за антропометричните, така 
и за физическото развитие.

Входните данни от констатира-
щия експеримент в показателите за 
антропометрия показват, че извад-
ката е много разнородна както при 
мъжете, така и при жените. Кое-
фициентът на вариация (V) при по-
казателите за физическо развитие е 
доста висок, от което става ясно, 
че студентите, започващи обучение 
в Университета, са с много различ-
ни физически възможности (табл. 
2). Единствено при показателите за 
Индекс на телесни мазнини, стой-
ностите имат нормално честотно 
разпределение, т.е. имат ниски стой-
ности на разсейване.

От представените резултати 
във вариационния анализ се вижда, че 
разпределението на стойностите е в 
доста голям диапазон, което е след-

Фиг. 3. Разпределение по пол, година на обучение и учебна година
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ствие на голямата разлика в предва-
рителната физическа подготовка и 
развитие на студентите.

изследването на показателите от 
тестовете за коремна преса и клек 
за 30 сек. Коефициентът на вариация 

Пол N Min Max R  S V% Аs Ex

м
ъж

Височина 94 165 200 35 181,1 7,109 50,5 ,496 ,624

Тегло 94 57 116 59 77,0 12,695 161,1 ,843 1,150

Индекс на те-
лесни мазнини

94 ,33 ,58 ,25 ,42 ,056 ,003 ,505 ,302

ж
ен

а

Височина 15 153 173 20 164,9 5,630 31,6 -,725 -,057

Тегло 15 42 67 25 54,2 6,847 46,8 ,339 -,196

Индекс на те-
лесни мазнини

15 ,27 ,39 ,12 ,33 ,0338 ,001 ,300 -,498

Таблица 2. Вариационен анализ на входящи данни за антропометрия

Показател N Min Max R  S V% Аs Ex

Клек за 30 сек 94 18 31 13 24,87 3,080 9,4 -,227 -,749

Коремни преси 94 16 34 18 24,71 4,103 16,8 ,677 ,087

Дълбочина на  
наклона 

94 27 58 31 44,51 7,672 58,8 -,351 -,606

Сгъване и разгъване 
на ръцете в опора

94 9 70 61 38,38 13,708 187,9 ,269 -,036

Повдигане на щанга 
от тилен лег

94 30 125 95 76,81 21,224 450,4 ,115 -,054

Клякане с щанга на 
рамената зад врата

94 30 150 120 68,56 27,017 729,9 1,056 1,019

Мъртва тяга 94 30 150 120 70,11 31,186 972,5 ,645 -,517

Набиране на висилка 94 1 21 20 9,54 4,753 22,5 ,424 -,096

Кофички 94 3 50 47 16,71 9,359 87,5 1,256 1,893

Таблица 3. Вариационен анализ на входните данни за физическа дееспособ-
ност за първа година на обучение (мъже)

Вариационният анализ на данни-
те от изследването на физическата 
дееспособност показва, че разпреде-
лението в извадката не е нормално, 
тъй като коефициентът на вариа-
ция е над 30%, освен за данните от 

при тях е под 30% и затова може да 
се използва t-критерият на Стю-
дънт за зависими извадки, най-вече 
за мъжете и за двата показателя, а 
за жените само за клек за 30 секунди 
(табл. 3 и 4).
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Показатели
Начало Край

Прираст t P(t)
Х

вход
S

вх
Х

изход
S

изх

Клек за 30 сек първа 
година – мъже

22,79 2,145 27,32 2,334 4,53 -30,158 100%

Клек за 30 сек втора 
година –  мъже

22,79 2,145 29,92 4,293 7,13 -13,196 100%

Клек за 30 сек първа 
година – жени

22,80 2,210 26,33 2,664 3,53 -9,390 100%

Клек за 30 сек втора 
година – жени

22,80 2,210 29,92 4,293 7,12 -4,781 100%

Показател N Min Max R  S V% Аs Ex

Клек за 30 сек 15 21 30 9 25,33 2,637 6,9 ,203 -,146

Коремни преси 15 16 31 15 24,00 5,099 26,0 -,063 -1,18

Дълбочина на 
наклона

15 27 67 40 46,53 10,218 104,4 ,019 ,044

Сгъване и разгъване 
на ръцете в опора

15 2 12 10 6,93 2,915 8,4 ,076 -,733

Повдигане на щанга 
от тилен лег

15 15 40 25 26,33 6,673 44,5 ,269 -,201

Клякане с щанга на 
рамената зад врата

15 30 50 20 36,00 7,368 54,2 ,841 -,470

Мъртва тяга 15 20 40 20 28,67 6,399 40,9 ,339 -,356

Набиране на висилка 15 0 5 5 2,73 1,438 2,0 -,127 -,355

Кофички 15 0 2 2 ,33 ,617 ,3 1,792 2,625

Таблица 4. Вариационен анализ на входните данни за физическа дееспособ-
ност за първа година на обучение (жени)

Таблица 5. Промени в показателите „клек 30” и „коремни преси” вход – из-
ход – втора година

При жените се наблюдава нисък 
коефициент на вариация и при данни-
те за тестовете „Сгъване и разгъва-
не на ръцете в опора”, „Набиране на 
висилка“ и „Кофички”, но то е в резул-
тат от ниските показатели, т.е. от 
недобра физическа подготовка, особе-
но при тези упражнения, които моми-

четата не правят, ако не спортуват. 
От данните в табл. 5 и фиг. 4 се 
вижда, че при мъжете увеличението 
на прираста между първата и втора-
та година нараства почти двойно, а 
при жените е три пъти повече.

Резултатите показват, че коефи-
циентът на Стюдънт е над критич-
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ните му стойности и прирастите са 
достоверни, което означава, че прове-
деното обучение по фитнес е повли-
яло положително за подобряване на 
физическата дееспособност на сту-
дентите както с продължителност 
от една учебна година, така и с про-
дължителност от две учебни години.

Подобрението на резултатите за 
всички показатели входните данни, 

Фиг. 4. Прираст на данните за „клек 30”

Фиг. 5. Прираст на данните за „лицева опора”

изходните от първата година на обу-
чение и изходните за втората година 
на обучение за студентите, продъл-
жили занимания през втората учебна 
година, са представени на фиг. 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 и 12.

На табл. 6 са представени данни-
те от сравнителния анализ на резул-
татите от измерване на функционал-
ната дееспособност, където се вижда 
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значителният прираст (с отрицате-
лен знак), особено след втората годи-
на на обучение. Размерът на ефекта 
– коефициентът на Кохен, е голям 
при втората година на обучение (Тк 
над 0,8). Ефектът за първата година 

Фигура 6. Прираст на данните за „коремни преси”

Фиг. 7. Прираст на данните за повдигане на щанга от „тилен лег”

е умерен и значителен (Тк – до 0,5 и 
0,8).

Гаранционната вероятност (Рt) е 
по-голяма от 95%, освен за индекса 
на Руфие по време на натоварване-
то за първата година на обучението. 
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Фиг. 8. Прираст на данните за „клякане с щанга”

Фиг. 9. Прираст на данните за „мъртва тяга”

Както се вижда, за втората година 
на обучението, прирастът (D) нара-
ства многократно (от -1,83 до -4,52), 
както и гаранционната вероятност 
(P(t) = 100,00), при достигнато рав-
нище на значимост a>0,05 (0,001). 

Статистическата обработка на 
данните от входните и изходните 
тестове позволява да се провери 
статистическата значимост на ре-
зултатите, получени в края на обу-
чението през първата година и в края 
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Фиг.10. Прираст на данните за „набиране”

Фиг. 11. Прираст на данните за „дълбочина на наклона”

на втората година. Резултатите по-
твърждават ефективността на съз-
дадената система на обучение, като 
се прилага t-критерият на Уилкоксън.

Заключение

Може да се направи извода, че 
методическата система за фитнес 
обучение в Софийския университет 
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Фигура 12. Прираст на данните за „кофички”

Показатели
Начало Край Прираст на резултатите

вход
S

вх изход
S

изх
d d%

Cohen 
d

t P (t)

1
Индекс на Руфие Р1 
вход- изход 1

23,03 2,69 22,69 2,73 -0,34 -1,5 0,424 2,28 96,9

2
Индекс на Руфие Р1 
вход - изход 2

23,03 2,69 19,38 1,88 -3,66 -15,87 1,968 10,6 100

3
Индекс на Руфие Р2 
вход - изход 1

32,21 3,54 31,52 3,41 -0,69 -2,14 0,38 2,05 94,9

4
Индекс на Руфие Р2 
вход – изход 2

32,21 3,54 30,38 2,9 -1,83 -5,67 0,976 5,26 100

5
Индекс на Руфие Р3 
вход – изход1

28,1 2,54 27,21 2,73 -0,9 -3,19 0,556 3 99,4

6
Индекс на Руфие Р3 
вход – изход 2

28,1 2,54 23,48 2,31 -4,62 -16,44 1,638 8,82 100

7
Индекс на Руфие  
Разлика вход – изход 1

13,34 2,74 12,57 2,59 -0,77 -5,79 0,709 3,82 99,9

8
Индекс на Руфие  
Разлика вход – изход 2

13,34 2,74 9,3 1,75 -4,04 -30,3 2,409 12,97 100

Таблица 6. Сравнителен анализ на данните за индекса на Руфие
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„Св. Климент Охридски” е прило-
жима и в други висши училища с не-
спортна насоченост, с което се от-
крояват перспективите на фитнес 
обучението на студенти, които не 
са професионални спортисти. 
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Целта на настоящото изследване е появата и развитието на спорта хокей на 
трева в ТУ Варна. Хокеят на трева е включен като част от задължително 
избираемата програмата по Физическо възпитание и спорт – Обща спортна 
подготовка на ТУ Варна през учебната 2011–2012 г. Добавен е като спорт и 
в устава на студентския спортен клуб на университета ССК „Уни-Спорт”. 
Започва обучение на студентите и се създават мъжки и женски отбори по 
хокей, които вземат участие в Националните университетски шампионати, 
организирани от Асоциацията за студентския спорт „Академик”, 2013–2017 
година. Вследствие на това, женският отбор на ТУ Варна се класира на чети-
ри пъти на трето място и един път  на второ, а мъжкият – пет пъти е на 
трето място на тези шампионати. Някои от студентите се състезават и в 
Държавните първенства за варненския хокеен клуб „Свети Климент-Варна”. 
Ключови думи: хокей на трева, учебна програма, студенти

Field hockey as part of the curriculum and the student sport of 
the Technical University of Varna
 
Nikolay Yanchev

The aim of the present study is the emergence and development of field hock-
ey, as a sport at TU Varna and as a student sport in general. Field hockey is in-
cluded as part of the optional program of Physical Education and Sports-General 
Sports Training of the Technical University of Varna during the school year 
2011–2012. It is also added as a sport in the statute of the student sports club of 
the University „UNI-Sport”, Student training began and male and female hock-
ey teams were set up to take part in the National University Championships 
organized by the “Academic” Student Sports Association during 2013–2017. 
As a result, the women‘s team of TU Varna came in third place four times and in 
second place once in championships. The male team came in third place five times in 
these championships. Some of the students compete in the National championships 
as part of the Varna hockey club „St. Kliment-Varna”.
Keywords: field hockey, curriculum, students

Хокеят на трева като част от учебната програма 
и студентския спорт на Технически университет – 
Варна

Николай Янчев
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Хокеят на трева е все още мал-
ко популярен, но в последните години 
бързо развиващ се колективен спорт 
в България.

Към момента в Българска федера-
ция по хокей на трева (БФХТ) члену-
ват 30 клуба, а от основаването и до 
сега са регистрирани общо 60 сдру-
жения.

Съвременната история на бъл-
гарския хокей започва в края на 80-
те години на миналия век, като през 
1991 г. се учредява и БФХТ [1]. По-
степенно броят на клубовете по хо-
кей нта трева в страната започва да 
нараства, а през последното десети-
летие започва да се практикува и в 
други висши училища (ВУ), освен На-
ционална спортна академия „В. Лев-
ски” (НСА “В. Левски”).

Единственият до момента клуб 
по хокей на трева в гр. Варна е “Све-
ти Климент-Варна”, който е създа-
ден през 2002 г. [1].

През 2007 г. в спортната зала на 
Техническия университет – Варна, 
се провеждат демонстрации по хо-
кей, които предизвикват голям ин-
терес сред студентите. Някои от 
тях проявяват интерес за редовни 
тренировъчни занимания, като се 
включват  във варненския клуб още 
през същата година. Впоследствие 
биват картотекирани и не след дъл-
го участват в официални състезания 
от календара на БФХТ [6]. 

Заниманията по спорт са задъл-
жителни в програмите на ВУ. Те бла-

гоприятстват за доброто физическо 
и здравословно състояние на студен-
тите, като в същото време имат и 
разтоварващ ефект от натрупана-
та психическа и умствена умора.

През учебната 2011–2012 г., хоке-
ят е включен в учебната програма и 
на ТУ Варна, като един от задължи-
телно избираемите спортове сред 
студентите [3].

Благоприятен за появата на хокея 
на трева в ТУ Варна е фактът, че 
съществува подходяща материална 
база, която позволява провеждането 
на занимания по този вид спорт. Уни-
верситетът разполага с добре обо-
рудвана многофункционална спортна 
зала, както и с открит футболен 
терен (100 х 50 м), с изкуствена 
трева. Съоръженията отговарят 
на стандартите и изискванията за 
провеждане на занимания по хокей, 
както на открито, така и в зала, а 
наличието на специалист и интерес 
у студентите, допълнително допри-
насят за това.

Цел на изследването е развитие-
то на спорта хокей на трева сред 
студентите от ТУ Варна.

За разрешаването на целта си по-
ставихме следните задачи:

1. Да се проучи мнението на сту-
дентите от университета за 
въвеждане на спорта в учебна-
та програма.

2. Да се изготви учебна програ-
ма, отговаряща на изисквани-
ята на предмета „Физическо 



130

Физическо възпитание на учащите

възпитание и спорт” – „Обща 
спортна подготовка-хокей. 
(ФВС-ОСП-хокей).

3. Да се сформират студентски 
отбори на ТУ Варна по хокей на 
трева.

Методика

С оглед на поставените задачи 
през периода 2010–2011 г., бе про-
ведено анкетно проучване сред 293 
студенти от I до IV курс в ТУ Ва-
рна (186 мъже и 107 жени), за въвеж-
дане на хокея в учебната програма 
на университета [6]. Вследствие на 
положителните резултати от анке-
тата, спортът бе въведен в учебна-
та програма по ФВС-ОСП-хокей през 
учебната 2011 – 2012 г. [2].

Целта на програмата по ФВС-
ОСП-хокей е да съдейства за укреп-
ване на здравословното състояние, 
за подобряване на физическото раз-
витие и физическата дееспособност 
на студентите, а също и за усъвър-
шенстване на двигателните умения 
и навици.

Съчетаването на умствено с фи-
зическо натоварване  е отдавна дока-
зана методика за успешно реализира-
не в професионално отношение.

Програмата по ФВС-ОСП-хокей 
съдържа разделите: теоретико-ме-
тодически знания, обща, специална 
физическа и техническа подготовка 
на студентите. Прилага се система 
за семестриален контрол. Използват 
се теоретични и специално-техни-

ческа тестови батерии по хокей за 
оценка на знанията и уменията на 
студентите.

В учебните групи по хокей знания-
та, давани на студентите непосред-
ствено в практическата дейност и 
за самостоятелна работа, мотиви-
рат занимаващите се за активно и 
съзнателно участие в учебния про-
цес. Студентите затвърждават и 
усъвършенстват уменията си при 
практикуването на хокея като спорт 
и са подготвени за самостоятелни 
занимания.

Очакваните резултати, вследст-
вие изпълнението на програмата, са: 
придобиване на знания и умения по 
хокей, с оглед участието на студен-
тите във вътрешно-университет-
ски и национални университетски 
турнири по този спорт.

Разработената учебна програма 
е съобразена с нормативните доку-
менти за трансфер на кредити и уле-
снява мобилността на студентите 
между факултетите на университе-
та ВУ в страната.

Учебните часове по дисциплината 
хокей се ръководят от старши пре-
подавател Николай Янчев, квалифи-
циран специалист по хокей на трева.

Така хокеят става част от задъл-
жително-избираемата дисциплина 
ФВС-ОСП, като всеки друг от пред-
лаганите в университета спортове.

В нея студентите правят избор 
на спорта, който да практикуват 
през четирите семестъра на първи-
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те две години от обучението си в ТУ 
Варна. 

С включването му в учебната 
програма на ТУ Варна, хокеят е до-
бавен като дейност и в устава на 
университетския спортен клуб ССК 
“Уни-Спорт”[4]. Той се появява под 
различни форми (учебни и извънучеб-
ни) и в други висши училища в стра-
ната, като ЮЗУ “Неофит Рилски”, 
Благоевград, МГУ „Иван Рилски”, Со-
фия и Тракийски университет, Ста-
ра Загора.

Това дава основание да се иниции-
ра и организира от ТУ Варна и спор-
тен клуб “Уни-Спорт” съвместно с 
Асоциацията за Студентски спорт 
“Академик” (АУС) първият нацио-
нален университетски шампионат 
(НУШ) в зала през 2013 г. в Санитар-
но-оздравителен комплекс „Камчия” 
(СОК “Камчия”). До края на 2017 го-
дина са проведени общо пет НУШ по 
хокей за студенти – мъже и жени.

Студентите в представителни-
те отбори на ТУ Варна по хокей за 
мъже и жени са селектирани от пре-
подавателите. Голяма част от тях 
са от задължително-избираемите 
групи по хокей на трева ФВС-ОСП-
Хокей, но има и такива, които са от 
групи на други видове спорт.

Тук могат да бъдат включени не 
само студенти I – II курс, както е в 
програмата по ФВС-ОСП, а всички 
студенти, магистри и докторанти 
на университета.

При подбора за представителни-
те отбори от съществено значение 
е занимавали ли са се студентите с 
друг вид спорт или двигателна дей-
ност близка до хокея. В спортната 
практика е доказано, че занимаващи-
те се със спорт имат по-бърза и по-
добра двигателна памет. Заучават, 
усъвършенстват и превръщат дадени 
двигателни движения и действия в 
навици, много по-бързо от други хора.

В тази връзка можем да кажем, че 
има спортове, близки до двигателна-
та дейност в хокея на трева. Такива 
например са футболът и хандбалът. 
Подобно на хокея, в тях има групо-
ви и индивидуални, физически и так-
тически взаимодействия, и както в 
хокея на трева, целта е отбелязване 
или предотвратяване отбелязване-
то на гол.

През годините на съществуване 
в ТУ Варна, в отборите по хокей са 
били селектирани бивши и настоящи 
състезатели от спортове като лека 
атлетика, баскетбол, борба, бойни 
изкуства, волейбол, плуване и други.

В ТУ Варна има студенти, прак-
тикували хокей на трева още от ран-
на ученическа възраст както от вар-
ненския клуб „Св. Климент-Варна”, 
така и от други хокейни клубове в 
страната. При някои от тях наличи-
ето на спорта в учебната програма 
на университета е оказвало решава-
що въздействие при избора им за ВУ.

Студентите от представител-
ните отбори по хокей на трева на ТУ 
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Варна провеждат подготовката си 
като извънучебна дейност в свобод-
ното си време.

От решаващо значение за разви-
тието на хокея на трева в ТУ Варна, 
е отношението на академичното ръ-
ководство и студентският съвет 
на университета, тяхната админи-
стративна и финансова ангажира-
ност към подготовката на учебния и 
тренировъчния процеси и участието 
в състезания.

Анализ на резултатите

Вследствие на въвеждането на 
хокея в програмата на ФВС-ОСП-
хокей на ТУ Варна, отборите на 
университета участват и печелят 
призови места и индивидуални награ-
ди. Студентката Виктория Стефа-
нова е избрана за “Най-добър вратар” 
при жените през 2015 г., женският 
отбор се класира четири пъти на 
трето, един път на второ място и 
е носител на купа “Честна игра”, 2014 
г., а мъжете имат пет трети места 
и купа “Честна игра” през 2014 г. [4].

Някои от хокейните студенти 
на ТУ Варна, представяли универ-
ситета, са попадали в съставите 
на националните отбори на Бълга-
рия. Това са Руслан Русев, Димитър 
Кръстев и Виолета Ангелова, която 
стана 4-та на Европейското първен-
ство по хокей в зала през 2014 г. в По-
реч (Хърватия).

 Голяма част от тях са играли 
и играят за варненския хокеен клуб 
“Свети Климент-Варна” [6]. 

До момента над 200 студенти 
(мъже и жени) са преминали през гру-
пите по хокей на трева в ТУ Варна.

Изводи и препоръки

1. Хокеят на трева допринася за 
развиване и обогатяване на дви-
гателната култура на студен-
тите от университета.

2. Практикуването на хокей на 
трева дава възможности за из-
ява и е предизвикателство за 
занимания с един нов, развиващ 
се в България спорт. Дори след 
завършване на образованието си, 
студентите участват в състе-
зания от държавен и междунаро-
ден ранг.

3. Препоръчваме на университет-
ския спортен клуб към ТУ Варна 
„Уни Спорт” да стане член на 
БФХТ и като такъв да участва 
равноправно в състезанията от 
календара на федерацията.
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Надеждност на резултатите при тест  
„Совалка 72 метра” за определяне нивото  
на скоростната издръжливост при  
14-годишни ученици

Станислав Алачев

Като задължителен учебен предмет в системата на средното образование 
на Р Българияq физическото възпитание има за цел да осигури цялостно раз-
витие и усъвършенстване на ученика, което да се основава на усвояване на 
специфични средства и дейности. За да бъде адекватен, целенасочен и гра-
дивен този процес, е необходимо системно тестиране на учениците и ана-
лизиране на резултатите. Като човекq работещ в тази сфера, считам че 
традиционните тестове не носят обективна информация за функционално-
то състояние на подрастващите. Това бе в основата на идеята ни за стан-
дартизиране на тест, който да бъде лесно приложим и даващ представа за 
нивото на двигателното качество скоростна издръжливост.
Ключови думи: скоростна издръжливост, ученици, тест, надеждност 

Reliability of the results of “Shuttle Running 72 Meters”  
Scale for measuring the level of speed endurance  
of fourteen-years-old students

Stanislav Alachev, PhD Student

As a compulsory school subject in the secondary school curriculum in the Republic 
of Bulgaria, physical education aims to ensure student’s thorough development and 
improvement, based on mastering of specific activities and methods. To be adequate, 
purposeful and constructive the process, it is of vital necessity to systematically and 
consistently testing the students and analyzing their results. Being personally in-
volved and working in this field, I think that traditional tests do not provide accurate, 
relevant information about the functional condition of adolescents. That is the basics 
of our idea for standardization of a scale, which would be easily applicable and give 
an idea of the level of speed endurance as motor characteristics.
Key words: speed endurance, secondary school students, scale, reliability

Физическото възпитание и спор-
та, като задължителна учебна дис-
циплина, е неделима част от цялост-

ната образователна система и в 
голяма степен осигурява повишава-
нето на физическата дееспособност 
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на учениците. Л.Борисов и кол. [3] из-
тъкват важната роля на физическа-
та дееспособност на децата, като 
основен показател за здравето и 
работоспособността на организма, 
като структурен компонент на все-
странно развита личност, без която 
изявата в една или друга дейност е 
практически немислима [3]. Това вза-
имодействие – физическо възпита-
ние – здраве, разглежда и Н. Атана-
сова [1], като според нея спортната 
активност на учениците, особено 
извън урочната работа по физическо 
възпитание, е доста ограничена, кое-
то води до значително намаляване на 
обема от физически натоварвания, 
което „се отразява неблагоприят-
но върху здравния статус на подра-
стващите”. 

