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Теория и методика на спортната тренировка
Тренируемост на двигателните качества в спорта
Даниела Дашева
Резюме. Наистина ли наследствеността допринася за големите
спортни успехи? Как генетичните предпоставки влияят на основните
соматични и функционални характеристики на спортиста? До каква
степен генетично са детерминирани реакцията на тренировъчното
натоварване и формирането на кумулативния тренировъчен ефект?
В голяма степен поставените по-горе въпроси се отнасят основно
до спортната генетика, където изучаването на връзката между наследственост и спортни резултати е основен проблем. Специфичните
подходи в генетичните проучвания, използвани в спорта при изучаване
на тренируемостта, се свеждат до сравняване на близнаци, членове на
едно и също семейство, както и до провеждането на т.нар. редица лонгитудинални експериментални изследвания.
Тази способност на спортиста да реагира положително на тренировъчни въздействия се определя като тренируемост (Исурин, 2016). Признаването и усилването на индивидуалните качества на спортиста, на
тези способности (признаци) (тренируеми), които му дават предимство пред другите спортисти от същата възраст (индивидуализация).
Проблемът на селекцията в спорта е обект на различни видове изследвания от специалисти сравнително дълго време. Този интерес към
селекцията не е случаен, тъй като той до голяма степен предопределя
ефективността в многогодишния тренировъчен процес.
Ролята на наследствеността за определяне на степента на тренируемост е категорична. От изложеното следва, че елитните спортисти имат уникален генотип, който определя високите специфични
функционални възможности на организма и неговата висока тренируемост. По този начин твърдението, че талантливият спортист се
ражда, означава, че само някои от тях имат такива генетични дадености, които могат да се реализират само в условията на интензивен
тренировъчен режим, за да може тези индивиди да станат шампиони
и рекордьори.
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Trainability of the motor abilities in sport
Prof. Daniela Dasheva
Abstract. Does heredity really contribute to great sporting success? How do
genetic prerequisites affect the basic somatic and functional characteristics of an
athlete? To what extent is the response of the training load and the formation of
the cumulative training effect genetically determined?
To a large extent, the questions raised above relate mainly to sports genetics,
where the study of the link between heredity and sports performance is a major
problem. The specific approaches in genetic studies used in sport to study
trainability are reduced to comparing twins, members of the same family, and
conducting so-called. a number of longitudinal experimental studies.
This ability of an athlete to respond positively to training effects is defined as
trainability (Isurin, 2016). Recognizing and enhancing the individual qualities
of an athlete, those abilities (traits) that give him / her an edge over other athletes
of the same age (individualization).
The problem of selection in sports has been the subject of various types of
research by specialists for a relatively long time. This interest in selection is
not accidental, since it largely determines the effectiveness of the multi-year
training process.
The role of heredity in determining the degree of trainability is clear. The
elite athletes have a unique genotype, which determines the high specific
functionality of the organism and its high trainability. Thus, the claim that a
talented athlete is born means that only a few of them have such genetic traits
that can only be realized in an intense training programs to enable these
individuals to become champions and record holders.

Въведение
Наистина ли наследствеността допринася за големите спортни успехи? Как генетичните
предпоставки влияят на основните соматични и функционални
характеристики на спортиста?
До каква степен генетично е детерминирана реакцията на тренировъчното натоварване и на
формирането на кумулативния
тренировъчен ефект?
В голяма степен поставените
по-горе въпроси се отнасят основно до спортната генетика,
8 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

където изучаването на връзката
между наследственост и спортни резултати е основен проблем.
Специфичните подходи в генетичните проучвания, използвани
в спорта при изучаване на тренируемостта, се свеждат до сравняването на близнаци, членове на
едно и също семейство, както и
до провеждането на т.нар. редица лонгитудинални експериментални изследвания за последяване
на определени признаци на развитие.
Изучаването на членове от
едно и също семейство рядко се