От друга страна, взаимодействи-
ето физическо възпитание – здраве 
може би най-ясно се покрива от из-
дръжливостта. Издръжливостта, 
като двигателна способност на чове-
ка, е способността за поддържане на 
дадено психофизическо или умствено 
усилие, без снижаване на работос-
пособността, въпреки настъпваща-
та умора. Анализът на специфични 
литературни източници показва, 
че в детско юношеска възраст се 
наблюдава висока интензивност на 
обмените процеси, както и подвиж-
ност на инерционните и компенса-
торни механизми. Това улеснява ра-
ботата върху физическите качества 
[2]. Според Л. Матвеев [4] високи по-

стижения могат да се постигнат и в 
отделно двигателно качество, сти-
га да има подходящ фон за развитие 
на другите качества, което е след-
ствие от изразената комплексност 
при проявление на двигателните ка-
чества. Въпреки тази комплексност, 
издръжливостта е основен фактор, 
който определя нивото на физиче-
ска работоспособност на човека. 
Ето защо, нейното развиване се счи-
та за една от основните задачи на 
физическото възпитание и спорт в 
образователната система. Тя нара-
ства само тогава, когато в процеса 
на заниманията се стигне до опти-
мална степен на умора. Процесът на 
развиване на издръжливостта в рам-
ките на учебната година предполага 
спазването на последователността: 
в началото на годината – развиване 
на обща издръжливост, в средата 
– развиване на темповата издръж-
ливост и в края, наред с общата и 
темповата, се развива и скоростна-
та. Развиването и U във всички нейни 
форми трябва да стане основен про-
фесионален дълг на учители и препо-
даватели по физическо възпитание 
и спорт, имайки предвид връзката 
между учебния предмет, работос-
пособността и здравето на човек. 
Тази взаимовръзка е осъзната и от 
учениците, като в изследване от на-
чалото на XXI век, публикувано през 
2002 г., В. Чернев и кол. [7] посочват, 
че 60,93% от анкетираните от тях 
ученици твърдят, че физическото 



136

Физическо възпитание на учащите

възпитание оказва положително въз-
действие върху тях, тъй като „ из-
гражда и укрепва тяхното здраве”.

Непрекъснатият процес на раз-
витие на издръжливостта е тясно 
свързан с обективната оценка на мо-
ментното иU състояние. Това налага 
ежегодно наблюдение върху състоя-
нието на физическата годност, рес-
пективно върху нивото иU на разви-
тие в различните иU норми. Особено 
голяма роля играят тестовете за 
оценка на издръжливостта [2].

 След като направихме анализ на 
понятието издръжливост си поста-
вихме за цел да апробираме и разкри-
ем надеждността на тест „Совалка 
72 метра”, предназначен за измерване 
и оценка на скоростната издръжли-
вост, който се използва за оценка на 
ученици в Швейцария. 

За постигане на целта си поста-
вихме следните задачи:

1. Проучване и анализ на литера-
турни източници.

2. Описване с цел стандартизи-
ране на теста „Совалка 72 ме-
тра” за оценка на скоростна 
издръжливост.

3. Апробиране и разкриване на-
деждността на теста.

4. Оценяване на изследваните 
ученици по съществуващите 
нормативни таблици.

 Методика на изследването
За да решим поставените задачи 

осъществихме изследване в две посо-
ки. 

 c Литературно проучване, което 
ни позволи да открием тест, 
който покрива поставените в 
целта на изследването изисква-
ния.

 c Апробиране на теста в реални 
условия с ученици на възраст 14 
години по метода тест-ретест. 

Тестирането реализирахме в две 
столични училища – СМГ „Паисий 
Хилендарски” и I АЕГ. Континген-
тът на изследване включваше уче-
ници от VIII клас на двете училища, 
който представяме в табл. 1.

Контингент на изследване

Клас Момичета Момчета Общо

VIII 61 115 176

Оценяването на надеждността 
на теста бе осъществено по мето-
да тест-ретест. По същата мето-
дика К. Найденова [5] и К. Найдено-
ва, К.Чернев [6] правят оценка на 
надеждността на тестовете „Бас 
тест“ и „Звезда” и „Подскоци с два-
та крака вляво и вдясно”, като се ос-
новават на високите стойности на 
коефициента на корелация при обра-
ботката на получените резултати. 
Изследваните лица бяха подложени 
на двукратно тестиране, в две по-
следователни седмици с пауза между 
тестиранията от седем дни. Преди 
и в периода между тестиранията, 
изследваните лица не са изпълнявали 
теста. За постигане на обектив-
ност при провеждането и оценяване-
то първото тестиране осъществи-
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хме ние, а второто реализира учител 
по физическо възпитание след про-
веждане на инструктаж.

 Анализ на резултатите

След анализ на редица литератур-
ни източници, подбрахме тест „Со-
валка 72 метра”, който се прилага 
във швейцарската система за физи-
ческо възпитание и спорт. Провежда 
се в зала или на открита площадка 
с равна настилка. Най-подходящо е 
прилагането му на стандартизира-
но волейболно игрище, като във вся-
ка серия може да бъдат тестирани 
няколко лица. Тестът представлява 
пробягване на дистанция от 72 ме-
тра.

Едни от основните параметри, 
които определят информационната 
същност на определен тест, е него-
вата стандартност. Осигуряването 
на стандартност в методологията 
на тестиране в голяма степен зависи 
от подробното описване на теста и 
последващото спазване на дадените 
указания от изследователя и подло-
жените на тестиране лица. 

На фиг. 1 е представена схема за 
провеждане на теста.

Необходими пособия: гладка раз-
чертана настилка и хронометър.

Инструкции за изпълнение:
•	Изследвания застава зад край-

ната линия в положение висок 
старт.

•	 При сигнал “старт” тестира-
ният спринтира до първата 

линия, докосва я с ръка и отно-
во се връща до стартовата и я 
докосва с ръка. Това се повтаря 
с всяка следваща линия, като се 
съблюдава докосването на вся-
ка линия с ръка.

Фиг. 1

Инструкции за изследователя:
•	 Подава сигнал за началото на 

теста, с което стартира хро-
нометъра.

•	 Пуска хронометъра в момента 
на подаване на сигнала, спира 
хронометъра при пресичането 
на финалната линия от тести-
рания.

Според секундите, за които лице-
то е изминало дистанцията, получа-
ва съответните точки.
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Получените от тестирането ре-
зултати бяха подложени на статис-
тическа обработка, чрез прилагане на 
вариационен и корелационен анализ. 
Получените от вариационния анализ 
резултати относно нормалността 
на разпределението ни позволиха за 
определяне надеждността на полу-
чените стойности да приложим кри-
терия на Пирсън при корелационния 
анализ. Резултатите, представени 
на табл. 2,3 и 4, съответно за цяла-
та изследвана съвкупност, за изслед-
ваните лица от женски и мъжки пол.

 Получените резултати от напра-
вения корелационен анализ при всяка 
една от подгрупите, доказват нали-
чието на възходяща зависимост с го-
ляма сила. Това ни дава основание да 
смятаме, че самият тест е надежден 

Таблица 2. Резултати от корелационния анализ на цялата съвкупност из-
следвани лица

Първо измерване Второ измерване

Първо измерване 1 0,871

Второ измерване 0,871 1

Първо измерване Второ измерване

Първо измерване 1 0,803

Второ измерване 0,803 1

 Таблица. 3. Резултати от корелационния анализ на момичета

Първо измерване Второ измерване
Първо измерване 1 0,846
Второ измерване 0,846 1

Таблица 4. Резултати от корелационния анализ на момчета 

и при спазване на инструкциите на из-
пълнение дава обективни резултати.

За да проверим състоянието на 
скоростната издръжливост при из-
следвания контингент ученици ще 
използваме нормативната таблица, 
представена на табл 5.

Оценките на участващите в на-
шето изследване ученици представя-
ме на табл. 6 и 7, съответно за мо-
мичета и момчета.
 Анализът на получените резултати 
при тестиранията показва, че и при 
двете групи най-много са учениците 
с по три точки, което говори за сред-
но ниво на двигателното качество 
скоростна издръжливост при този 
контингент. За разлика от момче-
тата, където в скалите за четири 
и пет точки попадат около 29% от 
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 Момчета  Точки  Момичета

 до 17.5  5  до 18.2

 17.6-18.3  4  18.3-19.1

 18.4-19.1  3  19.2-20

 19.2-19.9  2  20.1-20.9

 Над 19.9  1  Над 20.9

Момичета  Точки
Брой 

ученици

 до 18.2  5 1

 18.3-19.1  4 6

 19.2-20  3 20

 20.1-20.9  2 15

 Над 20.9  1  19

 Момчета  Точки
Брой 

ученици

 до 17.5  5  12

 17.6-18.3  4  28

 18.4-19.1  3  34

 19.2-19.9  2  17

 Над 19.9  1  24

Таблица 5. Нормативна таблица за оценка, използвана в швейцарската обра-
зователна система за ученици на 13-14-годишна възраст (в сек)

Таблица 7. Оценка на изследваните 
от нас момчета (в сек)

Таблица 6. Оценки на изследваните 
от нас момичета  (в сек)

тестираните, то при момичетата 
този резултат е много нисък. Едва 
8% от изследваните попадат в тези 
граници. Почти по 50% от изслед-
ваните момичетата и момчетата, 
регистрират много ниски резулта-
ти. Това, от една страна, може да се 
дължи на точковата скала, която е 
заимствана и е за съответната въз-
раст, но от друга страна, показва не 
добрата двигателна дееспособност 
на изследваните. Основният проблем 
трябва да се търси в слабата ефек-
тивност и липсата на целенасочена 
и методическа работа в часовете по 
физическо възпитание и спорт.

Изводи и препоръки 

1. Осигуряването на стандарт-
ността при провеждане на тест 
„ Совалка 72 метра” се постига 
чрез спазване на описаните указа-
ния за провеждане на теста.

2. Анализът на коефициента на ко-
релация ни позволява да опреде-
лим високо ниво на надеждност 
на подбрания от нас тест за 
оценка на скоростната издръж-
ливост.

3. Разглеждайки подробно начина на 
оценяване на получения от те-
ста резултат и стойностите на 
коефициента на корелация, без-
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спорно се доказва наличието на 
корелационна зависимост между 
двете скали за оценка на резулта-
та. С цел улесняване на процеду-
рата по оценяване препоръчваме 
да бъде използвана само оценката 
по точки. 
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Интерактивно чуждоезиково обучение  
и работа в групи

Татяна Христакиева

В статията се разглеждат основните характеристики на интерактивното 
обучение и някои специфични аспекти на работата по групи в чуждо ези  - 
ко вото обучение. Работата по поставени от преподавателя задачи в гру-
пи е особено подходяща за учене на чужд език, защото създава близка до 
естествената среда за усвояване на езика. Ролята на преподавателя е да 
контролира и подпомага работата на групите, без да се намесва пряко в нея. 
Изследванията показват, че позитивните страни на този метод на рабо-
та са повече от негативните.
Ключови думи: интерактивно езиково обучение, работа в групи

Interactive foreign language learning and group work 

Tatiana Hristakieva

The article reveals the basic characteristics of interactive learning and some specific 
aspects of group work in foreign language education. Group work on given tasks is 
especially suitable for foreign language learning, because it offers close to natural 
conditions for language acquisition. The role of the lecturer is to control and support 
students, without participating directly in their work. Research shows that the assets 
of this method of learning are more than its drawbacks. 
Key words: interactive language learning, group work

Интерактивното обучение най-
често се определя като обучение в 
група, при което членовете на гру-
пата си взаимодействат като об-
менят информация, насочена към 
разрешаване на конкретна задача или 
проблем [3, 9, 10]. Всеки от членове-
те на групата има свой творчески 
принос и носи отговорност за общия 
успех. Този учебен метод се прилага 
в редица области на знанието. Той 
е много подходящ и за чуждоезико-

во обучение, защото създава условия 
близки до естествената среда за ус-
вояване на език.

Динамиката на съвременния свят 
изисква от различните специалисти 
активна комуникация с колеги от 
други страни. Налага се необходи-
мостта от бързо и ефективно усво-
яване на чужди езици. В този смисъл, 
интерактивното обучение придоби-
ва голяма популярност в методика-
та на чуждоезиковото обучение.
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мост, основаваща се на междулично-
стните им отношения. Изборът на 
отговорник на ротационен принцип 
може да послужи за сплотяване на 
екипа, както и да даде възможност за 
изява на повече студенти в групата 
[3].

Интерактивното обучение   включ - 
ва наличието на интерактивна обра-
зователна среда. Основните харак-
теристики на интерактивната среда 
включват [1]:

 c повишена активност на учещи-
те, чрез екипна (групова) работа;

 c смяна на ролите на „обучаващ” и 
„обучаван”;

 c интерактивни методи и техни-
ки на работа (основаващи се на 
взаимодействието);

 c съчетаване на различни форми на 
контрол (самоконтрол, групов 
контрол, индиректен и неавто-
ритарен контрол от страна на 
обучаващия);

 c специфична организация на време- 
то и пространството; 

 c поло жителен, подкрепящ и стиму-
лиращ микроклимат;

 c перманентна обратна връзка.
Интерактивното обучение пред-

полага използване на съответни 
учебни методи. И. Иванов разделя 
интерактивните методи на ситу-
ационни, дискусионни и опитни (ем-
пирични) [2]. Ситуационните методи 
имитират професионална дейност 
с учебна цел и според автора са 
„едни от най-обещаващите» и най-

Някои автори правят разграни-
чение между работа в група и рабо-
та в екип. Според Л. Милков „гру-
пата е структурирана съвкупност 
от индивиди, които си влияят вза-
имно един на друг. Тя удовлетворя-
ва потребностите им от сигурност 
и общуване. Екипът е група от хора 
обединени от обща цел, задача или 
проект, който те самите са избра-
ли” [4]. Според автора работата в 
екип е по-ефективна от груповата 
работа. Тя дава възможност за по-
добро взаимодействие между парт - 
ньорите в екипа, за по-голяма гъвка-
вост и отговорност при изпълнение-
то на задачата.

Изложение

Организацията на работата в 
екип (група) е важен аспект на ин-
терактивното обучение. Тук пре-
подавателят има многостранни 
функции, свързани с мотивиране на 
учащите за работа в екипа, избор на 
подходящите теми за работа, опре-
деляне на целите и задачите, органи-
зацията, контрола и оценяването на 
резултатите от учебната дейност. 
Както подчертава А. Кръстева, до-
брото формиране на екипите е от 
решаващо значение за успешна работа 
[3]. Броят на участниците може да 
варира от 2 до 5–6, в зависимост от 
условията и учебната задача. Трябва 
да се вземат предвид както личните 
качества на отделните членове на 
екипа, така и тяхната съвмести-
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ефективните методи. Към тях се 
включват метод на конкретните 
ситуации, казус, симулация, игра, ро-
лева игра.

Дискусионните методи се осно-
вават на обсъждане и разрешаване на 
проблем. Те са анкета, беседа, брейн-
сторминг, дискусия, обсъждане, де-
бат. Опитните методи са свър-
зани с разработване на проекти, 
даващи възможност на учещите да 
ползват самостоятелно различни 
източници на информация, да поста-
вят и да разрешават проблеми, да си 
сътрудничат в груповата работа.

Към всяка от тези три групи се 
отнасят методи, които могат да 
бъдат полезни за чуждоезиковото 
обучение в областта на физическото 
възпитание и спорта в НСА. Напри-
мер: от ситуационните методи – 
разиграването на конкретни спортни 
ситуации или игри; от дискусионни-
те методи – дебат или обсъждане на 
спортна тема; от опитните методи 
– работа по проект в екип. Някои от 
тях могат да се използват в рамките 
на един или няколко часа, а други ме-
тоди като проектната работа, мо-
гат да продължат да се прилагат през 
целия семестър.

Според Гюрова и колектив съ-
ществуват две интерактивни сис-
теми за учене – система, ориенти-
рана към хората (humam-centered) и 
система, основаваща се на техно-
логиите (technology-based) [1]. Сис-
темата, ориентирана към хората, 

предполага взаимодействия между 
обучавани в една учебна зала. Тя е 
свързана със смяна на ролята на 
преподавателя – от авторитарна 
в подкрепяща учащите, а също и 
на ролята на учещите – от пасив-
ни слушатели в активни участници 
в обучението, включени в работни 
групи с конкретни задачи, които да 
разрешават съвместно.

При технологично базираната 
система на учене според автора 
се осъществява взаимодействие 
между учещите и различни тех-
нически средства, необходими за 
осъществяване на учебния процес 
(компютърни продукти, аудио и ви-
део устройства и др.). Съществува 
и смесена форма на обучение (blended 
ledrning), съчетаваща елементи на 
традиционното и електронното обу- 
чение, която вече се прилага за усво-
яване на спортна терминология чрез 
разработен и апробиран педагогиче-
ски модел за обучение на английски и 
френски език в НСА „В. Левски” [7].

Ефективността на интерактив-
ното обучение зависи на първо мяс-
то от процеса на планиране [6, 10]. 
Предварителното планиране изи-
сква преподавателят да се съобрази 
с мястото, времето и продължи-
телността на обучението, специ-
фиката на групата (брой, възраст и 
др.), мотивацията (потребности, 
интереси и др.) и техническите 
условия за обучение. Критериите 
за добро планиране включват:
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 c създаване на атмосфера на взаим-
но уважение, равнопоставеност и 
сътрудничество между учещите;

 c осигуряване на възможност за 
изява на всеки от участниците в 
обучението;

 c осигуряване на условия за рабо-
та в екип (сформиране на групи, 
съобразно интересите и възмож-
ностите на учещите);

 c подходяща организация на среда-
та в залата (подреждане на маси, 
техника и др.);

 c осигуряване на разнообразие на 
дейности чрез редуване на ак-
тивни дейности с теоретични 
модели;

 c съчетаване на добрата подго-
товка с разумната импровиза-
ция;

 c предвиждане на „уязвими места” 
 c (емоционални ситуации, дефицит 

на опит или знания, технически 
проблеми и др.), в които ще се  
наложи гъвкав подход [10].

Редица автори [1,3, 14, 15] обръ-
щат специално внимание на дава-
нето и получаването на обратна 
информация в учебния процес. За 
учещия този процес се изразява във 
формиране на усещане за равнопо-
ставеност с останалите членове на 
групата. Той придобива сигурност 
за насоката на учебната работа, 
осъзнава своя личен принос, както и 
подкрепата, която може да получи 
при нужда. Обратната информация 
му дава възможност за развиване на 
самокритичност и инициативност.

За преподавателя даването и по-
лучаването на обратна информация в 
учебния процес е не по-малко важно. 
Обратната информация му помага 
да разбере какво е отношението на 
студентите към обучението, до-
колко са удовлетворени от учебно-
то съдържание, от учебната среда 
и методите на работа. Чрез обра-
тната връзка се осигурява по-добро 
взаимодействие с обучаваните. Тя 
дава възможност за реална само - 
оценка и самоусъвършенстване в 
работата. Важно е преподавателят 
да е и добър психолог, да познава 
езика на невербалната комуника-
ция, за да може успешно да контро-
лира и насочва учебната работа [8].

За разлика от традиционното 
обучение, при интерактивното обу-
чение отговорността за учебната 
работа е споделена между препода-
вател и учещи. Интерактивното 
обучение се основава на сътрудни-
чество и партньорство, в което 
преподавателят дава възможност 
на обучаваните да участват в оп-
ределянето на темите и целите на 
уроците, в зависимост от своите 
интереси и потребности, да изби-
рат как да разработят дадена за-
дача (например дали да напишат есе 
или да направят устна презентация) 
и да ползват допълнителни свои ма-
териали в работата си [1, 5].

В специализираната литера-
тура по чуждоезиково обучение 
се поддържа тезата, че работата 
в малки групи в много отношения е 
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по-полезна за усвояването на езика 
от фронталното общуване между 
преподавател и студенти. Този вид 
учебна работа намалява нивото на 
тревожност, студентите се чувст-
ват по-спокойни, когато използват 
езика помежду си, създават се усло-
вия за по-естествена комуникация, в 
която те, макар и с грешки, обменят 
информация и „експериментират» с 
употребата на езикови средства [15].

В тази връзка възниква и въпро-
сът за смесените групи в обучение-
то, включващи студенти с различни 
нива на чуждоезикови умения. Според 
изследвания по темата [12], както 
по-слабите, така и по-силните сту-
денти имат определена полза от ра-
ботата в смесени групи (например 
нива между А2 и В1). Успешната ко-
муникация, а вероятно и по-доброто 
усвояване на езика, се осъществява, 
когато по-слабите студенти имат 
ключовата информация, която да 
споделят с по-силните [12,13].

Установени са и други предимства 
на работата в малки групи: обучава-
ните рядко се повлияват от езикови-
те грешки на членовете на групата, 
опасение, което би могло да се допус-
не. Нещо повече, в групата се създа-
ват по-добри условия за коментар и 
договаряне на значения (изясняване 
на смисъла на казаното, чутото или 
прочетеното), отколкото при взаи-
модействието с учителя [13].

Големината на групата и подбо-
рът на студентите също имат ва-
жно значение за успеха на работата. 

Колкото по-големи са групите, тол-
кова по-малко време за участие имат 
техните членове, а също в големите 
групи много студенти остават па-
сивни. Подборът на участниците 
може да бъде различен – на свободен 
принцип или по преценка на препода-
вателя. Важно е да има разнообразие, 
за да се създадат повече възможности 
за общуване между студентите. До-
бре е да се потърси и обратна връзка 
от студентите относно техните 
желания, интереси и очаквания от 
обучението. Съответно да се под-
бират темите и задачите, които 
им се поставят, за да се избегнат 
случаите на незаинтересованост и 
нежелание за работа от страна на 
обучаемите [14].

Тук трябва да се спомене и друг 
важен аспект в чуждоезиковото 
обучение – намирането на точния 
баланс между обучението, насочено 
към усвояване на специализиран език 
в конкретна област (subject-centered 
view) и обучението, насочено към 
конкретните потребности и ин-
тереси на обучаемите (learner-cen-
tered view) [14]. Прекаленото насищане 
на учебния материал с терминология 
или включването на много грамати-
ка с „идеалната” цел всичко да се ус-
вои, „защото е много полезно», води 
до загуба на интерес и желание за 
учене от страна на студентите и 
до недобри резултати в обучение-
то.

В книгата си за чуждоезиковото 
обучение („Teaching by Principles”) 
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Х. Браун разглежда груповата ра-
бота като основа за осигуряване 
на интерактивност в езиковото 
обучение. Основните предимства на 
работата в групи са няколко [11]. На 
първо място работата в малки гру-
пи провокира учещите към по-про-
дължително естествено общуване, 
размяна на реплики, влизане в роли, 
договаряне на значения, което не би 
се получило при други обстоятел-
ства. Второто предимство е, че в 
групата студентите се чувстват 
спокойни и сигурни, че могат да го-
ворят, без да са център на внимание-
то на всички. Малката група се пре-
връща в общност от съмишленици с 
еднакви цели. На трето място, гру-
повата работа развива чувство за 
отговорност пред групата за изпъл-
нението на общи задачи. Друго ва-
жно предимство е възможността 
за обособяване на групи на базата на 
общи интереси или езикови потреб-
ности. По този начин студенти с 
различни нива на владеене на езика 
могат да бъдат включвани в отдел-
ни групи със специфични задачи.

Обръща се внимание и на възмож-
ните рискове при работа в групи. 
На първо място, учителят не може 
да контролира едновременно всички 
групи.

Също така, работата може да 
бъде нарушена, ако учещите са шум-
ни и недисциплинирани. На трето 
място, в групата има вероятност 
студентите да използват родния 

си език, вместо езика цел. Освен 
това, езиковите грешки могат да се 
затвърдят в групата. Съществува 
и аргументът, че някои студенти 
предпочитат да работят самосто-
ятелно.

Според Х. Браун изброените ри-
скови фактори не бива да разколеба-
ват учителя [11]. Те могат да бъдат 
елиминирани или значително ограни-
чени чрез предварително планиране на 
организацията и работата на групи-
те, като се вземат предвид индивиду-
алните потребности на учениците и 
разликите в стиловете на учене.

Подборът на подходящи групови 
задачи също е много важен за успеха 
на интерактивното обучение. Ав-
торът разглежда 10 вида групови за-
дачи, осигуряващи интерактивност 
в езиковото обучение: игри, ролеви 
игри и симулации, драматизации, 
проект, интервю, мозъчна атака, об-
меняне на информация, разрешаване 
на проблем, изразяване на мнение.

След като групите са определени 
и задачите изяснени, ролята на пре-
подавателя е да контролира и подпо-
мага работата, движейки се между 
групите. Това му дава възможност 
да наблюдава индивидуалния и групо-
вия напредък в усвояването на езика, 
както и да отбележи евентуални 
езикови проблеми, които да бъдат 
изяснени на по-късен етап. Препода-
вателят не бива да доминира в рабо-
тата на групите, нито да отделя 
повече време на една група за смет-
ка на останалите [11].
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Заключение

В обобщение на изложеното, ра-
ботата в група (екип) е в основата 
на интерактивното обучение, ори-
ентирано към хората. Тя е особе-
но ценна при усвояването на чужд 
език, защото създава разнообразни 
възможности за езиково общуване 
- между отделни студенти, между 
екипите, между студентите и пре-
подавателя. Участниците в групата 
изпълняват различни роли, съобразно 
знанията и езиковите си умения на 
основата на партньорство помежду 
им. Ролята на преподавателя е да ко-
ординира и подпомага процеса. Целе-
насочената комуникация - обменът 
на полезна информация, мисли и идеи, 
стои в основата на естественото 
усвояване на езика. Работата в екип 
създава подходящите условия за това.

Библиография
1. Гюрова, В., Божилова, В., Вълка - 

нова, В., Дерменджиева. Г. Интер- 
активността в учебния процес, Со-
фия, Европрес, 2007.

2. Иванов, И. Интерактивни мето- 
на обучение. www. ivanpivanov. com/
uploads/.../55_Interaktivni-metodi-za-
obuchenie.pdf ( 20 юли 20 14).

3. Кръстева, А. Аспекти на екипното 
обучение, В. Търново, Фабер, 2003.

4. Милков, Л. Приложение на екипна-
та дейност в университетското 
обучение. www.unwe.bg/research/br8/03.
Luchiqn%20Milkov.pdf (30 юли 2014).

5. Николаева, С. Мениджмънт на кла-
са. София, Булвест, 201 1.

6. Петрова, К. Работа в група (тренин-
гови и психотерапевтични техники), 
В. Търново, Фабер, 2007.

7. Славова, В. Дизайн на смесен курс 
за обучение по френски език. Спорт 
и наука, №6, 2017, с.101-111.

8. Стоицова, Т. И усмивката може да 
бъде заповед. София, ИКО-Интелект, 
1992.

9. Тодорина, Д. Л. Създаване на интер- 
активна образователна среда (тео-
ретични и приложни аспекти). – В: 
сб. Интерактивните методи в съ-
временното образование. Благоев-
град, Университетско издателство 
„Н. Рилски", 2010.

10. Тонева, Я., Динчийска, С. Инте-
рактивно обучение на възрастни. В. 
Търново, Фабер, 2009.

11. Brown, H.D. Teaching by Principles. 
An Interactive Approach to Language 
Pedagogy, Prentice-Hall, Inc., USA, 
1994.

12. Ellis, R. The Study of Second Lan-
guage Acquisition. OUP, 1996.

13. Lynch, T. Communication in the Lan-
guage Classroom, Oxford U.P., 1996.

14. .Nunan, D., Lamb, C. The Self-direct-
ed Teacher. Managing the learning pro-
cess, Cambridge UP, 1999.

15. Tsui, A. Introducing Classroom Inter-
action, Penguin English Applied Lin-
guistics, 1995.

Адрес на кореспонденция:
ст. преподавател Татяна Христакиева, доктор – НСА
Департамент ДЕОИТ, Сектор „Чуждоезиково обучение”
1700 София, Студентски град



148

Физическо възпитание на учащите

Оценка на развитието на дистанционното  
обучение в България 

Михаил Кончев

Динамично развиващите се информационни и комуникационни технологии 
предоставиха на висшите учебни заведения алтернативни възможности за 
организация на учебния процес. В диалектиката на висшето образование ак-
тивно навлезе терминът дистанционно обучение, отразявайки различни ас-
пекти на учебния процес. Основна цел на настоящото изследване е да направи 
оценка на развитието на дистанционното обучение в България, като даде 
възможен отговор на въпроса: „До каква степен България следва тенденции-
те в развитието на дистанционното обучение в Европа?” В анализа са отче-
тени: Развитието на аудио-визуалните технологии в началото на 19-ти век; 
Научните изследвания в България, относно приложението на информационни-
те и комуникационни технологии в областта на образованието; Навлизането 
на Интернет мрежата в сферата на образованието; Приетите стратегиче-
ски документи за развитието на дистанционното и електронното обучение 
у нас. Направената оценка на развитието на дистанционното обучение у нас 
и в Европа показва наличието на 5 еволюционни етапа. С развитието на ин-
формационните и комуникационни технологии България навлиза бързо в тре-
тия период от развитието на дистанционното обучение.

Assessment of the development of distance learning in Bulgaria

Mihail Konchev, PhD

Dynamically evolving information and communication technologies have provided 
higher education institutions with alternative opportunities for organizing the learn-
ing process. In the dialectics of higher education, the term distance learning actively 
entered, reflecting different aspects of the learning process. The main aim of the pre-
sent study is to evaluate the development of distance learning in Bulgaria by giving 
a possible answer to the question: „To what extent does Bulgaria follow the trends 
in the development of distance learning in Europe?“ The analysis takes into account: 
The development of the audiovisual technologies in the early 19th century; Research 
in Bulgaria on the application of information and communication technologies in the 
field of education; The incrusion of the Internet in the field of education; The adopt-
ed strategic documents for the development of distance and e-learning in our country.
The assessment of the development of distance learning in Bulgaria and in Europe 
shows the existence of 5 evolutionary stages. With the development of information 
and communication technologies, Bulgaria is rapidly entering the third stage of the 
development of distance learning.
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Днес, през второто десетиле-
тие на XXI век сме изправени пред 
предизвикателството да подложим 
на проверка парадигмата – тради-
ционна форма на обучение. Динамич-
но развиващите се информационни и 
комуникационни технологии предос-
тавиха на висшите учебни заведе-
ния алтернативни възможности за 
организация на учебния процес. В ди-
алектиката на висшето образование 
активно навлезе терминът дистан-
ционно обучение, отразявайки раз-
лични аспекти на учебния процес. Ос-
новна цел на настоящото изследване 
е да направи оценка на развитието на 
дистанционното обучение в Бълга-
рия, като даде възможен отговор на 
въпроса: „До каква степен България 
следва тенденциите в развитието 
на дистанционното обучение в Ев-
ропа?” За постигането на така де-
финираната цел е необходимо да бъде 
направен хронологичен анализ на раз-
витието на дистанционната форма 
на обучение у нас, отчитайки:

 c Развитието на аудио-визуалните 
технологии в началото на 19-ти 
век. 

 c Научните изследвания в Бълга-
рия, относно приложението на 
информационните и комуника-
ционни технологии (ИКТ) в об-
ластта на образованието.

 c Навлизането на Интернет мре-
жата в сферата на образование-
то.

 c Приетите стратегически доку-
менти за развитието на дистан-
ционното и електронното обуче-
ние у нас.

Терминологичен анализ

„Дистанционно обучение” (distan- 
ce learning) е едно от най-често из-
ползваните понятия в сферата на 
висшето образование. Опити за не-
говото дефиниране се срещат в мно-
жество научни публикации. За да бъде 
изяснена неговата същност, е необхо-
димо да се проследи развитието му 
от дистанцията на времето. От хро-
нологична гледна точка, първообраз на 
дистанционното обучение може да се 
възприеме така нареченото кореспон-
дентското обучение. То се прилага в 
неприсъствена форма, при която по-
ставените задачи и контролът вър-
ху изпълнението им се извършва чрез 
кореспонденция между обучаващата 
организация и обучаемите [26]. В кла-
сическия си вид, успешното му прило-
жение не изисква непременно наличие 
на информационни и комуникационни 
технологии. Учебното съдържание се 
предоставя на обучаващите се под 
формата на печатни материали, а 
връзката между участниците в обу-
чението се реализира посредством 
традиционните средства за комуни-
кация (пощенски услуги). Бързината, с 
която компютърните и мрежовите 
технологии навлязоха в практиката 
ги превърна в неделима част от учеб-
ния процес. Това до известна степен 
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разми представата за кореспондент-
ското обучение, като процес, който 
може да бъде прилаган и независимо 
от технологичните средства от по-
ново поколение. 

Определенията за дистанционно 
обучение, които се срещат в науч-
ната и практико-приложната лите-
ратура, следват авторовите гледни 
точки за процеса на обучение. Някои 
изследователи акцентират в дефини-
циите си върху пространствената 
дистанция между участниците в 
обучението, а други върху времевата 
разлика. Достъпът до учебно съдър-
жание, вида на учебните материали 
и възможностите за комуникация са 
сред факторите, които авторите на 
редица публикации определят, като 
водещи за дефинирането на понятий-
ния апарат.

Mielke [23] разглежда дистан-
ционното обучение като „метод на 
обучение, при който обучаемия физи-
чески е отделен от лектора и учебна-
та зала”. Според автора, този метод 
може да се прилага „самостоятелно 
или в комбинация с други форми на 
обучение, включително традицион-
ния „лице в лице”.

Kaufman [21] определя обучението 
в дистанционна форма като „процес, 
при който се доставя валидна инте-
рактивна информация и възможнос-
ти за обучение на студенти във вре-
ме, място и форма, удобни за тях”

По-пълно определение дават Н. 
Маринова и К. Хаджиев [10]. Те по-

ставят ударение върху наличието на 
пространствена дистанция между 
преподавателя и студента, възмож-
ностите на съвременните техноло-
гии за комуникация и вида на учеб-
ните материали. През тази призма 
авторите дефинират дистанционна-
та форма като: „обучение, при кое-
то преподавателят и обучаемите 
са отделени физически, използват 
технологиите за комуникация и ин-
терактивни учебни пособия (звук, 
картина, печатни средства и др.).”

Литературният анализ показа, 
че подобно разбиране е възприето 
от голям брой изследователи на пре-
дметната област у нас. Те определят 
дистанционното обучение, като орга-
низация на учебния процес, при която 
студентите и преподавателите са 
разделени по местоположение, но не 
непременно и по време. Създадената 
пространствена дистанция се ком-
пенсира с възможностите на инфор-
мационните и комуникационни тех-
нологии. Тази дефиниция е заложена в 
Чл.1 ал.2 от „Наредба за държавните 
изисквания за организиране на дистан-
ционна форма на обучение във висши-
те училища”. Обнародвана в Държавен 
вестник през месец Ноември 2004 
година тя се превърна в нормативна 
рамка за всички висши учебни заведе-
ния, взели решение да въведат дистан-
ционна форма на обучение, като част 
от своята стратегия за развитие. 

Мнението за широкообхватност-
та на понятието дистанционно обу-
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чение се подкрепя и от D. Keegan [22] 
и M. Ally [17]. Авторите твърдят, 
че в специализираната литература-
та не е възприета конкретна дефи-
ниция на термина, а йерархията на 
понятийния апарат в предметната 
област не е еднозначно определена.

В настоящата статия дистан-
ционното обучение се възприема 
като:

 c Процес, при който преподавате-
лите и студентите са разделени 
в пространството един от друг. 
Създадената дистанция и достъ-
път до учебното съдържание се 
осъществява посредством ин-
терактивна уеб базирана плат-
форма за дистанционно обучение;

 c Затворена управляема система 
с трикомпонентна структура 
(управляващ обект, управляем 
обект, информационен обмен) 
и краен брой фактори (времева 
рамка, приложен софтеур, прос-
транствена дистанция, учебни 
материали), оказващи й непо-
средствено въздействие; 

Развитие на дистанционно-
то обучение в България 

Когато през 1840 г. в Европа за 
първи път е проведена една от най-
ранните форми на кореспондентско-
то обучение, в България са открити 
първите взаимни училища, които 
поставят началото на новобългар-
ското образование като цяло. През 
1841 г. просветителят Атанас Ива-

нов открива в Стара Загора взаим-
но българско училище. Пет години 
по-рано такова е открито в Габрово 
от Неофит Рилски, който съставя и 
първите взаимоучителни таблици на 
български език. В тях се съдържал це-
лият учебен материал, предвиден за 
децата от взаимните училища. До-
като по-напредналите ученици обу-
чавали част от своите съученици в 
България, кореспондентските обра-
зователни системи навлизат масово 
в европейските висши учебни заве-
дения [12]. Първото българско клас-
но училище е създадено през 1843 г. в 
град Елена от Иван Момчилов. В него 
за първи път учениците започнали да 
се делят на класове. В Копривщица 
класно училище отваря врати през 
1846 г., а четири години по-късно в 
Пловдив е основано класното учили-
ще „Св. Св. Кирил и Методий” [10]. 
По същото време Лондонският уни-
верситет предлага диплом за завър-
шена дистанционна форма на обуче-
ние.

Технологичната революция в ау-
дио-визуалните технологии и ради-
отехниката през първите години 
на 19-ти век бележат началото на 
втори период от развитието на 
дистанционното обучение в Европа. 
Общественото радиоразпръскване 
в България води началото си през 
1929 година. През 1930 г. започва из-
лъчването на редовни предавания, а 
четири години по-късно официално е 
открито Радио-Варна. На 25 януари 
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1935 г. цар Борис III подписва указ, с 
който радиоразпръскването в Бъл-
гария става държавна собственост 
[27]. Видно е, че за периода 1929 – 
1935 г. радиото в България не може 
да бъде разглеждано като средство 
за обучение. За сравнение, във Вели-
кобритания радиоразпръскването за - 
почва през ноември 1922 г., а през 
същата година е организирана обра-
зователна програма, която използва 
радио и аудио лекции в процеса на 
обучение [19]. През 1951 г. учени от 
Катедрата по радиотехника и физи-
ка в днешния Технически универси-
тет, тогава Държавна политехника, 
започват работа по предаване на об-
рази на разстояние. В края на 1952 г. 
са направени първите успешни опити 
за предаване на телевизионен образ. 
На 16 май 1953 г. е осъществено за 
първи път стабилно телевизионно 
предаване по кабел между две зали. 
Българската национална телевизия е 
открита официално през 1959 г. [28]. 
В Европа първото излъчване на те-
левизионни програми е осъществено 
през 1935 г. в Париж. Периодът от 
края на 40-те и началото на 50-те 
години е време на широко разпрос-
транение на телевизията. Тогава тя 
се развива в почти всички европей-
ски страни. За времето от 1951 до 
1959 година няма данни телевизията 
в България да е използвана като ин-
струмент с образователна цел. В об-
общение може да заключим, че Бълга-
рия не е била част от втория период 

от развитието на дистанционното 
обучение в Eвропа – периодът на ау-
дио-визуално обучение, посредством 
радио и телевизия.

Научните изследвания в България, 
относно приложението на информа-
ционните и комуникационни техно-
логии (ИКТ) в областта на образова-
нието датират още от началото на 
80-те години на миналия век [3]. По 
същото време в Европа се заражда 
и концепцията за провеждането на 
обучение, посредством компютър. 
Това поставя условно началото на 
третия период от еволюцията на 
дистанционното обучение (Обучение 
чрез технологии), част от който е и 
нашата страна.

Навлизането на Интернет мре-
жата в сферата на образованието 
поставят началото на четвъртия 
период от развитието на дистан-
ционното обучение в Европа през 
90-те години на изминалия век. В 
България първият интернет експе-
римент е извършен през 1987 годи-
на в Техническия университет във 
Варна. Пет години по-късно нашата 
страна получава пълен достъп до гло-
балната мрежа [29]. Това поставя 
началото на редица научни изслед-
вания в областта на елоктронното 
и дистанционното обучение. Ин-
тегрирането им в сферата на обра-
зованието се превръща в държавна 
политика, като за целта е създаден 
Национален център за дистанционно 
обучение (НЦДО). Той представлява 
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сдружение от няколко висши учебни 
заведения, Министерството на об-
разованието и науката, Национално-
то радио и Националната телевизия. 
Основната задача, която си поставя 
НЦДО е изграждането и развитието 
на инфраструктура за дистанционно 
обучение в България. През периода 
1993 – 1998 година учени и изследо-
ватели от различни университети в 
страната вземат активно участие 
в програми, свързани с електронното 
обучение, като: PHARE, TEMPUS, 
Copernicus, MINERVA, ФАР и др. 

До присъединяването на България 
към Европейския съюз са приети ня-
кои от основополагащите страте-
гически документа за развитието 
на дистанционното и електронното 
обучение у нас [13, 68, 29]:

 c Национална стратегия за въвеж-
дане на информационните и ко-
муникационни технологии в сред-
ните училища.

 c Стратегия за развитие на ин-
формационното общество на Ре-
публика България.

 c Стратегия за електронно прави-
телство.

 c Наредба за държавните изисква-
ния за организиране на дистан-
ционна форма на обучение във ви-
сшите училища.

През 2000 г. е разработен и при-
ет планът „е-Европа”, под мотото 
„Едно информационно общество за 
всички”. Той е част от приетата 
от Европейския съвет стратегия 

за съществено повишаване конку-
рентноспособността на европей-
ската икономика и превръщането й 
в икономика, основана на знанието. 
В резултат на изпълнението му поч-
ти всички училища и предприятия 
в Европа са свързани с глобалната 
Интернет мрежа. Изградена е широ-
колентова и високоскоростна изсле-
дователска мрежа. Малко по-късно 
стартира т.нар. e-Learning инициа-
тива на Европейската комисия. Ней-
ната основна цел е мобилизирането 
образователните, културните, ико-
номическите и социалните субекти 
в Европа, с оглед ускоряването на 
прехода към Европейско общество на 
знанието [24].

Националната програма „i-Бълга-
рия” стартира през 2004 г. Основна-
та иU цел е страната ни да достигне 
с ускорени темпове средните нива на 
европейските показатели за разви-
тие на информационното общество. 
В рамките на тази програма са реа-
лизирани пет значими проекта: 

 c „ESi-Център” – проект за създа-
ване на регионален център на Ев-
ропейския софтуерен институт. 
С него България стана шестият 
световен център, извън САЩ ,за 
трансфер на върхови софтуерни 
технологии.

 c „i-Център” – проект за създаване 
на мрежа от обществени теле-
центрове в цялата страна. 

 c „i-Клас” – проект за компютъри-
зиране на българските училища.
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 c „i-Университет” – проект за 
създаване на компютърни зали и 
сайтове за електронно обучение 
в държавните университети. 

 c „i-НЕТ” – проект за създаване на 
високоскоростна информационна 
магистрала между университе-
ти и научни институти, както 
и на връзки с европейските изсле-
дователски мрежи. 

От особено значение за българско-
то образование и наука са проекти-
те i-Клас, i-Университет и i-НЕТ, за 
изпълнението на които са инвести-
рани значителни средства.

На 1 януари 2007 г. България е при-
ета за равноправен член в Европей-
ския съюз, което я превърна в нераз-
делна част от общата стратегия за 
развитие на образованието в Европа. 

През 2013 г. Европейската ко-
мисия стартира инициатива за 
отваряне на образованието, чрез 
програмите „Еразъм +” и „Хори-
зонт 2020”. Част от инициати-
вата е и откриването на портала 
OpenEducationEuropa.eu, в помощ на 
потребителите при намирането на 
необходимите им образователни ре-
сурси. Основни акценти в работната 
програма на Европейската комисия 
за 2015 г. са насърчаването на елек-
тронното общество, инвестициите 
в научните изследвания в областта 
на информационните и комуникцион-
ни технологии [1, 2, 14, 15, 8].

В програмата за модернизиране 
на висшето образование са определе-

ни пет ключови приоритета, между 
които е и прилагането на информа-
ционните технологии в сферата на 
висшето образование. Европейската 
комисия е разработила и представи-
ла Програма за модернизирането на 
системите за висше образование в 
Европа, която е подкрепена от ми-
нистрите на образованието на стра-
ните членки и от Европейския пар-
ламент, в това число и България [23, 
12, 25, 9, 5, 4, 6, 7, 10]. 