използва при генетични изследвания. Соматичните и физиологични характеристики на родителите и техните потомци са
определени, смятат Malina and
Bouchard (1986), Bouchard et al.
(1997), при различните популации
в Европа и Северна Америка. Резултатите от тях показват значителни разлики, свързани както
с роднините, така и с типовете
изследвани популации. За съжаление, класическите количествени
генетични методи имат много
ограничения, особено в случай на
проучвания на членове на изключителни спортни семейства.
Въпреки това треньори и учени в областта на спорта са забелязали, че родителите на елитни спортисти обикновено са поразвити както физически, така
и функционално от останалите
хората. Разбира се, всеки изключителен спортист (олимпийски
шампион, световен шампион
или медалист) е уникален. Възможността за случайно появяване на двама изключителни спортисти в едно и също семейство
не е голяма. Събирането на информация за такива семейства
представлява интерес за изучаване на природата на спортния
талант и за значението на факторите, свързани с наследствеността.
За да се развият специфични
качества, необходими за изява
в определен спорт, те трябва
да бъдат генотипно заложени
в бъдещия състезател и колкото по-високо е първоначалното

им ниво (на тренируемост), до
толкова по-висока степен могат да бъдат развити в процеса
на дългогодишната подготовка
(адаптация). Спортната тренируемост е обект на изследване
на базата на точни и обективни
критерии и модели. Проблемът
е актуален и дискусионен. В тази
връзка проектната идея е да се
установи влиянието на факторите на наследственост (тренируемост) върху тренировъчния
ефект по отношение на качествата сила, бързина и издръжливост.
Голяма част от изследванията
до момента имат трансверсален
характер и затрудняват определянето на точни и количествено
измерими критерии за тренируемост.
Приемаме, че силата, анаеробната и аеробната издръжливост
при подрастващи спортисти са
тренируеми способности и че
разпознаването (установяването) на основни критерии и идентифицирането на определящи
фактори са в основата на подбора и многогодишната спортна
подготовка.
Целта е да се установят критерии за тренируемост и адаптация като основа за планиране
и управление на многогодишната
спортна подготовка. Липсата
на доказателства за връзката
между спортните постижения
и тренируемостта правят невъзможни точните прогнози и
границите на т.нар. „прозорци
на възможности или сензитивни
периоди“.
Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 9

Задачи на изследването:
1. Да се опишат генеалогичният аспект на тенируемостта и
основните концептуални сегменти.
2. Да се разкрият генетическите особености и възрастови
предпоставки на тренируемостта на двигателните способности.
Анализирани са достъпни и научни литературни източници
на кирилица и латиница, предвид особеностите в превода
на понятието тренируемост
(trainability) в спортната практика.
Тренируемост –
понятийна основа
Талантът на човека включва
различни компоненти. Една от
тях, особено важна за спорта, е
по-бързата реакция на изключителните спортисти в тренировъчния процес от тази на помалко талантливите. Тази способност на спортиста да реагира
положително на тренировъчни
въздействия се определя като
тренируемост (Исурин, 2016).
Признаването и усилването на
индивидуалните качества на
спортиста, на тези способности
(признаци) (тренируеми), които
му дават предимство пред другите спортисти от същата възраст (индивидуализация). Тук е
мястото да се каже, че темпът
на повишаване на спортните постижения дава ясна представа
за това дали младият спортист
10 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

успешно се адаптира и достига
ново, по-високо ниво на работоспособност;
– Признаване и възможност за
компенсиране на индивидуалните
недостатъци, тези способности
(нетренируеми) на спортиста,
които работят против неговото развитие;
– Намиране на подходящи критерии в комбинацията от качества и недостатъци на спортиста, които позволяват постигането на високи спортни резултати.
За да се развият специфични
качества, необходими за изява в
определен спорт, те трябва да
бъдат генотипно заложени в бъдещия състезател и колкото повисоко е първоначалното им ниво
(на тренируемост), до толкова
по-висока степен могат да бъдат развити в процеса на дългогодишната подготовка (адаптация). Спортната тренируемост
е обект на изследване на базата
на точни и обективни критерии
и модели.
Може ли да се постави знак на
равенство между тренируемост
и адаптация? Колкото и общи характеристики да имат тези две
ключови понятия, те имат и определени различия. Показателна
в това отношение е дефиницията, която дава В. Д. Небилицин
(1966). Той смята, че тренируемостта (адаптивността) трябва да се възприема като скорост
на формиране на условни рефлекси. В. М. Русалов (1989) определя
обучаемостта като бързината на