Следвайки директивите на Ев-
ропейската комисия, електронното 
и дистанционното обучение в Бъл-
гария претърпяват бързо развитие 
във висшите учебни заведения. През 
2008 г. е приета „Национална програ-
ма за ускорено развитие на информа-
ционното общество” [11].

Заключение

Подробният анализ на предста-
вената хронология показва, че разви-
тието на дистанционното обучение 
в България и Европа преминава услов-
но през 5 етапа:

•	 I етап – Кореспондентско обу-
чение.

•	 II етап – Аудио-визуално обуче-
ние.

•	 III етап – Обучение чрез техно-
логии.

•	 IV етап – Интернет базирано 
обучение и комуникация.

•	 V етап – Обучение и комуника-
ция в реално време.

От хронологична гледна точка, 
България пропуска първите два етапа 
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от развитието на дистанционното 
обучение. С развитието и навлизане-
то на информационните и комуника-
ционните технологии в сферата на 
обучението България бележи бързо 
развитие на дистанционното обуче-
ние във висшите учебни заведения. 
Ретроспективният анализ на хроно-
логията на развитие показва, че Бъл-
гария не изостава в развитието на 
дистанционното обучение в Европа 
през четвъртия и петия период от 
неговата еволюция. 
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Характеристика на теста за скоростните  
възможности на деца от предучилищна възраст

Николина Димитрова

Директното измерване на спортния резултат има своите предимства по 
отношение на точността, но от друга страна, съществен недостатък, че 
се оценява интегралният резултат, като недостъпна за изследователя ос-
тава интимната структура с помощта на която той се реализира. В този 
смисъл, в случаите когато опитните лица са деца от предучилищна възраст 
постижението е повлияно в много по-голяма степен от техническия ком-
понент. За основна цел на настоящото изследване си поставихме задачата 
да оценим адекватно развитието на бързината при деца от 3 до 7-годишна 
възраст. Изследването се осъществи с общо 45 деца. Изследванията имаха 
лонгитудинален характер. Регистрацията е осъществена чрез заснемане на 
движението със стандартна видеокамера с каданс 25 кадъра/сек, разположена 
неподвижно и фронтално на височината на таза на опитните лица. В общият 
случай между отделните параметри не се наблюдава статистически значима 
стойност на оценките на корелация. Резултатът от спортно-педагогическо-
то тестиране при децата от предучилищна възраст има много по-сложна 
вътрешна структура отколкото при възрастните. 
Ключови думи: скоростните възможности, предучилищна възраст

Characteristics of the speed test opportunities of preschool age

Nikolina Dimitrova

The direct measurement of the sporting result has its advantages in terms of accuracy 
but, on the other hand, a significant disadvantage that the integral result is assessed, 
as inaccessible to the researcher remains the intimate structure by means of which 
it is realized. In this sense, in the case when the experienced persons are children of 
pre-school age, achievement is influenced to a much greater extent by the technical 
component. For the main aim of this study we have set the task to adequately assess 
the development of speed in children from 3 to 7 years of age. The study was con-
ducted with a total of 45 children. The studies were of a longitudinal nature. Regis-
tration is done by capturing movement with a standard video camera with motion 25 
frames / sec lying motionless frontal height of the pelvis to a skilled person. In the 
general case, no statistically significant value of the correlation scores is observed 
between the individual parameters. The result of sports-pedagogical testing in pre-
school children has a much more complex internal structure than adults.
Keywords: speed opportunities, pre-school age
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По дефиниция кинематографич-
ните методи предвиждат директна 
регистрация на кинематичните ха - 
рактеристики с опоследващо в 
хода на изследването решаване на 
основната задача в механиката. В 
спортнопедагогическите изследва-
ния най-често биомеханичният ана-
лиз и тестирането се осъществяват 
на базата на регистрираното пости-
жение в конкретна двигателна зада-
ча (бягане, скокове, хвърляне и т.н.) 
[1, 2, 3, 4]. Оочевидно, директното 
измерване на спортния резултат има 
своите предимства по отношение на 
точността, но от друга страна, съ-
ществен недостатък, че се оценява 
интегралният резултат, като не-
достъпна за изследователя остава 
интимната структура, с помощта 
на която той се реализира. В този 
смисъл, в случаите, когато опит-
ните лица са деца от предучилищна 
възраст, постижението е повлияно 
в много по-голяма степен от техни-
ческия компонент. От друга страна, 
и времевите интервали (по принцип 
значително по-краткотрайни) са на-
товарени с по-голям процент грешка 
при измерването .

Основната ни цел в настоящото 
изследване е да оценим адекватно 
развитието на бързината при деца 
от 3 до 7-годишна възраст.

Методика 

Изследването се осъществи с 
общо 45 деца от детски градини. 

Изследванията имаха лонгитудина-
лен характер и бяха осъществени 
от 2014 до 2018 г. През последната 
година групата наброяваше 32 деца, 
поради отпадане по различни причини 
на 14 от тях.

Регистрацията е осъществена 
чрез заснемане на движението със 
стандартна видеокамера с каданс 25 
кадъра/сек, разположена неподвижно 
и фронтално на височината на таза 
на опитните лица.

Методът позволява да се обра-
ботват обекти както с маркери, 
така и произволен видеоматериал, 
като в първия случай точките се 
сканират автоматично, а във вто-
рия – ръчно. Видеокамерата записва 
движението, след което записа се 
дигитализира и се редактира до един 
пълен цикъл на движение. Маркерите 
се идентифицират в първия кадър и 
автоматично се сканират в остана-
лите кадри. Координатите се обра-
ботват със съответния соф туерен 
модул на системата, като пред-
варително се отстранява шумът 
чрез ниско-честотно филтриране и 
отстраняване обикновено на 6-ти 
хармоник от естествената често-
та на движението. За изглаждане 
на функционалните зависимости и 
възстановяване на загубена инфор-
мация се използва модифицирана ку-
бична сплайн интерполация. За всеки 
цикъл се получава Excel файл, който 
позволява гъвкаво интерпретиране и 
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графично представяне на получените 
резултати.

Анализ резултатите

За оценка на бързината използ-
вахме два теста – бягане на 10 м 
от ходом и бягане на 30 м от прав 
старт. Тестовете бяха проведени с 
помощта на видео-компютърна ме-
тодика, която ни даде възможност 
да изключим от резултата времето 
на двигателната реакция. Доколко-
то при началните възрастови групи 
не може да се говори за установена 
техника на стартиране, а предвари-

телните експерименти показаха, че 
загубата на време в тази първа фаза, 
значително компрометира инте-
гралната оценка за бързина (табл. 1), 
възприехме идеята за плаващ старт.

Както можеше да се очаква, не 
сe откри корелационна зависимост 
между бързината на двигателната 
реакция и максимална скорост при 
бягане (R=0.43).

Вторият тест бягане на 30 м 
проведохме със старт от място с 
цел да оценим способността за уско-
рение, времето за достигане на мак-
симална скорост и способността за 

Таблица 1. Деца 3 – 4-годишни L=10m

Показател
∆t S V ∆t S V

Пол

Момчета 0,71 0,14 19,718 3,05 0,34 11,147

Момичета 0,70 0,16 22,857 3,06 0,14 13,398

5-годишни момчета 6-годишни момичета

Хар. а V макс V ср. а V макс. V ср.
а 1 0,79 0,71 1 0,88 0,72
Vмакс. 0,67 1 0,81 0,82 1 0,84
Vср. 0,65 0,69 1 0,74 0,84 1

3-годишни момичета 4.годишни момчета

Хар. а V макс V ср. а
V 

макс.
V ср.

а 1 0,36 0,31 1 0,39 0,41
макс. 0,22 1 0,48 0,14 1 0,51
V ср. 0,18 0,26 1 0,28 0,31 1

Таблица 2-А

Таблица 2-Б
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поддържането иU. Даваме си сметка, 
че например при 3- и 4-годишни деца 
този тест, като интегрален показа-
тел не е представителен за скорост-
ните възможности.

На табл. 2-А и 2-Б е представе-
на корелационната матрица между 
параметрите за ускорението из-
числявано като градиента на ско-
ростта до достигане на максимална 
скорост, стойностите на максимал-
на скорост и средна скорост; т.е. 
интегралният резултат. Прави 
впечатление, че трите параметри 
имат самостоятелно значение, кое-
то може да се обясни и с това, че по-
вишаването на средните стойност, 
изисква развитите и на скоростната 
издръжливост.

С увеличаване на възрастта се за-
белязват повишаване на корелацион-
ната връзка между максималната 

скорост и средната скорост до зна-
чими стойности при 6- и 7-годишни 
деца. Може да се предполага, че при 
този контингент все по-достоверен 
става тестът за бързина – 30 м глад-
ко бягане (фиг.1) 

Аналогична е и тенденцията при 
изясняване корелационните връзки на 
останалите пространствено-време-
ви характеристики. Тези резултати 
ни дават основание да считаме, че за 
3-, 4-, 5-годишна възраст скоростни-
те качества е по-уместно да се тес-
тират с 10 м дистанция. (фиг. 2).

Интегралната оценка на 30 м 
дистанция сама по себе се не е дос-
татъчно информативна, тъй като 
съдържа относително независими 
компоненти определящи различни 
физически качества, чрез градиента 
на скоростта; максималната ско-
рост и средната скорост по дистан-

Фиг. 1

Скорост при бягане за бързина на 30 м
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цията. Допълнително изчисленият 
корелационен коефициент между 
достигнатата максимална скорост 
и средната изчислена за интервала 
от време след достигането й, при 
3- и 4-годишните съответно R=0.52 
и R=0.63, като закономерно расте с 
възрастта до R=0.96 при 7-годиш-
ните. Тези резултати отново по-
твърждават тезата за сложния ха-
рактер на двигателната задача при 
малката възрастова група.

Изводи

Получените резултати и анали-
зът им ни позволява да направим 
следните по-съществени изводи:

1. Резултатът от спортнопедаго-
гическото тестиране при деца-
та от предучилищна възраст 
има много по-сложна вътреш-

на структура отколкото при 
възрастните. В общият случай 
между отделните параметри 
не се наблюдава статистиче-
ски значима стойност на оцен-
ките на корелация.

2. При тези възрастови групи е 
уместно като самостоятелни 
характеристики да се използ-
ват стойностите за средна и 
максимална скорости (V), поло-
жително и отрицателно уско-
рение (a).

3. Не се препоръчва да се използват 
тестовете със стартиране от 
място. Последните трябва да 
се използват само в случай, че 
времевите интервали се опре-
делят по видеометричен път.

4. Доколкото 30-метровата дис-
танция се оказва неподходяща 

Фиг. 2
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за по-малките групи, а хроно-
метрирането при 10-метро-
вата дистанция е натоварено 
с висока апаратурна грешка, 
най-подходящ за измерване се 
оказва методът с видеокомпю-
търна методика.
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Изследване на координационните способности  
на 9–10-годишни ученички

 

Николина Танкушева

Развитието на координационни способности във физическото възпитание и 
спорта в началното училище е предпоставка за постигане на независимост, 
която осигурява възможност за прилагане на различни видове дейности на 
практика. Целта на изследването е да се установят средните стойности и 
вариациите на индикаторите, характеризиращи координационните способ-
ности на 9–10-годишнr българскr ученичкr. Изследвани са 509 момичета от 
III форма, от 13 български училища, като е използвана тестовата батерия 
на Hirtz et al. (1985): Тест 1: Отблъскващ хвърлящ топката в целта; Тест 
2: Тест за нисък скок (1 м); Тест 3: Тест на совалка за ориентиране, насо-
чен към номерирани цели. Анализът на резултатите показва, че над 70% от 
тази представителна група, чийто значителен брой (509 деца) ни позволява 
да твърдим, че има специфичните особености на населението (9-10-годишни 
български момичета), има висока и много високо ниво на развитие на кинес-
тетичните способности на горните крайници. Почти една трета от изслед-
ваните лица имат високо ниво на развитие на кинестетичните способности 
на долните крайници при синхронизирани мускулни усилия. 28% от децата 
в проучваната възрастова група показват високо общо ниво на развитие на 
кинестетичните си способности, както и много добри комплексни моторни 
реакции и параметри на вниманието.
Ключови думи: координационни способности, тестове, момичета, 9-10 го-
дишни, училища, България

A study on the coordination abilities of schoolgirl aged 9-10 

Nikolina M. Tankusheva

he development of coordination abilities in physical education and sport in the pri-
mary school is a prerequisite for achieving independence, which provides the pos-
sibility of applying different types of activities in practice. The aim of the research 
is to establish the average values and the variations of the indicators characterizing 
the coordination abilities of 9-10-year old Bulgarian schoolgirl. 509 girls in the III 
form, from 13 Bulgarian schools have been tested, using the test battery of Hirtz et al. 
(1985): Тest 1: Backwards ball throw at a target; Test 2: Low jump test (1 м); Test 3: 
Orientation shuttle run test aiming at numbered targets.  The analysis of the results 
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През 70-ти години, терминът 
„ловкост” се заменя с термина „ко-
ординационни способности” (КС), 
тъй като е повече от „многото фор-
ми на двигателна активност в спор-
та и в други области на социалния 
живот” [11].

Думата „координация“ e от ла-
тински произход. Тя означава съгла-
суваност, обединяване, подреждане 
[16]. По отношение на двигателната 
дейност на човек се използва, за да се 
определи степента на съгласуваност 
на неговите движения с реалните из-
исквания на околната среда.

E. Kiphard [13] въвежда определе-
ние, което по-скоро изразява аспекта 
на качеството на движението. Под 
координация на движението той раз-
бира „хармоничното и икономично 
взаимодействие между мускулите, 
нервите и сетивата за прецизно на-
сочване, балансирани движения ... и 
бързи реакции, адаптирани към си-
туацията ...”. Повечето от посоче-
ните фактори са податливи на из-
вестно подобрение, следователно, по 
принцип, КС могат да бъдат успешно 
развити [3,4,5].

Според Ал Kosel [14] КС не са 
вродени, а се развиват чрез учене. Те 
трябва да се разглеждат като срав-
нително затвърдени и обобщени ка-
чества на специфичните процеси на 
управление на движението. Освен 
това, КС са взаимосвързани с дви-
гателните умения и са ефективни в 
спортното постижение само като 
връзка с условните умения и емоцио-
налния и когнитивен потенциал. 

А.М. Максименко [6] твърди, че 
4-та и 5-та години от живота са 
най-важни от гледна точка на тем-
повете на растеж на координацион-
ните способности. Ако през този 
период целенасочено се влияе върху 
тях, то на възраст 7–10 години тя-
лото на децата е готово за тяхно-
то високо развитие. Въз основа на 
радостно преживените първични 
двигателни нужди на детето – лю-
леене, катерене, въртене, търкаляне, 
лазене, скачане и т.н., са представени 
по-нови неврофизиологични познания 
на фона на практически примери за 
координационни умения, методично-
дидактически представени в теория 
и практика.

shows that over 70 % of this representative group, its significant number (509 chil-
dren) allows us to claim that it has the specific features of the population (9-10-year 
old Bulgarian girls), has a high and very high level of development of the kinesthetic 
abilities of the upper limbs. Almost one third of the subjects of the research have a 
high level of development of the kinesthetic abilities of the lower limbs in synchro-
nized muscle efforts.  28 % of the children in the studied age group show high general 
level of development of their kinesthetic abilities, as well as very good complex mo-
tor reactions and attention parameters.
Key words: coordination abilities, tеsts, girls, aged 9-10, schools, Bulgaria
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На базата на три основни умения 
(способност за точно регулиране на 
движението, способност за коор-
диниране под натиска на времето, 
способност за адаптиране към дви-
жението и преобразуването), Р. Hirtz 
[11] класифицира пет координацион-
ни способности, около които се обе-
диняват редица автори [5,8,14]:

 c способност за ориентиране в 
пространството;

 c способност за кинестетично ди-
ференциране;

 c способност за реагиране;
 c ритмична способност;
 c равновесна способност. 

телна активност. Това ще осигури 
възможност за извършване на много 
моторни действия във всекидневие-
то, в труда и в спорта – точно, целе-
насочено и красиво [7]. 

Идентифицирането на различ-
ните признаци на КС е възможно 
единствено чрез тестирането, т. е. 
изследване с помощта на контролни 
упражнения – тестове, които носят 
информация за изследвания признак 
[1,2,9]. Според авторите е недопус-
тимо прилагането на тестове, кои-
то не отговарят на изискванията 
за надеждност, валидност, обектив-
ност и стандартност.

Фиг. 1. Взаимовръзка на координационните способности
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 способност за ориентиране в пространството; 
 способност за кинестетично диференциране; 
 способност за реагиране; 
 ритмична способност; 
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За ефективното формиране на КС е необходимо да се разработят конкретни 

начини и средства за подобряване на съответните им видове на основата на общ подход 
към физическото възпитание, като се вземе предвид тяхното място и роля в общата 
система на човешката двигателна активност. Това ще осигури възможност за 
извършване на много моторни действия във всекидневието, в труда и в спорта - точно, 
целенасочено и красиво [7].  

Идентифицирането на различните признаци на КС е възможно единствено чрез 
тестирането, т. е. изследване с помощта на контролни упражнения - тестове, които 
носят информация за изследвания признак [1,2,9]. Според авторите е недопустимо  

На фиг. 1 са представени взаимо-
отношенията на координационните 
способности помежду си [11].

За ефективното формиране на КС 
е необходимо да се разработят кон-
кретни начини и средства за подо-
бряване на съответните им видове 
на основата на общ подход към фи-
зическото възпитание, като се вземе 
предвид тяхното място и роля в об-
щата система на човешката двига-

Установяването на средните 
нива на изследваните признаци и раз-
сейването на отделните случаи око-
ло тях, при голям брой 9–10-годишни 
български ученички, е важна изсле-
дователска задача на настоящата 
разработка, решаването на която 
ще позволи да бъдат разкрити осо-
беностите на КС на децата от III 
клас. На тази база успешно може да 
бъде разработена експериментална 
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методика за развиване на тези спо-
собности, както и да бъде предложе-
на нормативна система за контрол 
(включваща всички негови подсисте-
ми: измерване, оценка, оптимизира-
не) на учебно-тренировъчния процес 
по физическо възпитание и спорт в 
българското училище. 

Целта на настоящото изследва-
не е да бъдат установени средните 
нива и вариативността на признаци-
те, характеризиращи координацион-
ните способности на момичета от 
трети клас.

Методика

Изследването е проведено в пери-
ода октомври-ноември 2018 г.

Предмет на изследването е учеб-
но-педагогическият процес по физи-
ческо възпитание и спорт в българ-
ското училище и възможностите за 
развиване на КС на децата от начал-
на училищна възраст.

Обект на изследването са при-
знаците, характеризиращи КС на 
учениците от началната училищна 
възраст. 

Контингент на изследването са 
509 момичета от III клас (9–10-го-
дишни) от 13 български училища, в 
това число: 2 от столицата – София, 
3 от други големи градове – Пловдив 
и Бургас, 3 от средни по население 
градове – В. Търново и Търговище, 3 
от по-малки градове – Смолян, Сви-
ленград и Радомир, 1 от малък град 
– Кубрат и 1 в село Смилян. 

За решаване на целта и задачи-
те на изследването, момичетата, 
участващи в него, са подложени на 
спортнопедагогическо тестиране 
за 3 основни теста за установяване 
нивото на развитие на КС. От ана-
лиза на проучената литература бяха 
подбрани три теста от тестова 
батерия при теренни условия. Тес-
товата батерия е потвърдена от Р. 
Hirtz et al. [12]. Взаимовръзка на коор-
динационните способности чрез ад-
министриране на голяма и предста-
вителна извадка от деца в училищна 
възраст [10] (табл. 1).

Резултатите от проведеното 
тестиране са обработени с помо-
щта на алтернативен и вариационен 
анализи.

Анализ на резултатите

Резултатите от приложения за 
целта вариационен анализ на изходни-
те данни от проведеното спортно-
педагогическо тестиране при изслед-
ваните момичета са представени на 
табл. 2.

Анализът показва, че по време на 
т.нар. констативен експеримент 
момичетата от изследваната съв-
купност са постигнали средно 3,42 
точки (от 5 възможни) при хвър-
лянето назад на тенис-топка в цел 
(показател 1). Както се вижда от 
таблицата, обаче в групата има уче-
нички с много ниско ниво на развитие 
на кинестатичните способности за 
диференциране на горните крайници 
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и в същото време, такива при които 
тази способност е развита на много 
високо ниво, което им позволява да 
извършват фино диференцирано уп-
равление на динамичните простран-
ствено-времеви параметри на дви-
жението. Доказателство за това са 
минималните и максималните стой-
ности на средноаритметичната ве-
личина (

min
 = 1,40 и 

max
 =  4,80 т).

валка” по номерирани цели). Както 
се вижда от фигурата, изследваната 
съвкупност е относително хомоген-
на (V

3
 = 12,37%) и по отношение на 

кинестатичните способности на 
диференциране на долните крайници, 
бързината на сложната двигателна 
реакция и основните параметри на 
вниманието (концентрация, разпре-
деленост и гъвкавост), проявени при 

№ Показатели  S V min max As Ex

1.
Хвърляне на тенис 
топка назад в цел 

3.42 0.827 24.16 1.40 4.8 0.586 0.530

2.
Отмерен скок на 
дължина (1 m)

7.35 3.861 52.55 24 0.00 0.478 0.592

3.
Бягане – „совалка” 
по номерирани 
цели 

10.91 1.350 12.37 16.86 8.18 0.888 0.959

Таблица 2. Средни стойности и вариативност на координационните спо-
собности  при  9–10 годишни момичета

Наблюдаваните разлики в по-
стиженията съвсем естествено се 
отразяват на вариативността на 
показател 1. От таблицата се виж-
да, че коефициентът на вариация V 
е в границите между 10 % и 30 % 
(24,16 %), което, според нормите на 
спортната статистика, показва, че 
изследваната съвкупност момичета 
от III клас е относително хомогенна 
(еднородна) по отношение на кинес-
татичните способности на горните 
крайници.

В същата зона на разсейване (фиг. 
2) попада и показател 3 (бягане „со-

совалково бягане към предварително 
неизвестна цел. 

При анализа на фигурата прави 
впечатление също, че коефициентът 
на вариация при показател 2 (отме-
рен скок на дължина 1 м) е много по-
висок (52,55%) от коефициентите 
на другите два изследвани показате-
ля. Най-голямото допуснато откло-
нение от поставената цел (призе-
мяване върху линията, очертана на 
1 м от стартовата линия) е 24,00 
cм, а най-високата точност, съвсем 
е 0 cм. Това дава основание, с висока 
гаранционна вероятност (Р

t
 ≥ 95 %), 



169

Спорт & наука, кн. 1/2 2019 г.