формиране на нова функционална
система на организма. Въз основа
на посочените определения става ясно, че това, което отличава
тренируемостта от адаптацията, е времевият фактор като показател за ефективност.
Всеки организъм представлява
динамично съчетаване на устойчивост и изменчивост (Платонов, 1988). Изменчивостта е показател за приспособителните
реакции на организма, докато
устойчивостта (хомеостазиса)
характеризира
съпротивляемостта към промени. Казано поясно, изменчивостта и устойчивостта са двете страни на процеса на адаптация. На тази база
може да се заключи, че за оценка
на осъществения факт на приспособяване към по-високо ниво на
работоспособност на организма
на спортиста е правилно да въведем понятието „адаптираност”.
Абсолютната адаптираност на
организма на спортиста е относително нестабилно функционално състояние (т.е. увеличена
мяра на адаптивност) (Балькин,
и др., 1998; Хаджиев, 2006). Това
състояние е крайната цел на
спортната тренировка. То може
да бъде постигнато само при
продължително действие и при
достатъчна сила на дразнители,
в случая – тренировъчните натоварвания.
Я. М. Коц (1986), като използва
за база темпоралният характер
на развитие на тренируемостта
и постигането на определен тренировъчен ефект (адаптация),

разграничава следните основни
видове тренируемост:
• висока и бърза
• висока и бавна
• ниска и бърза
• ниска и бавна тренируемост.
Той определя скоростта и величината на развитие на тренировъчния ефект като независими
променливи.
Възниква въпросът – кой от посочените видове тренируемост е
най-добър. Отговорът е еднозначен, разбира се, първият, т.е. висока и бърза тренируемост. За голямо съжаление, такива спортисти са малък процент. Нещо повече, много е трудно да се оценят
в етапа на началната спортна
селекция. По-успешно те се оценяват след 1–2 години на многогодишна спортна подготовка, по
време на т.нар. динамична селекция. Този факт означава, че тези
спортисти са търсените от нас
таланти в даден вид спорт, но
тяхното окончателно откриване е много трудна педагогическа
задача. Нейното успешно решаване може да се търси в следните
няколко направления:
а) в етапа на динамичната
селекция (след началния подбор), като периодично се оценява степента на тренируемост
при изпълнение на съответното
спортно състезателно движение;
б) при обективно измеримите
спортове това става с измерване
на спортния резултат във функция от времето, с което се построява годишната динамика на
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спортното постижение във вид
на експоненциална крива;
в) при субективно измеримите
спортове това става с помощта
на периодични експертни оценки,
въз основа на които също така се
построява експоненциална функция;
г) в количествена оценка на
антропометричните и морфофункционалните параметри на
спортиста, като резултат от
естественото физическо развитие на индивида.
Въз основа на изложеното дотук се създава обективна възможност за определяне на индивидуалния
капацитет
на
тренируемост. По този начин
се определят спортисти с различен индивидуален капацитет
на тренируемост, т.е. това са
генетично детерминирани индивидуални характеристики на
спортиста.
Друг интересен проблем възниква, когато се прави опит за
определяне на индивидуалния капацитет на тренируемост на
едни и същи спортисти за различни спортни дисциплини. Естествено стигаме до констатацията, че един и същ спортист
може да има различен индивидуален капацитет на тренируемост
за различни спортове. Това е и
нормално, тъй като по този начин се разкрива и по-ефективната ориентация за един или друг
спорт. Ето защо определено възниква необходимостта от определяне на индивидуалния капацитет на тренируемост в хода на
12 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

динамичната селекция в първите
години на системен тренировъчен процес.
Определянето на посочения
капацитет не може и не бива да
подменя
информативността
на групите тестове за начален
подбор, както и определянето
на тяхната прогностична сила
в хода на динамичната селекция
(Хаджиев, 2006).
В заключение може да се направи изводът, че елитните спортисти (шампиони и рекордьори)
притежават уникален генотип,
който определя високите специфични функционални възможности на организма и неговата висока тренируемост.
В продължение на разсъжденията за същността и характеристиката на тренируемостта
може да се приеме, че с индивидуалния капацитет на тренируемост сравнително точно може
да се определи и времето за изграждане на спортната форма.
Това е изключително интересен
въпрос, тъй като той е пряко
свързан с планирането и периодизацията на спортната тренировка. Едва ли е необходимо
тук да подчертаваме значението, ролята и мястото на перспективното и оперативното
планиране на спортната тренировка. По този начин ние пряко
опираме до ефективното управление на спортната тренировка – изключително важен механизъм за по-нататъшното развитие на теорията и практиката
на спорта.

Логичният анализ ни дава възможност да подчертаем, че индивидуалният капацитет на
тренируемост може да послужи
за изграждане на краткосрочни и
средносрочни прогнози за развитието и динамиката на очаквания спортен резултат. В тази
връзка обаче трябва да подчертаем, че без съставянето на прогнози не е възможно конструирането
на ефективен план за подготовка
на спортиста за участие в отговорни състезания. Обобщено
казано, индивидуалният капацитет на тренируемост може да
послужи за обективна оценка на
ефективността на спортната
тренировка.
При обсъждане на същността
на индивидуалния капацитет на
тренируемост неминуемо възниква въпросът за определянето
на съдържанието и динамиката
на тренировъчните натоварвания в пряка връзка с отчитането
на индивидуалните морфологични и функционални дадености,
т.е. индивидуалния капацитет
на тренируемост. Това е почти
еднакво валидно както при индивидуалните, така и при колективните спортове.
В теорията на адаптацията
всяка адаптационна способност
на човека се разглежда като тренируемост на неговия организъм
(Москатова, 1983). Резултати от
редица изследвания позволяват
да се постанови, че тренируемостта на човека е строго индивидуална (Уилмор, Костил, 1997;
Волков и кол., 2000).

Тренируемостта се определя
като свойство на живия организъм да променя своята функционалност под влияние на системни
тренировъчни въздействия. Характеризира чувствителността
на човека към тези въздействия
и способността му да повишава
функционалните си възможности
( т.е. да се адаптира).
Ролята на наследствеността
(тренируемостта) при определяне на нивото на различни физиологични функции не е еднаква. На
първо място, редица функционални показатели при човека в една
или друга степен зависят от размера и формата на тялото, отделните му връзки и размера на
някои вътрешни органи като сърцето, белите дробове, диаметъра
на аортата и др. Много антропометрични и морфологични характери са под генетичен контрол
и следователно предопределят
наследствената обусловеност на
свързаните функционални характеристики.
В таблица 1 е представена наследствеността на двигателните способности (по Kovar, 1980;
Mleczko, 1992; Klissoiuras, 1997;
Bouchard et al., 1997; Szopa et al.,
1999).
Според Voisin et al. (2019) тренируемостта е обучението или
индивидуалният
отговор
на
това обучение, последователният отговор на даден индивид
на конкретна интервенция и е
непрекъсната мярка. Или може
да се формулира като „колко подобре (или по-зле) дадено лице е
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Таблица 1. Генетична предопределеност (наследственост) на двигателните способности (по Kovar, 1980; Mleczko, 1992; Klissoiuras, 1997;
Bouchard et al., 1997; Szopa et al., 1999).
Обща степен на
наследственост

Приблизително
ниво на
наследственост

Алактатна анаеробна мощност

Силна

70–80%

Лактатна анаеробна мощност

Средна

~50%

Пиково ниво на лактат в кръвта

Висока

~70%

От ниска до средна

~30%

Максимална изометрична сила

Ниска

20–30%

Силова издръжливост

Средна

40–50%

Време на реакция

Ниска

20–30%

Координация на движенията на
ръцете

Средна

~40%

Ориентация в пространството

Висока

~60%

Показател

Аеробна мощност (VO2max)