да се счита, че изследваната съвкуп-
ност е нехомогенна по отношение на 
кинестатичните способности на до-
лните крайници на момичетата, при 
проява на синхронни мускулни усилия 
в хоризонталната равнина.

Интерес за изследването пред-
ставляват резултатите представе-
ни на фиг. 3.

За установяване на кинестатич-
ните способности на горните край-
ници изследваните момичета изпъл-

7 
 

 
Таблица 2. Средни стойности и вариативност на координационните способности  при  

   момичета  9 – 10 годишни 
№ Показатели  X S V min max As Ex 

1. Хвърляне назад на тенис топка 
в цел  

3.42 0.827 24.16 1.40 4.8 0.586 0.530 

2. Отмерен скок на дължина (1m) 7.35 3.861 52.55 24 0.00 0.478 0.592 

3. Бягане – „совалка“ по 
номерирани цели  

10.91 1.350 12.37 16.86 8.18 0.888 0.959 

 
Наблюдаваните разлики в постиженията, съвсем естествено, се отразяват на 

вариативността на показател 1. От таблицата се вижда, че коефициентът на вариация V 
е в границите между 10 % и 30 % (24,16 %), което, според нормите на спортната 
статистика, показва, че изследваната съвкупност момичета от ІІІ клас е относително 
хомогенна (еднородна) по отношение на кинестатичните способности на горните 
крайници. 

В същата зона на разсейване (фиг. 2) попада и показател 3 (бягане „совалка“ по  
номерирани цели). Както се вижда от фигурата, изследваната съвкупност е относително 
хомогенна (V3 = 12,37 %) и по отношение на кинестатичните способности на 
диференциране  на долните крайници, бързината на сложната двигателна реакция и 
основните параметри на вниманието (концентрация, разпределеност и гъвкавост), 
проявени при совалково бягане към предварително неизвестна цел.  
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Фиг. 3. Среден брой точки постигнати при всяко от 5-те хвърляния назад 
на тенис топка в цел – 9-10-годишни момичета
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няват по 5 хвърляния на топка за 
тенис в цел от изходно положение 
стоеж с гръб, като за попадане на 
топката в целта се зачитат 5 м. 
При отклонение от 20 до 50 cм точ-
ките намаляват до 4, при отклоне-
ние от 50 до 100 cм – на 3, при откло-
нение от 100 до 150 см – на 2 и т.н. 

Анализът на фигурата показва, че 
средният брой на постигнатите от 
цялата съвкупност точки при пър-
вия опит е 2,65. При втория опит 
средният брой точки нараства на 
3,09. Както се вижда, постепенното 
увеличаване на броя на точките води 
в края на теста (при 5-ия опит) до 
средно постижение за групата 4,03 
т., което означава 80,6 % точност 
на хвърлянето в цел. Този факт дава 
основание да се твърди, че с увели-
чаване на броя на опитите настъп-
ва стабилизиране на динамичната и 

кинематичната характеристики на 
основното движение.

За да бъде установена динамика-
та на развитие, са изчислени относи-
телните дялове (в %) на промяната 
в точността на хвърлянето при все-
ки от опитите, в сравнение с пре-
дходния опит (фиг. 4)

Както се вижда от фигурата, 
най-голям (16,48%) е прирастът по-
стигнат при втория опит, спрямо 
първия. При всеки следващ опит от-
носителните дялове на прирастите 
постепенно намаляват, но остават 
с положителен знак. Най-нисък при-
раст (3,03%) се наблюдава при тре-
тия опит, в сравнителен план с резул-
татите от четвъртия опит. Това, 
според нас, би могло да се дължи на из-
вестно разконцентриране на момиче-
тата след 2-ия опит, което е напълно 
логично за децата от изследваната 
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възрастова група (9-10-годишни), за 
които е известно, че трудно задър-
жат вниманието си дълго време при 
изпълнени на една и съща работа.

За нуждите на изследването, 
според постигнатата точност, са 
изчислени относителните дялове 
на момичетата, принадлежащи към 
всяка от петте групи – без попаде-
ние в целта, с едно попадение, с две, 
три или четири попадения (фиг. 5).

на изследваните лица, които нямат 
точно попадение при нито един от 
5-те извършени опита за хвърляне 
назад на топка за тенис в цел.

Обобщеният анализ на фигурата 
дава основание да се счита, че над 70 
% от репрезентативната извадка, 
чийто голям обем (509 деца) позво-
лява да се твърди, че същата носи 
белезите на генералната съвкупност 
(9–10-годишни български момичета), 
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Фиг. 5. Относителни дялове на постигнатата точност при хвърляне назад 
на тенис топка в цел при 9–10-годишни момичета

От фигурата става ясно, че, най-
висок е относителният дял на мо-
мичетата, които са постигнали по 
4 (от 5 възможни) попадения целта. 
Както се вижда, това са повече от 
половината (56,39%) от участнич-
ките в констативния експеримент. 
Малко над една шеста (14,93%) от 
ученичките са били успешни при 3 от 
своите опити, което означава 60% 
точност на хвърлянето в цел. Най- 
нисък (3,34%) е относителният дял 

има високо и много високо ниво на 
развитие на кинестатичните спо-
собности на горните крайници. Само 
15,52 % от децата имат много ни-
ско и ниско ниво на развитие на тези 
способности. Това е добър атестат 
за развитието на този важен компо-
нент от физическата дееспособност 
на българските момичета.

За разкриване на нивото на разви-
тие на кинестатичните способно-
сти на долните крайници, е приложен 
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тестът „отмерен скок на дължина – 
1 m“. От табл. 1 се вижда, че средно-
то ниво на изследваната съвкупност 
е 7,35 cм, което означава, че откло-
нението в положителна или отрица-
телна посока при скока е около 7 cм.

Представеното на фиг. 6 разпре-
деление на изследваните ученички, 
според постигнатата точност при 

Както се вижда от фигурата, до-
пусната грешка в рамките между 15 и 
20 cм се наблюдава само при 1,18 % от 
децата, а над тази граница – само при 
0,39 %. Обобщено може да се твърди, 
че почти една трета от изследвани-
те 9–10-годишни български ученич-
ки имат високо ниво на развитие на 
кинестатичните способности на до-
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Фиг. 6. Разпределение на изследваните 9–10-годишни момичета, според 
точността на отмерен сок на дължина – 1 м

скока, показва, че само 1,38 % от 
тях са се приземили точно върху 
контролната линия, очертана на раз-
стояние 1 м от стартовата. Много 
по-голям (32,42%) е относителният 
дял на изследваните деца, които са 
допуснали отклонение от целта в 
рамките до 5 cм (в положителна или 
отрицателна посока). Най-голям е 
относителният дял (44,95%) на при-
земилите се с грешка до 10 cм. Незна-
чителни са относителните дялове 
на момичетата, при които отклоне-
нието от целта е над 15 cм. 

лните крайници и едва при една чет-
върт от тях – нивото е ниско.

Комплексна оценка на кинеста-
тичните способности, бързината на 
сложната двигателна реакция и пара-
метрите на вниманието дава т.нар. 
„совалково” бягане към неизвестна 
цел от изходно положение стоеж с 
гръб към посоката на движението.

Както става ясно от табл. 1, мо-
мичетата от изследваната съвкуп-
ност са изпълнявали упражнението 
от тест 3 средно за 10,91 сек. От 
таблицата се вижда обаче, че в гру-
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пата има постижения от порядъка 
на 8,18 s (X

max
), което е гаранция за 

много високо ниво на развитие на 
признаците, за които показател 3 
носи информация. В същото време 
постижения от порядъка на 16,86 s 
(X

min
) доказват, че между 9-10-годиш-

ните момичета има и такива, които 
изпитват сериозни затруднения при 
преминаване на маршрута и следова-
телно, ниско ниво на развитие на ко-
ординационните способности.

За нуждите на изследването е на-
правено разпределение на изследвани-
те лица, според техните постиже-
ния при совалковото бягане (фиг. 7).

Анализът на фигурата показва, 
че 27,9 % от момичетата имат по-
стижения под 10 сек, което е доказа-
телство за високо ниво на развитие 
при тях на кинестатичните способ-
ности, както и много добри сложна 

двигателна реакция и параметри на 
вниманието.

Най-висок е относителният дял 
(51,87%) на момичетата, чиито по-
стижения са в рамките между 10,01 
и 12,00 сек, т.е. в зоната, в която, 
съвсем естествено, е разположена 
средноаритметичната величина. 
Много по-малък (17,29 %) е относи-
телният дял на постиженията меж-
ду 12,01 и 14,00 сек. Прави впечат-
ление, че, макар и много малък брой 
(2,95%), но все пак в групата има 
момичета, които, както посочихме 
по-горе, имат сериозни проблеми 
(постижения над 14 сек) с нивото 
на развитие на координационните си 
способности.

Извади

1. Изследваната съвкупност от 
9–10-годишни ученички е относи-
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телно хомогенна по отношение 
на кинестатичните способно-
сти на горните и долните край-
ници, бързината на сложната 
двигателна реакция и основните 
параметри на вниманието (кон-
центрация, разпределеност и 
гъвкавост), проявени при совал-
ково бягане към предварително 
неизвестна цел. С висока гаран-
ционна вероятност може да се 
твърди, че нехомогенност се 
наблюдава по отношение на ки-
нестатичните способности на 
долните крайници при проява на 
синхронни мускулни усилия в хо-
ризонталната равнина.

2. Над 70% от репрезентативната 
извадка, чийто голям обем (509 
деца) позволява да се твърди, че 
същата носи белезите на генерал-
ната съвкупност (9–10-годишни 
български момичета), има високо 
и много високо ниво на развитие 
на кинестатичните способно-
сти на горните крайници. Само 
15,52% от децата имат много 
ниско и ниско ниво на развитие на 
тези способности. С увеличава-
не на броя на опитите настъпва 
стабилизиране на динамичната и 
кинематичната характеристики 
на основното движение.

3. Почти една трета от изслед-
ваните 9-10-годишни български 
ученички имат високо ниво на 
развитие на кинестатичните 
способности на долните крайни-

ци при синхронни мускулни уси-
лия и едва при една четвърт от 
тях  – нивото е ниско.

4. 27,9% от децата в изследваната 
възраст демонстрират високо 
комплексно ниво на развитие на 
кинестатичните способности, 
както и много добра сложна дви-
гателна реакция и параметри на 
вниманието. Относителният 
дял на момчетата, които имат 
сериозни проблеми с нивото на 
развитие на координационните 
си способности, е много малък 
(2,95%).
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Анализ на системи за оценка на физическата  
дееспособност на населението в България

Надежда Костова

Обект на настоящото изследване са някои теоретични, научноприложни ас-
пекти и практически опит в проектиране и внедряване на национални систе-
ми за оценка и контрол на физическата дееспособност на основни социално-
демографски групи на населението в страната, в периода 1962–2018 година. 
България е една от страните в Европа, която създава и усъвършенства ин-
формационни системи за управление на физическата дееспособност на населе-
нието. Обоснована е необходимостта от бъдещи национални научноприлож-
ни изследвания във взаимна връзка на физическата активност, физическата 
дееспособност и нервно-психичната реактивност на населението.
Ключови думи: система, физическа дееспособност, физическа активност, уп-
равление, тестове, информация, модел, физическо развитие.

Systems analisys of physical activity assessment  
of the Bulgarian  population

Nadezhda Kostova

The subject of the study are some theoretical, scientific, practical aspects and ex-
perience in the designe and implementation of  national systems for assesment and 
control of the physical activity of basic demographic social groups in the country 
from 1962-2018. Bulgaria is a country in the EU, which has created and improved 
information systems on management of the physical activity of the population. The 
necessity of further national research on the interaction between physical activity, 
physical capacity and neuro-psychic reactivity of the population   has been explained 
and justified.
Key words: system, physical capacity, physical activity, management, tests, informa-
tion, model, physical development.

След създаването на Българ-
ския съюз за физическа култура и 
спорт през 1957 г., като обществена 
спортна организация за управление 

на физическата култура и спорта в 
България, се осъществява процес на 
проектиране на теоретични, науч-
ноприложни аспекти и внедряване 
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на национални системи за оценка на 
физическото развитие, физическата 
дееспособност и нервно-психическа-
та реактивност на населението. До 
1990 г. България е една от европей-
ските страни, в която се проекти-
рат и прилагат национални авто-
матизирани системи за управление 
на физическата дееспособност. В 
този процес специфична особеност 
е взаимодействието на държавни и 
обществени институции и организа-
ции, на техните специалисти – науч-
ни работници и преподаватели.

След 1990 г. в страната се осъ-
ществяват динамични политически, 
икономически и социални промени. Те 
оказват кардинални промени в прин-
ципа на управление на физическата 
култура и спорта, т.е. от прилага-
нето на основния принцип в управле-
нието – „обществено – държавен”, 
със създаването на Държавния коми-
тет за младежта и спорта при Ми-
нистерския съвет (1992 г.) се прилага 
принципа „държавно – обществено”. 
По същество системата за упра-
вление на физическото възпитание 
и спорта се изгражда, функционира 
и се развива в условията на промени 
във външна и вътрешна среда.

Целта на настоящото изследва-
не е да направи ретроспективен и 
диагностичен анализ и очертае бъде-
щото управление на национални сис-
теми за оценка и контрол на физиче-
ската дееспособност на населението 
в България.

При проектиране и провеждане 
на изследването приложих методи-
те: ретроспективен; диагностичен; 
сравнителен и контент анализи; сис-
темен подход; Case Study.

В периода 1962 – 1990 г. България, 
в сравнение с по-голяма част от евро-
пейските страни, заема водещо мяс-
то по отношение на мащабни теоре-
тични и научноприложни изследвания 
в областта на физическото разви-
тие, физическата дееспособност и 
нервно-психическата реактивност 
на различните социално-демографски 
групи на населението.

С участие на висококвалифици-
рани научни работници, преподава-
тели и специалисти, на държавни 
институции и обществени инсти-
туции и организации през 1962–1964 
г. – Институтът по морфология 
при Българската академия на науки-
те провежда национално изследване 
върху физическото развитие с учас-
тие на 40 000 души – подрастващи и 
възрастни от 3 до 20 години (мъже и 
жени) [27]. 

През 1970 г. се провежда второ на-
ционално изследване с обхват 73 000 
души, свързано с „Физическото раз-
витие, физическата дееспособност и 
нервно-психическата реактивност” 
на деца, юноши, младежи и хора анга-
жирани в творческа дейност. Краен 
продукт на изследването е – форму-
лиране на нормативи за индивидуална 
и колективна оценка на физическото 
развитие на населението. Данните 



178

Мениджмънт и маркетинг на спорта

са обработени чрез прилагане на ком-
плекс от математико-статистиче-
ски методи.

През 1980 – 1982 г. в България се 
провдежда трето национално изслед-
ване, свързано с „Физическото раз-
витие, физическата дееспособност 
и нерво-психическата реактивност 
на населението” [25]. В изследването 
участват 45 000 лица на възраст от 
3 до 70 години (мъже и жени). В ре-
зултат на изследването се предлага 
стандартизирана таблица – вари-
ационен анализ (показатели за оценка 
на физическото развитие, физическа-
та дееспособност и нервно-психи-
ческата реактивност, медицински 
и други показатели). Обособени са 
шест групи параметри на физическа-
та дееспособност на качествата: 
сила; бързина; издръжливост; гъвка-
вост; отскокливост и др.

През 1983 г. Министерският съ-
вет на Народна Република България 
прие постановление – „За утвържда-
ване на основни изисквания, принципи 
и организация за внедряване на Нацио-
налния физкултурен комплекс „Ро-
дина” [22]. Комплексът е програмна 
и нормативна основа на системата 
за физическо възпитание в България. 
Той е предназначен да допринесе за: 
укрепване на здравето; повишава-
не на физическата дееспособност и 
трудоспособност; творческа актив-
ност и дълголетие на нацията.

В третата степен на комплекса 
– „Бронзова значка” са включени 6 

теста (упражнения) за измерване и 
оценка на физическата и функционал-
ната годност на населението (от 6 до 
61 години на възраст – мъже и жени). 
Тестовете са: 50 м гладко бягане; 
скок на дължина от място; лицеви 
опори; изправяне от тилен лег; хвър-
ляне на малка топка в цел; 200 м глад-
ко бягане (с оценки в съответствие 
с постижението от 1 до 50 точки).

Приложена е Национална автома-
тизирана система за отчитане на 
резултатите от изпълнение на от-
делните тестове на равнища: учебни 
заведения; предприятия и учрежде-
ния; села; общини; окръзи; страната. 
Анализът на резултатите показва, 
че в периода 1985–1987 г. в Национал-
ния информационен център „Инфос-
порт” са обработени данни за физи-
ческата дееспособност на 1 827 465 
лица [2]. Най-интензивно с участие 
в организацията (на преподаватели, 
спортни организации) на прилага-
нето на комплекса в учебните за-
ведения (начални, основни, средни, 
висши), т.е. сред учащите се в стра-
ната. През 1988 г. 809 900 ученици и 
студенти (68,4% от общия им брой) 
покриват нормативните изисквания 
на комплекса срещу 434 000 (40,3%), 
които не покриват. През 1988 „Сла-
ба оценка” за равнището на физи-
ческата дееспособност получават 
43,3% от общия брой на учащите се 
в страната.

Прилагането на НФК „Родина” 
в страната показва, че той не сти-
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мулира достатъчно участието на 
учащите се в системни форми за 
обучение, занимания (тренировка) и 
спортни състезания по различни ви-
дове физически упражнения, спорт и 
туризъм. Не се осъществява процес 
на продължителност, интензивност 
и честота на двигателната актив-
ност на учащите се и на тази основа 
да се оценява тяхната физическа де-
еспособност. Анализът на резулта-
тите обуславя необходимостта от 
усъвършенстване на отделните те-
стове на комплекса. Основният не-
достатък на комплекса е, че не беше 
постигната интегративна връзка 
между двигателната активност и 
оценката на физическата дееспособ-
ност. Това не дава възможност за 
неговия очакван принос в осъщест-
вяване на основните функции – обра-
зователна, здравна, възстановител-
на.

Иновативен е проектът на Бъл-
гарския съюз за физическа култура 
и спорт и Министерството на на-
родното здраве и социалните грижи 
в периода 1987–1989 г. за проекти-
ране и внедряване на Автоматизи-
рана информационна система „Вита 
олимпик” [15,16]. Системата осигу-
рява безплатно за всички граждани 
достъп до кабинети за физкултурно-
здравни консултации, в условията на 
здравни заведения, спортни съоръже-
ния (зали, стадиони).

Последователо в сраната с фи-
нансова, материално-техническа и 

кадрова помощ са изградени и функ-
ционират 32 кабинета за физкултур-
но-здравни консултации. Системата 
предлага 15 специални програми за 
двигателна активност. В кабинети-
те консултациите се осъществяват 
от лекари и методисти. Консул-
тациите се предоставят въз осно-
ва на данни от резултатите от по 
14 параметри (антропометрични, 
функционални, медицински), свърза-
ни със здравословното състояние, 
физическото развитие и физическа-
та дееспособност на лица от двата 
пола на възраст от 6 до 60 години. По 
мнението на експерти (от България, 
Австрия, Германия, Съветския съюз 
и др.) кабинетите за физкултурно-
здравна консултация са една от фор-
мите, фактор за устойчиво интег-
риране на двигателната активност 
със здравеопазването в страната.

За първи пат с участие на специа-
листи е разработена и предложена за 
внедряване от ЦС на БСФС – през 
1983 г. – „Единна система за масово 
практикуване на физически упраж-
нения и спорт в Народна Република 
България (първа част). Направен е ус-
пешен опит за възможности за дви-
гателна активност, на различните 
социално-демографски групи на насе-
лението [24].

В периода 1985-1990 г. под ръко-
водството на научен колектив в 
България е осъществен мащабен про-
ект, вкл. теоретични, научнопри-
ложни и практически изследвания в 
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областта на възможностите за оп-
тимизиране на двигателния режим и 
за контрол, и оценка на физическата 
дееспособност на децата в предучи-
лищните заведения (детските гради-
ни). На основата на продължително 
взаимодействие между Министер-
ството на науката, културата и 
просветата, Министерството на 
народното здраве и социалните гри-
жи, Централния съвет на Българския 
съюз за физическа култура и спорт 
ВИФ „Георги Димитров”, СУ „Кли-
мент Охридски”, преподаватели в 
предучилищните заведения и специа-
листи е осъществена научноприлож-
на работа 41 експериментални и 34 
контролни детски градини с участие 
на 8 000 деца.

Акцентът е поставен върху 
проектиране и експериментиране 
на комплекс от методики, форми и 
средства, материално-техническо 
осигуряване и управление на спорт-
но-подготвителните упражнения 
– на разнообразни видове: плуване; 
подвижни игри; художествена гим-
настика; детски футбол; баскетбол; 
волейбол; тенис на маса; аеробика; 
малък тенис; ролкови кънки; зимни 
упражнения и др.. Двигателната ак-
тивност на децата е в съответстие 
със спецификата на техните меди-
ко-биологични, психологически и фи-
зически особености. 

По данни на националната инфор-
мационна система „Оптимизиране 
на двигателния режим в детски-

те градини” през 1986/87 г., общо в 
страната 149 000 деца (т.е. 46,8% 
от общия им брой в предучилищни-
те заведения) са включени в оптими-
зиран двигателен режим. [7,30] През 
1985/86 г. техният брой е 123 000, 
т.е. 38,7%. През есенното тести-
ране (1986 г.) бяха включени 59 600 
деца от 22 окръга, а през пролетното 
(1987 г.) – 120 560 деца от всичките 
28 окръга на страната.

През първия период обект на на-
стоящия анализ са налице: 1. Устой-
чиви тенденции за участието на 
преподаватели, научни работници, 
държавни и обществени институции 
(вкл. в учебните заведения), в про-
веждането на многобройни теоре-
тични и научноприложни изследвания 
с продукти: дисертации; публикации; 
методически разработки по про-
блемите на оценката и контрола на 
физическата дееспособност на раз-
личните социално-демографски гру - 
пи на населението [28]. 2. Продъл-
жително, активно участие на Бъл-
гарския съюз за физическа култура и 
спорт, на неговите органи в органи-
зацията, координацията и ресурсно-
то осигуряване на управлението на 
националните изследвания, свързани 
с физическата дееспособност, физи-
ческото развитие и нервно-психич-
ната реактивност на населението. 3. 
Приносът на гл. редактор на научно-
методическото списание „Въпроси 
на физическата култура” Станка Ви-
денова в професионалното участие 
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в теоретични и научно-приложни 
изследвания и тяхното отразяване в 
списанието.

В периода след 1992 г. анализира-
ме някои публикации и документи, 
които имат пряко и непряко отно-
шение към разработката и прилага-
нето на системи за оценка и контрол 
на физическата дееспособност на 
различните социално-демографски 
групи на населението. В тази връзка 
се предлагат 101 теста за оценка на 
физическата годност с практическа 
насоченост на индивидуално равнище 
[17]. Съвременни, разностранни са 
тестовете и методиката за тяхно-
то изпълнение. Те са за оценка на фи-
зическата годност – издръжливост, 
ловкост, гъвкавост и равновесие, 
сила, скорост и мощност. Внимание-
то е акцентирано върху: измерване 
на телесната маса; тестовете за 
оценка на психологическото състоя-
ние и здравния статус на включени-
те във физическа активност чрез 
тренировъчна програма.

Направен е анализ на съвременна-
та политика и стратегия на Евро-
пейския съюз, Съвета на Европа, Ев-
ропейската комисия в областта на 
физическата активност на трудос-
пособното население [4,5]. Обосно-
вана е тенденцията за увеличаване 
на нехроничните незаразни болести. 
Осъществено е пилотно изследва-
не за ефективен преход от заседнал 
начин на живот към препоръчителни 
стандарти на Европейския съюз за 

физическа активност на трудоспо-
собното население. Посочен е като 
подход в изследванията – за осъ-
ществяване на интеграция на физи-
ческата активност и физическата 
дееспособност на децата и младе-
жта в образователната система. 
На тази основа на тяхното влияние 
върху начина на живот на подраства-
щите в България.

Въз основа на изследване българ-
ски специалист разработва и предла-
га за внедряване в Народна Република 
Мозамбик – „Система за оценка и 
контрол на физическата дееспособ-
ност на децата и младежта” [32]. 
Чрез батерия, включваща 6 теста 
за оценка на физическите качества: 
сила на горните крайници, сила на 
долните крайници, издръжливост, 
бързина, гъвкавост, ловкост са тес-
тирани 4482 деца и младежи (на въз-
раст от 7 до 19 г.). Краен продукт 
на научноприложното изследване са 
13 таблици (нормативни) за оценка 
на физическата дееспособност, вкл. 
20 бална оценка, 5 степени на значе-
ние. Резултатите получават широк 
обществен интерес по отношение 
подхода на структурата и органи-
зацията на изследването и тяхното 
значение за образователната сис-
тема на физическото възпитание и 
спорта на страната.

Въз основа на изследвания Ко-
митетът за развитие на спорта 
при Съвета на Европа проектира и 
предлага препоръчителни Европей-
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ски тестове за физическа годност 
– „Еврофит”. [12,8] Те са за: сърдеч-
но-двигателна издръжливост, сила, 
издръжливост на мускулите, ско-
рост, гъвкавост, баланс (равнове-
сие), антропометрични измервания, 
както и предоставяне на лични данни 
на участниците в тестиранията.

Народното събрание приема два 
закона за физическото възпитание и 
спорта – 1996 и 2018 г. [13,14] Дър-
жавната политика в тази социална 
област е заложена в Закон (1996 г.): 
чл. 2 /1/ – „Целта на физическото 
възпитание и спорта е подобряване 
на здравето и физическото развитие 
на нацията, чрез системни занимания 
с физически упражнения и спорт от 
всички възрасти”, /3/ „Физическото 
възпитание и спортът осъществя-
ват образователни, образователни, 
здравни, социални, културни и въз-
становителни функции”. Държавата 
(комитет, агенция, Министерство 
на младежта и спорта) приема после-
дователно 6 национални концепции, 
програми и стратегии за развитие 
на физическото възпитание и спор-
та в страната. В периода 1996 – 2017 
г. не са проектирани и осъществени 
национални теоретични и научно-
приложни изследвания в областта на 
физическата дееспособност и физи-
ческото развитие на населението.

На 1 януари 2007 г. Република 
България е приета за редовен член 
на Европейския съюз. Политиката и 
стратегията на Европейския съюз е 

визирана в редица документи на Съ-
вета на Европа, Европейската коми-
сия, Дирекции, Отдели и други звена 
на съюза [6,9,10,11]. Целта е повече 
граждани в страните на Европейския 
съюз да бъдат мотивирани, стимули-
рани и привлечени в различни форми 
за физическа активност. На тази ос-
нова да се гарантира устойчиво ре-
ализацията на основните иU функции 
– образователна, здравна, социална, 
културна и възстановителна.

По-късно в Новия Закон за физи-
ческото възпитание и спорта (2018 
г.) в чл. 2 се посочва – „Целта на за-
кона е да осигури организацията на 
системата на физическото възпи-
тание и спорта и спортно-туристи-
ческата дейност, както и създаване 
а условия за тяхното развитие”. В 
член 4 – „Физическата активност, 
физическото възпитание, спортът 
и спортно-туристическата дей-
ност осъществяват образователни, 
здравни, социални, културни и въз-
становителни функции”.

Съвременната потребност на 
обществото е друга. Проектиране и 
провеждане на продължителни тео-
ретични, научноприложни изследваия 
в областта на двигателната актив-
ност, физическото развитие и физи-
ческата дееспособност на население-
то – като базисна предпоставка за 
реализация на социалните им функ-
ции. Единствено е формулирана зако-
нодателна база за научноприложните 
изследвания в областта на система-
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та на спорта за високи постижения.
В тази връзка след 1992 г. заслу-

жава внимание иновативният под-
ход на Министерството на образо-
ванието и науката и Националната 
спортна академия „Васил Левски” в 
осъществяване на национален Про-
ект – „Анализ и оценка на физическа-
та дееспособност на учениците от 
средните училища в Република Бълга-
рия” [22,6]. В изследването участва 
екип от квалифицирани специалисти. 
Те осъществяват оценка на равни-
щето на физическата дееспособност 
на 13 000 ученици от: I до IV клас; 
V–VI клас; VIII–ХII клас. Авторите 
на изследването предоставят данни, 
чрез които обосновават проблема 
за ниската и ограничена физическа 
активност на подрастващите, уве-
личаване на незаразните заболявания 
(вкл. на гръбначните изкривявания), 
физическото развитие, нездраво-
словното хранене. Изследвани са дви-
гателните качества: сила, бързина, 
издръжливост, ловкост и гъвкавост. 
Изследването показва негативни, 
слаби резултати при изпълнение на 
отделните тестове на ученици в 
отделните класове на образовател-
ната система. Те определят като 
незадоволително равнището на фи-
зическата дееспособност на децата.

Политиката, стратегията и про-
грамирането на научното осигурява-
не на реализацията на функциите на 
физическото възпитание и спорта 
са ключов, лимитиращ, с непреходно 

значение фактор за развитие на тази 
област на обществото.

В перспектива какви следва да 
бъдат подхода, принципите, управле-
нието и ресурсите?
•	 	Обвързване	 в	 единен	 комплекс	 на	

физическата активност, физи-
ческо развитие и физическа де-
еспособност в единна национална 
система (фиг. 1). Това означава 
реализацията във взаимосвър-
заност на основните аспекти: 
демографски; социални; педаго-
гически; медикобиологични; пси - 
хологически; ресурсни; инфор-
мационни; законодателни; упра-
вленски (политика, стратегия, 
програмиране).

•	 	Физическото	развитие	и	физиче-
ската дееспособност са краен 
продукт на физическата актив-
ност, като основен елемент на 
теорията на физическото въз-
питание. [26] Потребността е 
– да се проектират и прилагат 
съвременни форми и средства, 
организация и управление на фи-
зическата активност на раз-
личните социално-демографски 
групи на населението. В тази 
връзка специалисти и експер-
ти осъществяват оригинален 
проект за „Сравнителен анализ 
на спортното участие на деца-
та и младежта” (на възраст от 
12–16 години) – „Compass 1999” с 
участие на: Финландия; Италия; 
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Холандия; Швеция и Англия. Из-
следвани са 7 степени на спортно 
участие на децата: състезател-
но, организирано, интензивно, 
регулярно, състезателно, органи-
зирано; регулярно рекреационно; 
нерегулярно; случайно; научастие 
[29]. Други автори в резултат на 
теоретични и научноприложни 
изследвания предлагат съвремен-
ни алтернативи за физическа ак-
тивност на децата във времето, 
пространството (вкл. насърча-
ване на физическата активност в 
общините); учебните заведения, 
семейството, по местоживеене; 
засилване ролята на: обществе-
ните спортни организации; функ-
циите, бизнеса; медицинския сек-
тор; детските, младежките и 

семейните центрове и др. [33].
Теоретичните основи, програми-

рането и оценката на физическата 
активност и физическата дееспо-
собност във взаимна връзка, както 
и приложението на информационни 
системи за тяхното управление, са 
обосновани и имат непреходно зна-
чение за процесите на реализация на 
социалните функции на физическото 
възпитание и спорта в България [3].

Ефективното управление на про-
цеса на реализация на функциите – 
образователна, здравна, социална, 
културна и вазстановителна изис-
ква създаване на национална инфор-
мационна система. Чрез системата 
(на приложението на информацион-
ни технологии) ще се обективизира 
участието на гражданите в прак-

Фиг. 1. Теоретичен модел на основни аспекти на управлението (политика, 
стратегия, програмиране) на физическата активност, физическото разви-
тие и физическата дееспособност на населението като социална система
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тикуване на физически упражнения, 
спорт и туризъм (обучение, занима-
ния (тренировка) състезания). Да се 
акцентира предимно на качеството 
на двигателната активност (с кри-
терии и показатели за продъжител-
ност, честота и интензивност). По 
този начин ще се сложи „бариера” 
на некачествената информация от 
национални и международни органи-
зации за физическата активност на 
българското население. Преимущест-
вено да не се финансират и матери-
ално-технически осигуряват про- 
веждане на епизодични, „бутикови” 
форми на събития за физическа ак-
тивност. Този подход към управле-
нието на физическата активност е в 
състояние да осигури информация за 
политиката и стратегията за нама-
ляване на двигателния инактивитет 
на различните социално-демографски 
групи на населението. Това е ключов 
фактор за превенция срещу интен-
зивно разпространение на хронични-
те незаразни болести в страната: 
сърдечно-съдови; мозъчно-съдови; 
злокачествени; захарен диабет; хро-
нична обструктивна белодробна бо-
лест; наднормено телесно тегло. [18]

Заключение

Възприемането на този подход 
за оптивизиране във взаимна връзка 
управлението на физическата актив-
ност, физическото развитие и физи-
ческата дееспособност изисква нова 
политика, стратегия и програмира-

не. Държавата – Министерството 
на младежта и спорта следва да: 
организира и осигури необходимите 
ресурси (финансови, материално-
технически, социални); координира 
участието на Министерството на 
образованието и науката, Минис-
терството на здравеопазването, 
Министерството на труда и соци-
алната политика, Икономическите 
– бизнес субекти, Общините, Об-
ществените спортни организации за 
проектиране и продължително про-
веждане на национални научно-при-
ложни изследвания. Крайният техен 
продукт ще бъде увеличаване поло-
жителното въздействие на функции-
те на физическата активност върху 
физическото развитие и физическа-
та дееспособност на населението в 
България.
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Характерно за нацията ни в по-
следните години е навлизането на 
модерните технологии в бита на 
хората, което води до все по-голя-
мо обездвижване. Двигателната ак-
тивност, системните занимания с 
физически упражнения, игри, спорт 
и туризъм са основното средство за 
спечелване на борбата срещу небла-
гоприятните за човека и общество-
то последици от обездвижването.

Г. Проданов разглежда връзката 
между двигателната активност и 
физическото развитие в ученическа 

възраст. Авторът отбелязва осо-
беното значение на двигателната 
активност за развитието на човеш-
кото тяло и в частност на органи-
те и системите на учащите се. Той 
стига до извода, че двигателната 
дейност е от голяма необходимост 
за подрастващия млад човек не само 
в часовете по физическо възпитание 
и спорт, а и извън учебната програма 
[2].

В тази връзка К. Найденова раз-
крива различни влияния на средата в 
която живеят учениците върху със-

Изследване на някои вредни навици при младежи  
на възраст между 15 и 29 години

Любомир Борисов

Целта на изследването е да се установи има ли наличие на вредни навици и 
каква е тяхната честота сред младежите на възраст между 15 и 29 години. 
Контингент на изследването са 100 младежи на възраст от 15 до 29 години, 
разделени в три възрастови групи. Проведено е анкетно проучване, включва-
що 16 въпроса със затворени отговори. Изследването показва, че годините, в 
които за пръв път се опитват алкохол, цигари и наркотици съвпадат с годи-
ните на тийнейджърството.
Ключови думи: наркотици, алкохол, тютюнопушене, младежи

Study on the bad habits of 15 – 29 years-old youngsters

Lyubomir Borisov

Purpose of study was the establishment of the bad habits existence and their frequen-
cy in 15 – 29 years-old youngsters. Object of examination were 100 young people, 
divided in three groups. A questionnaire with 16 questions with closed answers was 
carried out. The study showed that the age when children for the first time use alco-
hol, cigarettes or drugs, is the time when they are teenagers.
Key words: drugs, alcohol, cigarettes, youngsters.
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тоянието и честотата на двигател-
ната им активност [1].

В резултат на съвременните со-
циално-икономически условия днеш-
ните деца и младежи злоупотребя-
ват с консумацията на вредни храни, 
спортуват все по-малко, рядко об-
щуват с природата, прекалено дъл-
го се заседяват вкъщи пред компю-
трите и телевизорите, което води 
до нездравословен начин на живот, 
ниско равнище на здравословен ста-
тус на нацията и е предпоставка за 
употребата на алкохол и наркотични 
вещества. Хроничната употреба на 
алкохол, наркотици и тютюнопуше-
не води до влошаване на здравето. 
Те предизвикват увреждания на сис-
темите и органите, както и нама-
ляване на съпротивителните сили 
на организма. Степента на промяна 
зависи предимно от вида на веще-
ството, начините и честотата на 
употреба и  генетичната предразпо-
ложеност на организма.

Според И. Тошева  семейното и 
училищното възпитание, както и 
приятелската среда и спортът са 
от огромно значение за проблема с 
употребата на наркотици и превен-
цията му. Като основни методи на 
възпитание, които могат да се при-
ложат в превенцията за наркомании-
те тя извежда: убеждението, личния 
пример и наказанието [3].  

И. Тошева и В. Чернев посочват, 
че двигателната активност, осъ-
ществявана в урока по физическо въз-

питание, изисква от учениците про-
ява на точност и координираност на 
движенията. Тези показатели силно 
се влошават при употребата на оп-
ределени наркотични вещества. Про-
мяната може да бъде индикатор за 
спортния педагог, позволяващ ранна 
регистрация на евентуална употре-
ба на наркотици [4]. 

Целта на изследването е да се 
установи има ли наличие на вредни 
навици и каква е тяхната честота 
сред младежите на възраст между 
15 и 29 години.

За постигане на поставената цел 
бяха решени следните задачи:

 c Проучване на достъпната лите-
ратура свързана с поставената 
проблематика.

 c Изготвяне на анкетна карта и 
анкетиране на младежи на въз-
раст междуПредмет на изследва-
не са няк 15 и 29 години.

 c Изследване на някои вредните на-
вици сред младежите.

Обработка и анализ на резулта-
тите от изследването.

Методика

ои особености в начина на живот 
при младежи на възраст между 15 и 
29 години.

Контингент на изследването са 
100 младежи на възраст от 15 до 29 
години. Анкетирането беше прове-
дено в периода от януари до април 
на 2017г. За провеждане на нашето 
изследване съставихме анкетна кар-
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та, включваща 16 въпроса със затво-
рени отговори. За реализиране на 
изследването бяха използвани следни-
те научноизследователски методи: 
теоретичен анализ и обобщаване на 
литературни източници, анкетен 
метод и математико-статисти-
чески методи за обработка и анализ 
на получените резултати (честотен 
анализ – едномерно и двумерно раз-
пределение на честотите).

Анализ на резултатите

Поради ограничения обем на ста-
тията ще анализираме само една 
част от въпросите, включени в ан-
кетната карта. Отговорите на ос-
таналите въпроси ще бъдат пред-
мет на друга публикация.

На фиг.1 са представени отгово-
рите на въпрос № 9 „На каква въз-
раст бяхте, когато за първи път 
употребихте алкохол?”. 

От получените резултати се 
вижда, че най-голям процент – 36 % 
са употребили алкохол за първи път 
на 14-16 годишна възраст. Според 
25% от изследваните младежи въз-
растта, на която за първи път са 
употребили алкохол е била между 12 
и 14 години. Почти същият брой мла-
дежи (24%) са посочили възрастта на 
17 или по-късно. За 9% от анкетира-
ните първата употреба на алкохол е 
била на 10–12 години. Малък е процен-
тът – 4%, на тези, които за първи 
път са употребили алкохол в детска 
възраст и по-точно на възраст 8–10 
години. Едва 2% са отговорили, че 
никога не са употребявали алкохол.

Според получените данни повече-
то младежите, които сме анкетира-
ли са употребили алкохол за пръв път 
в годините на пубертет, за които е 
характерно да се опита от всичко, 
тийнейджърите искат да са част от 

Фиг. 1. На каква възраст бяхте когато за първи път употребихте алко-
хол? 
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света на възрастните и подражават 
на своите връстници.

Отговорите на въпрос № 10 „За 
изминалия месец, в колко от дните 
сте консумирали поне по едно алко-
холно питие?”, които са представени 
на фиг.2 ни дават представа до каква 
степен алкохолът е навлязъл в еже-
дневието на младите хора. Най-голям 
е процентът на отговорилите „нито 

един ден”, а именно 24%. Близък е про-
центът (22 %)  на посочилите като 
отговор „2–3 дни”. От анкетирани-
те: 17% посочват като отговор на 
въпрос № 6 „един ден”, 11% – „4–5 
дни”, 10% – „6–7 дни”, 6% –  „20–25 
дни”, 5 % – „10–15 дни” и „всеки ден”. 
Вследствие от получените резулта-
ти може да отбележим като поло-
жителен факт, че повечето младежи 

Фиг. 2. За изминалия месец, в колко от дните сте консумирали поне по едно 
алкохолно питие?

Фиг. 3. На колко години бяхте когато за първи път употребихте наркоти-
ци?
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не консумират алкохол много често.  
Обработените резултати на въпрос 
№ 11 „На колко години бяхте когато 
за първи път употребихте наркоти-
ци?” са представени на фиг. 3. Те ни 
дават престава за възрастта, в коя-
то младежите са пробвали за първи 
път някакво наркотично вещество. С 
радост можем да отбележим факта, 
че най-голяма част от анкетирани-
те – 71% са отговорили, че никога не 
са употребявали наркотици. Според 
19% от изследваните младежи въз-
растта, в която са употребили нар-
котик за първи път е била на 17 години 
или по-късно. За 9% от отговорилите 
на нашата анкета възрастта, на коя-
то за първи път за употребили нарко-
тици е била 14-16 години. Много нисък 
– 1%, е резултатът на посочилите 
като отговор „12-14 години”.  

На фиг.4 са представени отго-
ворите на въпрос № 12 „На колко 

години бяхте, когато за пръв път 
пушихте цигара?”. Най-голям е про-
центът – 30%, на отговорилите, че 
никога не са пушили цигара. Почти 
същият процент – 29%, са посочи-
ли възрастта 14-16 години за първия 
им допир с цигара. Според 16% от 
анкетираните възрастта, на която 
за пръв път са пушили цигара е била 
на 17 години или по-късно. Близък до 
този процент – 14%, са опитали ци-
гара в периода 12–14 години. Малки са 
процентите на пушилите цигара в 
детството, а именно: 5% на възраст 
8–10 години, 3% на възраст 10–12 го-
дини и на 7 години и по-рано. 

Отново както при въпрос № 5 
и тук наблюдаваме, че възрастта, 
в която за пръв път се пуши цигара 
съвпада с възрастта на тийнейджъ-
рите в пубертет, за които е харак-
терно да се чувстват възрастни.

Отговорите на въпрос №13 „За 

Фиг. 4. На колко години бяхте, когато за първи път пушихте цигара ?
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последния месец, колко дни пушихте 
цигара” представени на фиг. 5 ни да-
ват представа каква е употребата 
на цигари сред младежите, участници 
в нашето проучване. Водещ процент 
от анкетираните (67%) споделят, че 
не са пушили цигари в последния ме-
сец, което бихме отбелязали като 
изненадващ резултат. За съжаление 
не малък е процентът – 28%,на от-
говорилите, че са пушили цигари все-
ки ден. Останалите резултати се 
изразяват процентно както следва: 
2% – „6–9 дни”, 1% –„1–2 дни” и 1 % 
– „10–19 дни”. Данните на фиг. 6 ни 
представят съпоставянето между 
въпрос № 10: „За изминалия месец, в 
колко от дните сте консумирали поне 
по едно алкохолно питие?” и индекса 
на телесна маса (ИТМ). От получе-
ните резултати може да забележим 
дали употребата на алкохол оказва 
влияние върху теглото на анкетира-
ните младежи.

От обработените отговори се 
вижда, че най-голям е броят (16) на 
младежите с нормално тегло спо-
ред Световната здравна организация 
(СЗО), които през изминалия месец 
са употребили алкохол един ден или 
2–3 дни за целия месец. Почти същи-
ят брой младежи с нормално тегло 
(15) не са употребявали алкохол нито 
един ден през изминалия месец.

От всички младежи с нормално 
тегло, а именно 76, едва четирима 
пият поне по едно алкохолно питие 
всеки ден през последния месец. 

Най-малък е броят на младежи-
те (5), които спадат към групата 
на затлъстяване, от които трима 
през последния месец нито един ден 
не са пили алкохол, един,  който общо 
за целия месец е употребявал алко-
хол  6–7 дни и един – всеки ден през 
последния месец. 

Вследствие на изложените по-го-
ре данни не откриваме връзка между 

Фиг. 5. За последния месец, колко дни пушихте цигари? 
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употребата на алкохол и индекса на 
телесна маса, от което не може да 
направим извод дали алкохолът води 
до натрупване или до понижаване на 
телесна маса.

Изводи и препоръки

1. Годините, в които за пръв път се 
опитват алкохол, цигари и нар-
котици съвпадат с годините на 
тийнейджърството.

2. Употребата на алкохол и цигари 
сред младежите не е ежедневно 
явление.

3. Да бъдат осигурени часове в учи-
лище за информиране на ученици-
те за вредите от употребата на 

Фиг. 6. Двумерно разпределение между въпрос №10 и ИТМ

алкохол и цигари и за целенасоче-
но и ефективно антинаркотично 
възпитание.
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Оценка на развитието на дистанционното обучение 
в Европа 

Михаил Кончев

Динамично развиващите се информационни и комуникационни технологии по-
ставиха висшите учебни заведения пред предиз викателството да подложат 
на проверка парадигмата – традиционна форма на обучение. В терминологи-
ята на висшето образование активно навлезе терминът дистанционна фор-
ма на обучение. Основна цел на настоящото изследване е да бъде направена 
оценка на развитието на дистанционното обучение в Европа. В анализа са 
отчетени: Най-ранните форми на обучение; Развитието на информационни-
те и комуникационни технологии; Навлизането на Интернет в сферата на 
образованието; Web 2.0, като нов модел за обмен на информация. 