Равновесие

Средна

40%

Честота на движенията

Средна

40-50%

Гъвкавост

Средна

~40%

реагирало на конкретна тренировъчна програма в сравнение
с типичния/средния отговор,
който се наблюдава в групата“.
Въпреки това понятието за последователен отговор може да
бъде подвеждащо, тъй като обучението е повлияно от присъщи
фактори, които могат да имат
малко или почти никакво изменение във времето (като например
генетични фактори, пол) и други,
които се променят с времето
(например възраст, небиогенетични модели). Например даден
индивид може да покаже висока
тренируемост към тренировъчни упражнения със съпротивле14 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ние, когато е по-млад и здрав, но
има по-слаба трениреумост в напреднала възраст и при хронични здравни проблеми. Ето защо
е от съществено значение да се
каже, че индивидуалните оценки
на отговорите на тренировъчните въздействия са податливи на
промяна и този факт има отражение върху индивидуалното дозиране на натоварването.
Като основни методи за оценка на тренируемостта се предлагат:
• Методът на независимите групи (експериментална и контролна)
(Senn, 2016; Atkinson, Batterham,
2015; Hopkins, 2015; Williamson,

Atkinson, Batterham, 2017), който
е подходящ при по-дълги периоди
на въздействие – 3–6 месеца;
• Методът на предварителния експеримент – подходящ при кратки периоди на въздействие, но
по-точен предвид на това, че
участват едни и същи лица в две
последователни изследвания. Подобен експеримент бе проведен с
млади хокеисти на трева (13,9 г.)
по седем показателя – антропометрични, скоростно-силови способности и аеробни възможности. Резултатите потвърждават
някои изследвания (Антонов, Мадански, 2002), че в известна степен генетически зависими (тренируеми) са скоростните способности (30 м) и аеробните( VO2max
индиректен) възможности. От
друга страна, състезателите могат да бъдат разделени на две
групи – реагиращи (имат подобрение по повече от два теста) и нереагиращи (само по един или нито
един). Последният факт е интересен за теорията и методиката
на спортния подбор и трябва да
бъдат посветени бъдещи изследвания с по-големи групи и по-продължително време;
• Методът на оценка на надеждноста – когато не е налична нито
контролна група, нито контролен период, се прибягва до изпитания за надеждност, които се
състоят в повтаряне на едни и
същи тестове няколко пъти в няколко дни;
• Многократна интервенция с
контролен период – теоретично
най-добрият метод. Това се по-

стига, като участниците преминат през период на контрол и
след това на експеримент (период на тренировка);
• Повторни тестове по време на
експерименталната тренировъчна
програма – позволява да се оцени
тренируемостта на всяко изследвано лице и да се оцени неговия напредък (адаптация).
Генетически особености
на тренируемостта
на двигателните способности
Установено е, че върху тренируемостта на координационните способности еднакво влияние
оказват и средата, и наследствеността. Влиянието на генотипа
се изчислява на 44,6–46,9% (Сергиенко, 2004). Оптималният етап
за тренируемост в умения започва от инициирането на активни
движения до 11 години при момичета и 12 – при момчета.
Установено е, че силовите
тренировъчни въздействия активизират генетичния потенциал, контролиращ реализацията
на адаптационните способности
на човека (Serhiyenko, 1997). Приема се, че оптималният прозорец
на тренируемост за момичета е
веднага след PHV, а за момчетата той е 12–18 месеца след PHV.
Що се отнася до скоростните
способности, е установена тенденция на умерено влияние на
наследствените фактори (40,3–
68,2%). Тенденцията при темпа
на прираст на скоростта на единичното движение е аналогична
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с тази на скоростните способности, но по-вариативна. При
честотата на движенията на
място основно влияние имат средовите фактори, а при градиента на бързината на локомоциите
влиянието е умерено – 14,1–81,4%.
За момчета първият период за
обучение в скорост е между 7–9
години, а вторият – между 13–16.
За момичета първият период за
обучение в скорост е между 6–8
години, а вторият – между 11–13
години. Важно е да се знае, че малките деца имат предразположение за краткосрочни, ловки и скоростни движения в периодите на
тренируемост на бързината.
Определени са незначителни
коефициенти на наследственост
за градиента на подвижност, т.е.
отсъствие на генетично проявление при съзряване на дадената
способност в процеса на онтогенеза. Оптималният етап за
тренируемост на гъвкавост и за
двата пола е между 6–10 години.
Специално внимание трябва да се
обръща на гъвкавостта в периода
на PHV.
Върху тренируемостта на
физическата работоспособност
голямо влияние оказва средата.
Периодът на оптимална тренируемост е в началото на PHV.
Развитието на аеробния капацитет на спортиста трябва да
се реализира преди достигане на
PHV. Работата за аеробна мощност трябва да се въвежда постепенно.
Тренируемостта на двигателните способности на човека е в
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умерена зависимост от влиянието на наследствените фактори.
Силата на влияние на генотипа
върху тези способности в кратки
периоди от време е незначителна, но значителна за по-дълги периоди.
В таблица 2 са представени в
обобщена вид, съобразно хронологическата възраст, етапите на
развитие и адаптация на двигателните способности.
Интересен подход към генетическите особености на тренируемостта предлагат C. Bouchard,
R. M. Malina, L. Perusse (1997),
който те определят като диференциален модел на индивидуална
тренируемост (фиг. 1).
Генетична класификация на
перспективността на спортистите е представена на фиг. 2
(Сергиенко, 2004).
Сензитивни периоди са периодите на понижен генетичен
контрол и повишено значение
на фенотипните фактори. Познаването на сензитивните периоди е изключително важно за
треньорите и педагозите, които
работят във високото спортно
майсторство. В тези случаи един
и същ обем на физическо натоварване, брой на тренировки и др.
предизвиква най-висок тренировъчен ефект, който в другите периоди не може да бъде постигнат
(табл. 3).
Възраст, тренируемост и
възможности на системите на
енергоосигуряване
Възможностите на анаеробната алактатна система при деца