Assessment of the development of distance learning in Europe

Mihail Konchev, PhD

Dynamically evolving information and communication technologies have placed 
higher education institutions in the challenge of challenging the paradigm - a tra-
ditional form of learning. Terminology of higher education actively enters the term 
distance learning. The main objective of this study is to evaluate the development 
of distance learning in Europe. The analysis takes into account the earliest forms 
of training; The development of information and communication technologies; The 
incrusion of the Internet in the field of education; Web 2.0 as a new information 
exchange model.

„Дистанционно обучение” (dis-
tance learning) е едно от най-често 
използваните понятия в сферата на 
висшето образование. Опити за него-
вото дефиниране се срещат в множе-
ство научни публикации. Основна цел 
на настоящото изследване е да бъде 
направена оценка на развитието му в 
Европа. За да бъде изпълнена така по-
ставената изследователска задача, е 
необходимо да се проследи развитие-

то на дистанционната форма на обу-
чение от дистанцията на времето. 
За целите на анализа е необходимо да 
бъдат отчетени: 

 c Най-ранните форми на обучение.
Развитието на информационните 
и комуникационни технологии.

 c Навлизането на Интернет в сфе-
рата на образованието. 

 c Web 2.0, като нов модел за обмен 
на информация.

ИЗ ЧУЖДИЯ ОПИТ
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Развитие на дистанционно-
то обучение в Европа 

За първи път в Европа се заговаря 
за дистанционно обучение още през 
1840 година. Научните изследвания в 
България, насочени към електронно-
то обучение, започват активно след 
1993 година. Десет години по-късно, 
в НСА „Васил Левски” е оборудва-
на първата компютърна зала, като 
част от национална програма за съз-
даване на виртуално образователно 
пространство [7]. Отчитайки тен-
денциите в развитието на дистан-
ционното и електронното обучение 
в европейски и регионален мащаб, в 
настоящата статия се прави опит 
да бъде направена оценка на разви-
тието на дистанционното обучение 
в Европа. 

Името на Исак Питман [4] се 
свързва с една от най-ранните фор-
ми на кореспондентско обучение във 
Великобританя. Още през 1840 г. 
Питман организира курс по стено-
графия, чрез кореспонденция с обу-
чаемите по пощата. Четирдесет 
години по-късно кореспондентските 
образователни системи започват да 
навлизат масово в европейските уни-
верситети [9], като Лондонският 
университет се превръща в първото 
висше учебно заведение, което през 
1858 г. предлага диплом за завърше-
на дистанционна форма на обучение. 
През 1914 г. в Норвегия е създадено 
първото кореспондентско образова-

ние. Холандия предлага през 1947 г. 
над хиляда и четиристотин курса, 
основани на принципите на кореспон-
денското обучение. 

През двадесетте години на ХIХ 
век кореспондентското обучение 
търпи бурно развитие. С развитие-
то технологиите се променя и начи-
нът, по който се осъществява обу-
чението. През 1922 г. е организирана 
образователна програма, която из-
ползва радио и аудио лекции в процеса 
на обучение [1].

Редица изследователи, като Б. 
Скинер, Смолууд, Краудер и Стола-
ров развиват идеята за нов подход 
към обучението, наричайки го програ-
мирано обучение. То съчетава в себе 
си елементи на традиционната фор-
ма на обучение и възможностите на 
технологиите тогава. Идеята набира 
широка популярност и приложение, 
базирано на следните принципи: [2]:

 c Точно определяне на знанията и 
уменията, които е необходимо 
да бъдат усвоени в процеса на 
обучение и фрагментирането 
им на малки порции (кванти).

 c Обучаемите възприемат кван-
тите от знания в строго опре-
делена логическа последовател-
ност.

 c Обемът от знания в квнта е 
съобразена с възможностите на 
обучаващите се.

 c Обучаващите се възприемат 
учебното съдържание в свой 
темп.
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 c Реализирането на програмирано-
то обучение се осъществява по-
средством обучаващи машини 
или т.н. програмирани учебници. 

Видно е, че програмираното обуче-
ние и научно-техническият прогрес в 
сферата на образованието поставят 
началото на нов етап в развитието 
на дистанционното обучение, над-
граждайки кореспондентското. Още 
в началото на шесдесетте години 
дистанционното обучение започва да 
се превръща в алтернатива на тра-
дицонната форма. Доказателство 
за това е Open University, който през 
1960 г. отваря врати във Велико-
британия. Кореспондентското обу-
чение в университета е съчетано с 
радиолекции и кратки присъствени 
форми на обучение и консултации. 
И до днес университетът е най-го-
лемият център за дистанционно 
обучение в Европа. В края на 90-те 
години за целите на задочното и дис-
танционното обучение са създадени 
25 държавни университети, следва-
щи британския модел [18].

Идеята за World Wide Web е пред-
ложена през 1989 година от англий-
ския инженер Тим Бърнърс-Лий. Той 
ръководи и нейната първа реализа-
ция през 1990 г. за целите на ЦЕРН 
(Европейска организация за ядрени 
изследвания) [19,5]. През 1994 г. Тим 
Бърнърс-Лий оглавява международ-
ния консорциум W3C, който създава 
и усъвършенства стандартите за 
технологията WWW. Комерсиализа-

цията на глобалната мрежа започва в 
началото на 90-те години [15], пери-
од, който може условно да определим 
като начален за навлизането на ин-
тернет в сферата на образованието. 

По данни на G. Miller [12], след 
1997 г. се създават редица платфор-
ми за дистанционно обучение, като 
Blackboard [7]. През 1999 г. е разрабо-
тен първата версия на платформата 
за дистанционно обучение Moodle, из-
ползвана и до днес в редица универси-
тети в Европа и България. През 2004 
година, в публичното пространство 
бързо навлиза понятието Web 2.0. 
То е предложено от O’Reilly Media, 
което се отнася до така нареченото 
второ поколение уеб-базирани услуги 
– социални мрежи, уикита, инстру-
менти за комуникация и фолксоно-
мии [21]. Apple iTunes U започва да 
предоставя на своите потребители 
лекции за изтегляне през 2006 го-
дина. Три години по-късно YouTube 
EDU стартира проект за споделяне 
на безплатни лекции, организирани 
в голяма база от данни. През 2012 г. 
платформи, като Udacity, Coursera 
и edX започват да организират за 
своите потребители лекции в реал-
но време от различни области на по-
знанието, като икономика, менидж-
мънт, статистика, големи обеми 
от данни, счетоводство и други [20].

Развитието на дистанционното 
обучение в Европа може да бъде раз-
делен на 5 периода (фиг. 1).

За начало на първия период ус-
ловно ще приемем 1840 г., когато 
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Исак Питман организира първия 
кореспондентски курс. Характер-
но за този период е използването 
на печатни материали в процеса 
на обучение и пощенските услуги, 
като средство за комуникация. В 
този смисъл, той може да бъде на-
речен период на кореспондентско 
обучение.

Технологичната революция в ау-
дио-визуалните технологии и ради-
отехниката през първите години 
на ХIХ век бележат началото на 
втори период от развитието на 
дистанционното обучение в Евро-
па. Електронните медии възникват 

като организации с обществена от-
говорност, а радиочестотния спек-
тър се разглежда като ограничен 
естествен ресурс, който трябва 
да се използва в интерес на цялото 
общество. Това е една от причини-
те радио дейността в Европа дъл-
го време след възникването си да 
бъде доминирана от обществени и 
държавни институции, каквито са 
и образователните по това време. 
Първите технически опити за пре-
даване на изображение от разстоя-
ние се провеждат в Париж още през 
1931 г. в Националната консервато-
рия и Висшето електротехническо 

Фиг. 1. Етапи на развитие на дистанционното обучение в Европа
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училище. След година се създава екс-
периментално студио, а през 1935 
г. на Айфеловата кула е монтиран 
предавател с антена, което поста-
вя началото на излъчването на те-
левизионни програми. Периодът в 
края на 40-те и началото на 50-те 
години е време на широко разпрос-
транение на телевизията. В този 
период тя се развива в почти всички 
европейски страни. Във Великобри-
тания радиоразпръскването започва 
през ноември 1922 г., а през същата 
година е организирана образовател-
на програма, която използва радио и 
аудио лекции в процеса на обучение. 
[8].

Концепцията за обучение по-
средством компютър се заражда в 
началото на осемдесетте години. 
Оттогава датират и първите опи-
ти този вид обучение да се приложи 
на практика. Това поставя условно 
началото на третия период от ево-
люцията на дистанционното обу-
чение на европейския континент. 
Идеята за програмирано обучение 
посредством обучаващи машини е 
надградена от възможностите на 
компютрите в началото на 80-те 
години. Това е периодът, в който 
започва да намалява наложеното 
от традиционната форма на обу-
чение ограничение за време и място 
на провеждане на учебния процес.

90-те години на изминалия век 
поставят началото на четвър-
тия период от развитието на дис-

танционното обучение в Европа. 
Бързото навлизане на Интернет 
мрежата в сферата на образова-
нието повдигна в публичното прос-
транство въпроса: Възможно ли е 
„World Wide Web” да замени тради-
ционната форма на обучение? През 
този период от еволюцията на 
дистанционното обучение споделя-
нето на учебно съдържание, обуче-
нието и комуникацията започва да 
се осъществява посредством така 
наречените облачни технологии 
[10]. Съгласно дадено от National 
Institute of Standards and Technology 
(NIST) определение те представля-
ват „модел, чрез който се осигу-
рява повсеместен и удобен достъп 
при поискване до общи конфигуру-
еми изчислителни ресурси (мрежи, 
сървъри, запаметяващи устрой-
ства, приложения и услуги), които 
могат да бъдат бързо осигурени с 
минимални усилия по управлението 
или взаимодействие с доставчика 
на услугата”. В контекста на дис-
танционното обучение предложе-
ната от NIST дефиниция означава: 

 c Постоянен достъп до учебно съ-
държание и ресурси чрез Интер-
нет мрежата.

 c Обединяване и споделяне на ре-
сурси.

 c Бързо придобиване, предоставя-
не и въвеждане на нови информа-
ционни технологии.

 c По-пълноценно използване на на-
личното технологично оборудва-
не.
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 c Фокусиране върху специфични 
дейности, стимулиране и подпо-
магане на научноизследовател-
ската дейност.

 c Възможност за съвместна рабо-
та на всички участници в учеб-
ния процес от всяко място и по 
всяко време, чрез възможности-
те на мрежовите технологии.

 c Намаляване на разходие за харду-
ер, софтуер и тясно специализи-
ран персонал.

 c Заплащане за реално потребени 
услуги.

В терминологията на дистан-
ционното обучение през този пе-
риод се взаимстваха понятия от 
лексиката на информационните 
технологии като: „Софтуер като 
услуга” (Software as a service – SaaS), 
„Платформа като услуга” (Platform 
as a service – PaaS) и „Инфраструк-
тура като услуга” (Infrastructure as a 
service – IaaS). 

В този контекст, „Софтуер като 
услуга” (SaaS) представлява наемане 
на софтуерни приложения и бази от 
данни за целите на учебния процес. 
Такива приложения могат да служат 
за: създаване и редактиране на доку-
менти, календари и инструменти за 
управление на контакти, приложе-
ния за комуникация, пространство 
за съхранение на работни файлове и 
др. [4]. 

„Инфраструктура като услуга” 
(IaaS), от гледна точка на учебния 
процес, е осигуряване на необходимо-

то дисково пространство, мрежа, 
свързаност и изчислителна мощ за 
целите на дистанционното обучение 
[4].

Понятието „Платформа като 
услуга” (PaaS) в своята същност 
представлява наемането на инфра-
структура (хардуер, операционна 
система, оперативна памет и др.) за 
разработка на софтуерни приложе-
ния, необходими за целите на обуче-
нието в дистанционна форма [4].

С навлизането на облачните тех-
нологии в интернет пространство-
то се появиха уеб базирани приложе-
ния, като: Google Apps for Education, 
Microsoft Office 365, ZOHO, Live 
Documents, Amazon WorkDocs, Think 
free Office, Classroom by Google и 
OneNote Staff Notebooks for Education. 

След 2002 г. достъпът до висо-
коскоростен интернет бързо нара-
ства. В уеб пространството въз-
никнаха сайтове от тип Web 2.0 
и социални мрежи, като: MySpace, 
Facebook, Instagram, Digg и Twitter. 
Популярност придобиха и различни 
форми за споделяне и насочване към 
съдържание – блогове, уикита и фолк-
сономии.

По прогнозни данни на Cisco [6], 
до края на 2018 г. броят на използ-
ваните персонални мобилни устрой-
ства в световен мащаб ще достигне 
10 милиарда. Докладът „Интернет 
тенденции” [13] акцентира върху 
нарастването на програмите за на-
учноизследователска и развойна дей-
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ност, нареждайки Европа в топ 5 по 
брой на обучаващите се онлайн чрез 
мобилни устройства. „Ученето през 
целия живот е от решаващо значе-
ние за развитието на работната сре-
да и инструментите за това стават 
все по-добри и по-достъпни”, се казва 
в доклада. 

Навлизането на мобилните тех-
нологии в обучението постави нача-
лото на т. нар. „мобилно обучение”. 
През 2000 г., Quinn, Pinkwart и Parsons 
[14, 17, 16] го дефинират като пресе-
чната точка на мобилните компю-
търни технологии и електронното 
обучение. Quinn определя основните 
предимства на мобилното обучение 
– достъп до ресурси, независимо от 
местоположението, добри възмож-
ности за търсене на учебни матери-
али, отлично взаимодействие, мощ-
на поддръжка за ефективно учене и 
оценка на база постигнатите резул-
тати.

Web 2.0, като нов модел за обмен 
на информация и възможностите на 
мобилното обучение поставиха нача-
лото на петия период от развитие-
то на дистанционното обучение в 
Европа.

Заключение

Еволюцията на дистанционната 
форма на обучение в Европа доведе до 
колаборацията му с Web 2.0 техноло-
гиите. Тази взаимовръзка оказва все 
по-силно влияние върху организация-
та на учебния процес в редица учебни 

заведения в Европа. Web 2.0 техноло-
гиите издигнаха взаимоотношения-
та между преподаватели и обучаеми 
на едно по-различно от традиционно-
то ниво. Добавка интерактивност 
в обучението и повече автономност 
на преподавателите и обучаемите. 
Тенденцията към внедряване на Web 
2.0 технолиите в бизнеса показва, 
че мениджмънтът на учебните за-
ведения е необходимо да обръща все 
по-голямо внимание на обучението 
от тип 2.0. Това ще им осигури кон-
курентно предимство и по-висока 
ефективност на учебния процес.
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Широко е прието, че познаването 
на основните технически елементи 
от класическия балет е основата, 
върху която се базира един треньор 
при преподаването на техническите 

Ролята на класическия балет  
в артистичното плуване

Теодора Партали, Николета Константину, 
Николаос Кофотолис 

елементи в артистичното плуване. 
Задължение на треньора е от първи-
те контакти на детето в младша 
възраст с артистичното плуване, то 
да усвои набор от движения от кла-

Проведен е експеримент с 20 деца  на 10-годишна възраст, трениращи 
артистично плуване, в две групи  – контрална и експериментална. Изследването 
е проведено в продължение на 6 месеца. В експерименталната група при 
тренировките са прилагани упражнения, елементи, движения, позиции от 
класическия балет, а в контролната – само специфичните за артистичното 
плуване средства. Анализът на резултатите показва значителен напредък на 
състезателките от експерименталната група и потвърждават хипотезата 
на авторския колектив, че артистичното плуване е неразделно свързано с 
класическия балет, тъй като помага на състезателките да постигнат по-
високо ниво на желаните резултати. Безспорно ролята на класически балет в 
артистичното плуването е много важна.
Ключови думи: артистично плуване, момичета на 10-годишна възраст, 
класически балет

Role of classical ballet in artistic swimming

Teodora Portali, Nikoleta Konstantinu, Nikolaos Konstantiny

Experiment was held for 6 months with 20 children of 10 years of age training artistic 
swimming in two groups – control one and experimental one. Exercises, elements, move-
ments and positions of classic ballet were included in the training of the experimental 
group, while only specific for the artistic swimming means were applied with the control 
group. Analysis shows considerable advance of the girls in the experimental group and 
confirms the hypothesis of the team of authors that artistic swimming is closely related 
to classic ballet as the latter helps the competitors to achieve higher level of the results 
they wished. It is indisputable that the role of classic ballet in artistic swimming is very 
important
Key words: artistic swimming, 10 years of age girls, classic ballet .
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сическия балет, който ще помогне на 
спортистката да се развие по-бързо и 
с по-добри резултати. Класическият 
балет помага при мускулното разви-
тие, култивира музикалността, изра-
зителността в движението, помага 
за правилната поза на тялото и като 
цяло има същите изисквания за спо-
собности с артистичното плуване. 
Непринудената изящност на танца 
изисква високо ниво на квалификация, 
както и при артистичното плуване. 
Балетът е единственият клон, който 
предлага много елементи, необходими 
на една спортистка за артистично-
то плуване. Разработва гъвкавост 
със сила. Преподава движение през 
четирите колони на хореографията – 
тяло, сила, форма, време.

Тясната връзката между класиче-
ския балет и артистичното плуване 
се вижда при анализа на някои от дви-
женията, използвани в ежедневните 
тренировки.

тензивно позицията ballet leg или 
grand battement по терминологията 
на класическия балет. Тази фигура 
присъства във всички състезателни 
категории, така че е много важно за 
спортистките да я изпълняват по 
най-добрия начин, запазвайки ъгъла 
от 90° между вертикалния и хори-
зонталния крак, както и между хо-
ризонталния крак и торса. Коленете 
трябва да бъдат напълно изпънати, 
раменете да са на една линия с уши-
те. Техниката с ръце, използвана от 
спортистката, да бъде спокойна, да 
не се създават вълни по време на из-
пълнението, и тялото на спортист-
ката да е възможно най-близо до по-
върхността.

Ballet leg е движение, което се 
използва много често в този спорт. 
Спортистката може да се научи да 
го изпълнява от първите седмици 
на практиката, но ще иU отнеме го-
дини, за да го автоматизира. Дори 
и спортисти от олимпийска класа 
продължават да отработват ин-

Позицията arch position е друго 
упражнение, което плувкините учат 
от началото на кариерата си в този 
спорт. Това е важен преход, който 
присъства в много фигури. Бедрата 
на спортистката трябва да са под 
права линия и да гледат напред. Не-
обходима е добра гъвкавост в кръста 
за правилното изпълнение на позици-
ята. В ранните етапи на обучение 
треньорът може да поставя подьо-
ма на гимнастичката на стената на 
басейна, за да иU помага. Голяма част 
от тежестта на тялото е върху 
гърба. Необходими са много упраж-
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нения в гимнастическата зала, свър-
зани с гъвкавостта в раменете и 
кръста, за да може спортистката да 
подобри изпълнението на дадената 
фигура.

като краката са по вертикалната ос 
с едновременно прегъване на тялото. 
Подьомът на състезателката е на-
сочен към повърхността, изпълнява 
се изтласкване вертикално нагоре с 
краката и бедрата, като тялото се 
изпъва, за да достигне вертикално 
положение. Състезателката тряб-
ва да постигне възможно най-голяма 
височина. Тази фигура изисква, освен 
максимална мощност и сила при раз-
гъването по вертикалната ос, също 
така и добро прегъване с перфектно 
изпънати колене. Това прегъване се 
постига първоначално извън водата 
с различни упражнения на балетната 
станка като port de bras.

Проведе се проучване сред деца в 
две групи – експериментална и кон-
тролна група. Всяка група включва 
10 момичета на 10-годишна възраст. 
Експериментът се проведе в Нацио-
налния плувен център в Солун в пери-
ода 5.02.2018 – 10.07.2018. Използвани-
ят метод е методът на наблюдение 
и включва измервания в комбинация 
с тестове.

В експерименталната група в 
ежедневната практика се приложи-
ха много упражнения от класическия 
балет, така че да имаме по-добра ре-
зултатност в различните тестове, 
които ще следват, и които имаха за 
цел подобряване на резултатите на 
деца във водата.

В другата контролна група не се 
приложи нито едно упражнение от 
класическия балет, и наблюдаваните 

В позицията split position тяло-
то е разположено по вертикалната 
ос, като единият крак е опънат на-
пред и е на повърхността, другият 
крак е също опънат на повърхност-
та. Гъвкавостта при шпагата е спо-
собността на спортистката да има 
отваряне на бедрата на 180 градуса 
или повече. Обучението за постига-
не на перфектна линия на краката 
над повърхността на водата е много 
взискателно, трудно и трудоемко. 
Това желано опъване на краката се 
постига с балетното движение grand 
battements във всички посоки.

Упражнението barracuda се смя-
та за доста трудна фигура, тъй 
като е бързо движение, изискващо 
сила. Състезателката лежи по гръб 
на повърхността, тазът се потапя 
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резултати бяха значително по-ниски 
от тези на експерименталната група.

Избраните от мен упражнения 
за провеждане в експерименталната 
група са следните:

1. Demi Plie. Това е едно от най-
основните и важни движения в кла-
сическия балет. Започваме от първа 
позиция, в която коленете са изпъна-
ти, след това приклякваме, огъвайки 
коленете, убеждавайки се, че посока-
та на коленете е идентична с тази 
на стъпалата. Петите са стъпили на 
пода.

2. Grand Plie. Спортистката 
е с лице към станката, тялото й е 
изправено, с ръце леко се държи за 
станката за по-добър баланс. Започ-
ва бавно да прикляква, огъвайки ко-
ленете, като петите са стъпили на 
пода (demi plie). След това цялото 
тяло се снижава до земята като ко-
ленете се огъват все повече, което 
позволява на петите да се повдигнат 
от пода.

3. Battements tendus е движение, 
което се използва много често в кла-
сическия балет. Изпълнява се чрез 
изнасяне на крака отпред, отстрани 
или отзад.

4. Grand Battements. Спортист-
ките повдигат крака си възможно 
най-високо и го връщат в изходна 
позиция. Това движение трябва да 
се изпълнява енергично и със сила. То 
помага на спортистката да усъвър-
шенства шпагата, защото желани-
ят ъгъл на отваряне на краката е 180 
градуса.

5. Port de bras. Това е движение 
с ръце и изисква много практика за 
да се усъвършенства. Използва се за 
подобряване на гъвкавостта с помо-
щта на станката. Спортистките 
заемат позиция с ръцете на станка-
та, след това свиват бедрата, изна-
сяйки торса напред, при това запаз-
ват коленете идеално изпънати, и 
се връщат в изходна позиция. Port de 
bras може да се изпълнява напред, на-
страни или назад.

6. Releve. В класическия балет 
означава «повдигам се». Описва дви-
жението, при което спортистките 
се повдигат и привидно стоят на 
пръстите на краката си. То изклю-
чително помага при подьома на спор-
тистките и укрепването на крака-
та.

Избраните от нас тестове и в 
двете групи (експериментална и кон-
тролна група) бяха свързани с резул-
тативността при гъвкавостта на 
децата. Активни упражнения, без 
никаква намеса на външни фактори, 
изискващи от ставите изпълняване-
то на голям диапазон движения, как-
то и сила от мускулите, участващи 
в движението. Гъвкавостта се от-
нася до дължината и способността 
на разтягане на мускулите, сухожи-
лията и ставните връзки.

Тест 1: Проверка на гъвкавостта 
в раменете и гърба (фиг. 1).

Описание: Процесът е прост и 
кратък. Спортистките държат 



207

Спорт & наука, кн. 1/2, 2019 г.

едно въже с двете си ръце, което 
трябва да мине над главата им, така 
че ръцете да се преместят зад гър-
ба, а след това да се върнат обратно, 
както е показано на илюстрацията.

тиметри. Разстояние от 50 cм се 
счита за недостатъчно гъвкав кръст 
и разстояние по-малко от 20 cм се 
счита достатъчна гъвкавост.

Внимание: да не се повдигат пе-
тите от земята и лактите да са 
максимално изпънати.

Тест 3: Гъвкавост на бедрата 
(прегъване) (фиг. 3)

Описание: Спортистката в сед-
нало положение опира стъпалата си 
в една тухла или пейка, коленете са 
напълно опънати и върху тухлата е 
поставена линийка. Целта на спор-
тистката е да извърши максимално 
прегъване на тялото, опъвайки ръце-
те си възможно по-далече. Както е 
показано на илюстрацията.

Фиг. 1

Тълкуване: Измерва се разстоя-
нието между двете ръце в санти-
метри. Разстояние надвишаващо 40 
cм се счита за недостатъчна гъвка-
вост на раменната зона, докато раз-
стояние под 20 cм се тълкува като 
достатъчно гъвкаво рамо. И двете 
рамене трябва едновременно да пре-
минават. 

Тест 2: Проверка на гъвкавостта 
в кръста (фиг. 2).

Описание: От легнало положение 
повдигане до мост с изпънати ръце. 
Както е показано на илюстрацията.

Фиг. 2

Фиг. 3

Тълкуване: Измерваме сантиме-
трите, които достигат пръстите 
на спортистката върху линийката. 
Повече от 10 см се смятат за дос-
татъчна гъвкавост.

Внимание: Петите трябва плът-
но да се опират в тухлата и колене-
те да са опънати по време на теста.

Тест 4: Гъвкавост на тазобедре-
ните стави (фиг.4).

Тълкуване: Измерва се разстоя-
нието от китката до петата в сан-
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Описание: Спортистката поста-
вя петата на десния крак и след това 
на левия на пейка с височина 30 см. 
Изпълнява шпагат снижавайки таза 
си възможно най-близо към пода.

Фиг. 4

Тълкуване: Измерва се разстоя-
нието в сантиметри от срастване-
то до пода. Състезателката трябва 
да остане в едно положение за около 
10 сек, както е показано на илюстра-
цията. От 10 см и по-малко гъвка-
востта на ставите се счита за дос-
татъчна.

Внимание: По време на изпълнение 
на упражнението да няма завъртане 
на таза. Раменете и тазът да са пра-
во напред.

Тест 5: Еластичност на свръз-
ките на прасеца (kountepie – подьом) 
(фиг. 5).

Фиг. 5

повече може, така че пръстите да 
докосват пода, както е показано на 
фиг. 5.

Тълкуване: Измерва се разстоя-
нието в сантиметри, от големия 
пръст на крака до пода. При разстоя-
ние по-малко от 5 см свръзката се 
счита за достатъчно гъвкава.

Внимание: Коленете на спор-
тистката трябва да останат оп-
рени до пода при движението на пра-
сците, докато тялото трябва да е 
под 90-градусов ъгъл с краката.

Резултатите от горните тесто-
ве в експерименталната и контролна-
та група са показани табл. 1, 2, 3, 4.

След оценката, извършена в На-
ционалния плувен център в Солун, 
чиито резултати са посочени в таб-
лиците, момичетата взеха участие 
в Националното първенствао на Гър-
ция по артичстично плуване, проведе-
но в Атина на 5–8.07.2018. Оценките 
получени и представени в таблиците 
са средноаритметични от петте 
съдии, оценявали представянето на 
децата. Нашите спортистки се със-
тезаваха в изпълнението на четири 
фигури, които съдържат елементи-
те ballet leg, barracuda, arch и шпагат 
(spangato) описани по-горе. Тези фигу-
ри са следните:

1. Straight leg ballet leg

Описание: Спортистката е в 
седяща позиция и с опънати колене, 
огъва стъпалата си надолу, колкото 
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П
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1 Н.Т. 0 см 0 см 15 см 0 см 0 см 0 см

2 Н.Д. 5 см 17 см 12 см 0 см 0 см 0 см

3 И.Т. 13 см 19 см 10 см 9 см 13 см 5 см

4 Н.Ф. 18 см 10 см 16 см 5 см 8 см 5 см

5 В.М. 0 см 0 см 15 см 0 см 2 см 0 см

6 В.К. 0 см 0 см 13 см 0 см 3 см 3 см

7 К.М. 5 см 0 см 12 см 0 см 3 см 3 см

8 А.Ф. 9 см 9 см 16 см 10 см 14 см 5 см

9 Х.Т. 3 см 0 см 17 см 7 см 10 см 4 см

10 И.С 7 см 0 см 19 см 0 см 0 см 2 см

Таблица 1. Резултати на момичетата от експеременталната група

2. Barracuda

3. Walkover back

4. Swordfish

От представянето на резултати-
те от двата теста и състезанията 
от двете групи стигаме до следните 
заключения. Резултатите от теста 
и оценките на съдиите в състезание-
то на експерименталната група са 
със сигурност по-добри и по-високи 
от тези на контролната група. Гъв-
кавостта и силата е нараснала при 

момичетата в експериментал-
ната група, в която основните 
тренировки извън басейна са 
били базирани върху упражнения 
от класическия балет. От друга 

страна, виждаме, че уменията на мо-
мичетата от контролната група са 
много по-ниски, тъй като във всич-
ки дейности резултативността е 
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1 Д.Τ 6,3 5,8 6,6 6,7 25,4

2 Н.Д 6,2 5,9 6,7 6,1 24,9

3 И.Τ 6,0 5,8 5,8 6.0 23,6

4 Н.Φ 5,8 6.1 6,3 5,9 24,1

5 Β.Μ 6,2 6.0 6,2 6,3 24,7

6 Β.Κ 5,7 5,6 6,5 6,3 24,1

7 Κ.Μ 6,1 6,3 5,9 6,5 24,8

8 Α.Φ 6,0 6,5 5,7 6,0 24,2

9 Χ.Τ 6,6 6,1 5,9 6,2 24,8

10 И.С 6,5 6,2 6,4 6,4 25,5

Таблица 3. Резултати на фигурите в експеременталната група
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1 Т.Т 19 см 7 см 2 см 7 см 15 см 5 см

2 А.К. 17 см 15 см 5 см 11 см 20 см 6 см

3 М.Т. 29 см 23 см 7 см 13 см 33 см 5 см

4 Д.А. 35 см 38 см 1 см 18 см 22 см 8см

5 Е.А. 40 см 45 см 3 см 13 см 19 см 4 см

6 А.Т. 20 см 29 см 2 см 10 см 19 см 5 см

7 Г.М. 16 см 12 см 4 см 9 см 16 см 6 см

8 С.М. 19 см 10 см 9 см 8 см 20 см 8 см

9 К.Д 13 см 7 см 6 см 5 см 10 см 7 см

10 М.Т. 33 см 28 см 1 см 25 см 40 см 10 см

Таблица 2. Резултати на момичетата от контролната група група
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на класическия балет са подобни на 
тези на артистичното плуване и след 
тестове на спортистки, в чиито все-
кидневни гимнастически тренировки 
са използвани упражнения от класиче-
ския балет, отбелязваме, че в различ-
ните тестове и състезанията, тези 
спортистки имат много по-добри 
резултати в сравнение с други спор-
тистки, които не са се занимавали 
с балет. Така можем да твърдим, че 
артистичното плуване е неразделно 
свързано с класическия балет, тъй 
като помага на спортистката да по-
стигне по-високо ниво на желаните 
резултати. Безспорно ролята на кла-
сически балет в артистичното плу-
ването е много важна.
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S
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1 Т.Т 6,0 5,4 5,8 6,1 23,3

2 Α.Κ 5,8 4,9 5,5 5,8 22,0

3 Μ.Τ 5,8 4,7 5,2 5,1 20,8

4 Д.Α 5,3 4,2 4,8 4,5 18,8

5 Ε.Α 5,5 4,0 4,9 4,2 18,6

6 Α.Τ 6,1 4,4 5,0 4,9 20,4

7 Γ.Μ 5,7 5,2 5,3 5,6 21,8

8 С.Μ 5,1 6,1 5,7 5,8 22,7

9 Κ.Д 5,0 5,2 5,9 5,9 22,0

10 Μ.Τ 5,9 5,3 4,5 5,5 21,2

Таблица 4. Резултати на фигурите в експеременталната група

ниска. Артистичното плуване изис-
ква множество методи за обучение. 
Обаче балетът е този, който учи 
спортистките на дисциплина, която 
трябва да имат при изпълнението 
на дадена фигура или технически еле-
мент. Благодарение на класическия 
балет всички спортистки подобря-
ват позата на тялото си и това им 
помогна да го контролират по-добре 
във водата.

Обобщение

От казаното по-горе става ясно, 
колко е голяма важността на използ-
ването на класическия балет при ус-
вояването на различни умения в ар-
тистичното плуване. Упражненията 
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Новата книга „Спортологични 
основи & спортологичен анализ на 
физическото възпитание” е написана 
от авторския колектив: проф. Ми-
хаил Бъчваров, дн; проф. Кирил Кос-
тов, дн; проф. Людмил Петров, д-р 
и проф. Малчо Малчев, дн. По своята 
същност е „…първото интердис-
циплинарно пособие, насочено към  

Нова книга в памет на проф. Михаил Бъчваров

Димитринка Цонкова

В настоящата статия е представена книгата „Спортологически основи и 
спортен анализ на физическото възпитание”, написана по идея и под общото 
редактиране на проф. Михаил Бъчваров. В памет на автора проектът е 
съставен от проф. К. Костов, д-р Х., проф. Д-р Л. Петров и проф. М. Малчев, 
д-р Х. Книгата е интересна и изобретателна комбинация от монографичен 
труд и учебник. Това е първата книга в света за обединената спортна наука 
–  sportology.
Ключови думи: спортология, спортен анализ, спортни знания, спортна 
практика, физическо възпитание

New book in a memory of prof. Мihail Bachvarov

Dimitrinka Tsonkova

The basis of the article is the presentation of the book „Sportological Basics and 
Sportological Analysis of Physical Education“, which was written by the idea and 
under the general editing of Prof. Mihail Bachvarov. In his memory the author‘s team 
consisting of Prof. K. Kostov, Dr.H, Prof. L. Petrov, PhD and Prof. M. Malchev, Dr.H 
finished the project. The book is an interesting and inventive combination of mono-
graphic work and a textbook. It is the first book in the world for the unified sports 
science – sportology.
Keywords: sportology, sportilogical analysis, sport knowledge, sports practice, phys-
ical education

единно обвързване на спортни, би-
омеханични, физиологични, психоло-
гични, педагогични и др. знания в пол-
за на физическото възпитание като 
учебен предмет“ [2, с. 11].

Идеята за написването на пред-
ставяната книга е дело на проф. М. 
Бъчваров, който е и нейн общ редак-
тор. Замисълът за съдържанието на 

НОВИ КНИГИ
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книгата, за нейната структура и 
насоченост се заражда преди повече 
от 15 години, когато авторите са 
членове на Специализирания научен 
съвет по Теория и методика на фи-
зическото възпитание и спортната 
тренировка, (вкл. методика на ЛФК) 
към Висшата атестационна коми-
сия (ВАК) при Министерския съвет 
на Р България. 

По време на множеството заседа-
ния на специализирания научен съвет 
по процедури за защита на дисерта-
ционни и хабилитационни процедури, 
а и много пъти извън тях в неформал-
на среда, идеята на проф. Бъчваров се 
разгръща концептуално и постепен-
но се пристъпва към практическа 
работа. Свързана с основната по-

становка за цялостно методологич-
но осветляване на спортологията и 
най-вече на спортологичния анализ на 
физическото възпитание, тя започва 
да придобива реални контури. За съ-
жаление, на прага на нейното завърш-
ване, след кратко и тежко боледува-
не, идва кончината на проф. Михаил 
Бъчваров. По тази причина работа-
та по проекта се прекъсва за дълго 
време. Едва през 2017 г. останалите 
съавтори решават да го завършат в 
негова памет и днес книгата е пред 
нас. Рецензиите на проф. Надежда 
Йорданова, дн и проф. Апостол Слав-
чев, дн са категорично основание да 
се направи заключението, че автори-
те са постигнали всецяло набеляза-
ните цели.

За проф. Михаил Бъчваров, дн

В стил In Memoriam началния ак-
цент в книгата е посветен на живо-
та, на спортните успехи и  научното 
творчество на проф. Михаил Бъч-
варов. Той е известен и като Бате 
Мишо – за хилядите българи, почи-
татели на популярното телевизион-
но предаване „Бързи, смели, сръчни”, 
за футболните фенове на световно-
то първенство в САЩ през 1994 го-
дина, за студентите от НСА „Васил 
Левски” и стотици други спортисти 
и спортни педагози.

По-важните биографични щри-
хи за проф. Михаил Бъчваров, така 
както са презентирани в книгата, се 
отнасят до:
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 c Спортносъстезателната му дей-
ност се измерва с 28 републикан-
ски и 15 титли от Балканиади по 
лека атлетика в спринтовите и 
препятствените бягания. Той е 
един от най-бързите българи в 
историята на леката атлетика  
– има над 20 поправки на българ-
ски рекорди на 200 м и 400 м пре-
пятствено бягане и щафета 4 х 
100 м. През 1960 г. е участник в 
Летните олимпийски игри, про-
ведени в Рим.

 c Спортнопедагогическата дей-
ност проф. Михаил Бъчваров 
постига сериозни успехи. Той е 
един от водещите треньори по 
лека атлетика в България. Под 
негово ръководство са се гот-
вили 12 майстори на спорта, 123 
републикански шампиони и 7 ре-
кордьори. Освен че е носител на 
званието „Заслужил майстор на 
спорта”, той е носител и на зва-
нието „Заслужил треньор”. 

 c Научната кариера на проф. Ми-
хаил Бъчваров е не по-малко 
впечатляваща. Тя оставя  ярка 
следа в теорията и практиката 
на спорта. Има над 200 научни 
публикации, от които 12 книги и 
10 научнопопулярни издания. Раз-
работва и написва първата книга 
в света за единната спортна на-
ука „Спортология”. През 1982 г. 
проф. Михаил Бъчваров за първи 
път в света обоснова теория за 

специализираното разнообразие, 
като методологична основа за 
ефикасен подбор, обучение, усъ-
вършенстване и контрол в спор-
та. По-късно проф. М. Бъчваров 
за първи път в света обосновава 
научно ефекта на кинематична-
та рефлексия, а през 1996 г. фор-
мулира нови закони в областта 
на спортната тренировка като: 
единство и противоречие между 
компонентите на натоварване-
то, психиката и физическата из-
ява; оптималната изява на тре-
нираността и др. 

Относно структурата на 
книгата

Като жанр за научна комуникация 
книгата може да се окачестви като 
интересна и находчива комбинация 
между монографичен труд и учебник. 
Разработена е в обем 227 страници. 
Тя е композирана в две основни час-
ти. 

Първата част е формулирана ка- 
то „Спортологични основи”. Насоче-
на е повече към обучението на сту-
дентите в бакалавърската степен, 
специализантите в курсовете за 
повишаване на квалификацията или 
придобиване на нова професионална 
квалификация

Втората част е озаглавена „Спор-
тологичен анализ”. Нейното предназ-
начение е ориентирано  предимно към 
обучението на магистри, но успешно 
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може да се ползва от докторанти и 
пост-докторанти. 

В структурно отношение вся-
ка част на книгата е декомпозирана 
в отделни глави и параграфи, като 
е използвана десетичната рубрика-
ция. В зависимост от своята широ-
коспектърна или тясна специализа-
ция отделните автори разработват 
изложението като текст и графичен 
материал. Конкретният принос на 
всеки от тях е точно описано в съ-
държанието на книгата. Следва да се 
отбележи, че научните постановки 
са в съответствие не само с най-но-
вите тенденции в спортното обра-
зование, но също така и с промените, 
които настъпват в образователна-
та система на Република България 
след влизането в сила на Закона за 
предучилищното и училищното об-
разование  през 2016 г.  

Като цяло книгата „Спортоло-
гични основи и спортологичен анализ 
на физическото възпитание” обеди-
нява и извежда на нов гносеологичен 
рубеж познанието за физическото и 
спортно усъвършенстване на човека. 
Тук като в макрорамка се интегри-
рат философията на образованието 
и културата, кинезиологията, тео-
рията на физическото възпитание и 
теорията на спорта. 

Книгата „Спортологични основи 
& спортологичен анализ на физиче-
ското възпитание” беше предста-
вена официално пред гилдията на 
спортните педагози и учени по време 

на научната конференция на Педа-
гогически факултет на ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. В секция „Кине-
зиология” академик Ангел Джамба-
зовски, дмн – доктор хонорис кауза 
на Великотърновския университет, 
направи конструктивен анализ на но-
вата книга и даде висока положител-
на оценка. Отпечатана е в издател-
ство „Ай анд Би” гр. Велико Търново. 
За тези, които проявяват интерес, 
тя е на разположение в Национална-
та библиотека „Кирил и Методий”, 
в библиотеките на НСА „В. Левски”, 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ 
„Еп. Константин Преславски” и др. 
висши училища.  

Накратко за авторите 

Кирил Костов е държавен про-
фесор. Академичната му кариера 
преминава основно в ЮЗУ „Неофит 
Рилски”. Защитил е две дисертации 
в областта на спортната педагогика 
– съответно за „доктор” и за „док-
тор на науките”. Автор е на повече 
от 150 публикации (книги, статии и 
доклади) в областта на спортната 
педагогика, методологията на науч-
ното изследване, теорията и мето-
диката на физическото възпитание и 
спорта и др. 

Людмил Петров е редовен про-
фесор във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”. Защитил е дисертация в 
областта на спортната педагогика 
за „доктор” – 1995 г., в НСА „Васил 
Левски”q София. Доцент е от 2000 
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г., а от 2011 г. е професор. Автор е 
на повече от 150 публикации (книги, 
статии и доклади) в областта на 
кинезиологията, спортната педа-
гогика, спортология – методология 
на научното изследване, теорията и 
методиката на физическото възпи-
тание и спорта и др. 

Малчо Малчев е професор, който 
преподава в ШУ „Епископ Констан-
тин Преславски”, във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, във ВСУ „Чер-
норизец Храбър” и НСА „В. Левски”. 
Защитил е дисертация за научната 
степен „доктор на науките” в облас-
тта на спортната педагогика. Ав-
тор е на повече от 130 спортологич-
ни публикации от всички жанрове. 
Кавалер е на държавните отличия: 
Орден за гражданска доблест и заслу-
га – II степен (за уникална спасител-
на акция и спасяване живота на деца 

в бедствие) и Орден на труда – зла-
тен. 

В заключение, пожелавам: На 
добър час на тази книга, за която с 
убеденост мога да заявя, че както 
в теоретичен, така и в практико-
приложен аспект тя е съвременна, 
интересна и полезна за широк кръг 
специалисти в областта на спорта и 
спортното образование. 
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на английски. Преводът на английски е изцяло отговорност на автора.
•	Не	трябва	да	превишава	20	реда	при	стандартен	размер	на	страницата.	Тряб-

ва да включва: цел, методика, резултати, заключение и ключови думи.

Изложението:

•	За	по-голяма	прегледност	на	представените	материали,	при	разработване-
то им следва да се спазва следната структура: уводна част, хипотеза, цел 
и задачи, методика (за доклади от експериментални проучвания), анализ на 
резултатите, обсъждане, изводи, препоръки, библиографска справка.

•	Допуска	се	използването	на	описателни	заглавие	и	подзаглавия,	които	могат	
да бъдат написани в по-малък шрифт или да бъдат номерирани.
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та справка.

Първо се отбелязва фамилното име на първия автор, запетая, инициа лът от 
малкото име. Всички останали автори са посочват с фамилното име послед-
вани от инициалите. 

Когато авторите са много, то след първия, а може и след втория да се из-
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пише „и съавт” или „et all”. Следва цялото заглавие на цитираната статия. 
След него названието на списанието, брой на книжката, или том, номерата 
на началната и последната страница. Информацията за списанието, №, годи-
ната и страниците  се изрежда със запетая.

Примери

В списание:
Иванов, В., Костов, Д. Европейско първенство по лека атлетика. // Лека 
атлетика, № 3, 2010, с. 20-25

В сборник – име на автора/ите, заглавие на материала, точка, наименование 
на сборника,  точка, място на издаването, издателство, година на издаването, 
страници. Между заглавието на материала и наименованието на сборника се из-
писва – В: 

Русев, Р., Иванов, С. Относно необходимостта от преустройство на обра-
зователната система. – В: сб. Хуманизиране на педагогическия процес. Меж-
дународна научна конференция. Благоевград, 1993, с. 222–225.

В книга
При цитиране на книга се спазва следното подреждане: имена на авторите, за-
главие на книгата, място на издаване (град), издателство, година на издаване, 
страници. 

Меранзов, Хр. Златният век на българския спорт. София, Тангра ТанНакРа 
ИК, 2012, с. 50.

Забележки: 
Когато заглавието на материала има и подзаглавие, то те се разделят с дву-
еточие (:). 
Доскоро градът на издаването в справката се изписваше само с инициал, Сега 
се изписва цялото наименование.

Моля, заглавната страница, резюмето, изложението и библиографията 
да бъдат на един файл!
Отпечатването на материалите в списанието не е по реда на постъп-
ването им. 
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