7–8 г. е с 15–20% по-ниска в сравнение с подрастващи и с 20–30%
в сравнение с юноши при изпълнение на тестове с анаеробна насоченост.
Нивото на анаеробните възможности на девойките във възрастта 7–13 г. не се различава от
това при момчетата.
Пубертетният период при
момчетата води да рязко повишаване на възможностите на
лактатната анаеробна система. Анаеробната мощност при
17–18-годишни юноши е по-висока с 30% от тази при девойките.
Максимални стойности на анаеробна производителност се регистрират след приключване на
половото съзряване – при момичетата – 17–18 г., а при момчетата – 20–22 г.
Eisenmann, Malina (2003) съобщават, че високоинтензивната
работа трябва да бъде в основата
на тренировъчните въздействия
в детската и юношеската възраст, когато тялото се променя
(т.е. увеличаване на концентрацията на андроген, увеличаване
на площта на напречното сечение на мускулите, развитие на
нервната система и невропластични адаптации (Tonson, Ratel,
Le Fur, Cozzone, Bendahan, 2008)).
Следователно важно е треньорите, които работят с млади спортисти, да вземат под внимание
влиянието на биологичното съзряване върху представянето им.
При младите спортисти се
наблюдават и по-ниска концентрация на гликоген в мускулите

и способност за неговото усвояване.
Нивото на максималната кислородна консумация непрекъснато нараства с възрастта – при
момчета до 20 години (особено
интензивно между 13–17 г.). При
момичетата
най-интензивен
ръст има във възрастта 14–15 г., а
впоследствие може да се понижи.
Постижението в спортовете
за издръжливост (ориентиране,
средни и дълги дистанции в леката атлетика, дълги дистанции в
плуването, гребане, и т.н.) зависи
от два основни генетични фактора – високо ниво на максимална
кислородна консумация и високо
ниво на АнП (Гърков, 2019).
Наблюдава се линейна зависимост между сърдечния дебит и
потреблението на кислород. Обемът на сърцето и максималната
кислородна консумация са в пряка
зависимост от етапа на полово
съзряване. Най-високи темпове на развие на сърдечния мускул
има в пубертетния период и при
двата пола. Най-голяма маса има
при завършване на половото съзряване.
Увеличаването на максималната кислородна консумация с възрастта зависи от увеличаването
на мускулната маса.
При децата при продължителна работа с аеробен характер
мобилизирането на мазнините е
по-интензивно от възрастните
(при изпълнение на продължителна работа на ниво 70% от VO2max
на 30 мин. при децата използването на мазнините достига 30%,
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5

7

8

9

10

Средно детство

6

12

Структура на
тренировката

Двигателни
качества

15

16

17

18 19 20

Години след

Ускорено

Зрелост

21+

Невро-хормонална (завършено развитие)

Пикова скорост на развитие

Юношество

14

Слабо
структурирана

Силно
структурирана

Издръжливост и метаболитни
възможности
Средно структурирана

Издръжливост и метаболитни
възможности

Много силно
структурирана

Издръжливост
и метаболитни
възможности

Базови
Базови
двигателни двигателни
Базови двигателни навици
навици
навици
Специални
Специални
двигателни двигателни
Специални двигателни навици
навици
навици
Гъвкавост
Гъвкавост
Ловкост
Ловкост
Ловкост
Скорост
Скорост
Скорост
Мощност
Мощност
Мощност
Сила
Сила
Сила
Хипертрофия
Хипертрофия
Хипертрофия
Хипертрофия

Не е
структурирана

Издръжливост
и
метаболитни
възможности

Базови
двигателни
навици
Специални
двигателни
навици
Гъвкавост
Ловкост
Скорост
Мощност
Сила

13

Устойчиво
Забавено

11

Преимуществено неврогенна (зависима от възрастта)

4

Вид адаптация

Бързо

Ранно
детство

3

Години до пик на развитие
Приключане на развитието

2

Етапи на
развитие

Развитие

Възрастов
период

Хронологическа
възраст,
години

Таблица 2. Етапи на развитие и адаптация на двигателните способности съобразно хронологическата
възраст

Физически
упражнения
Адаптация към
физическо
натоварване
Тренировъчен
ефект

→

Възприятие към
тренировъчни
въздействия

 Възраст
→
Тренировъчен стаж
→
Наследствени фактори
(пол; фенотипни
фактори, молекулярни
маркери, специфични
мутации, генни
взаимодействия)

Максимална
тренируемост

Фиг. 1. Диференциален модел на индивидуална тренируемост
(Bouchard, Malina, Perusse, 1997)

Фиг. 2. Генетична класификация на перспективността на спортистите (Сергиенко, 2004)
докато при възрастните не превишава 15%. На 60 мин. – при децата е 35%, а при възрастните –
20%. Това се обяснява с по-малките възможности на анаеробната
лактатна система и с по-малката мощност на гликогенолизата
(Riddel, Bar-Or, 2001).

Тренировка с аеробна насоченост в пубертетния период не
води до повишаване на аеробната
мощност, което се дължи на хормоналния статус на децата.
Прирастът на аеробната производителност при децата е
свързан с усъвършенстването на
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Таблица 3.
Двигателни
способности

Сензитивни периоди/Тренируемост

Сила

За момчета – най-високи стойности в периода 11–12 г.;
във възрастовия период от 7 до 17 г. мускулната сила има
възходящо, но неравномерно развитие

Бързина

Бързина на реакция – 8–9 години; честота на движенията
– 10–11 г. и за двата пола; благоприятен период за
въздействие – 13–14 г.

Скоростно-силови
способности

Експлозивни възможности – момчета – 7–16 г., момичета
– 7–11 г.; след тези периоди резултатите се повишават,
но не така интензивно

Издръжливост

Момчета – 13–15 г. – бързо развитие и най-висок темп
през юношеския период – 15–17 г.; момичета – 13–16 г.

Гъвкавост

При момичета – от 8 до 15 г.; при момчетата – 8–13 г.

Координация

Кинестетично-диференциални способности – 6–9 г.; ритъм – 9–10 г.; реактивна способност – 10–11 г.; способност
за ориентация – 9–14 г.; способност за моторна адаптация – 11–17 г.

Техника

Обучението в техника е в пряка връзка с координационните способности. Най-подходящо – 8–15 г.

различни компоненти – увеличаване на размерите на сърцето,
кръвоснабдяването на активните тъкани, преразпределение на
кръвотока, повишаване на систоличния обем.
С увеличаване на възрастта
възможностите за адаптация на
кислород-транспортната система рязко намаляват (намаляване
на максималната честота на сърдечните съкращения).
Намаляването на VO2max се компенсира с повишаване на възможностите по отношение на други
фактори на функционалната под20 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

готвеност – капацитет и икономичност на аеробните процеси.
Възстановителите
реакции
при децата протичат по-бързо – например при изпълнение на
аеробно натоварване при 8–12-годишни са необходими 2 мин., а
при възрастни – 10 мин. По-бързо
се възстановяват ПЧ, нивото на
лактата и се планират активни
почивки.
Икономичността на работата в голяма степен зависи от възрастта. По-голяма метаболитна
цена при децата в сравнение с
възрастните в резултат на несъ-

вършените механизми на нервномускулна регулация, излишно съкращаване на мускулите антагонисти. Необходими са специални
тренировки за преимуществено
усъвършенстване на техниката
на движенията, за подобряване
на междумускулната координация и намаляване на потреблението на кислород при изпълнение
на стандартна работа.
Влиянието на генетичните
фактори върху стойностите на
сърдечния дебит и систолния кръвен обем не е ясно, въпреки че общият сърдечен обем разкрива известна наследствена зависимост.
Наследствените фактори до голяма степен определят дебелината (теглото) на лявата камера
(коефициент на наследственост
0,55–0,70) и характеристиките
на съдовата мрежа (капирализация) на сърцето, дебелината на
стените на коронарните артерии, разпределението им в стените на миокарда. Интересното
е, че тренировките за издръжливост увеличават сходството на
размерите на сърцето при генетично идентични близнаци.
Функциите на външното дишане са генетично предопределени в една или друга степен. Това
се отнася за такива показатели
за външно дишане като общия
белодробен капацитет, остатъчните и резервните обеми,
жизнения капацитет на белите
дробове (фиг. 103, Б), които обаче
могат да се дължат на връзката
на тези индикатори с размера на
тялото. Дихателната честота,

както и относителните белодробни обеми и капацитет (намалени до телесно тегло) изобщо не
показват генотипна зависимост.
В същото време продължителността на задържането на дишането, характеристиките на
реакцията на външното дишане
до хипоксия (изокапнична хипоксия) са под забележимо влияние на
генетичните фактори.
Функциите на сърдечно-съдовата система на осмотичната
система изпитват безспорното
(но неравномерно за различните
показатели) влияние на наследствени фактори. Сърдечната
честота на почивка не е много
податлива на този ефект, въпреки че при нетренирани хора
сърдечната честота в покой под
60 уд./мин. по правило се определя наследствено. Максималният
сърдечен пулс е генетично предопределен (коефициент на наследственост 0,9), без разлики за пол
и възраст.
Противоречиви са данните за
наследствената зависимост на
нивата на кръвното налягане в
покой. Според някои съобщения
при хора с нормално кръвно налягане общият генетичен ефект е
50–60% във връзка със систолното налягане и до 40% във връзка с
диастолното.
Възраст, тренируемост
и силови възможности
Относително равномерно в
съответствие с темпа на развитие и увеличаване на масата
Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 21

на децата и във възрастта 6–12
г. момчетата незначително превъзхождат момичетата. Сериозни разлики настъпват през пубертетния период (тестостерон
при момчетата, ускорен синтез
на белтъци и рязко увеличаване
на мускулната маса и сила). Увеличаване с 27% до 40% на масата
на тялото. Това не означава, че
трябва да се планира интензивна
силова подготовка в този период.
Най-висока тренируемост на
силата при момичета се наблюдава във възрастта 18–20 г., а при
момчета – 22–25 г. Интензивна
работа за това качество може да
започне при момичетата на 16–17
г., а при момчетата – на 17–18 г.
В пубертетния период силовата подготовка трябва да се
провежда много внимателно.
Реакцията на децата на силова
работа се отличава от тази на
възрастните. Увеличаването на
силата при децата е свързано с
усъвършенстване на вътрешнои междумускулнатата координация (двигателните единици).
Силовата подготовка при децата не е противопоказна, но
не трябва да включва упражнения с максимални съпротивления
(собственото тяло, тренажори).
При момчетата се наблюдава побърз прираст на силовите показатели.
Заключение
Проблемът на селекцията в
спорта е обект на различни видове изследвания от специалисти
22 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

дълго време. Този интерес към селекцията не е случаен, тъй като
той до голяма степен предопределя ефективността на многогодишната спортна подготовка.
Ролята на наследствеността
за определяне на степента на
тренируемост е категорична.
Елитните спортисти имат уникален генотип, който определя
високите специфични функционални възможности на организма и неговата висока тренируемост. По този начин твърдението, че талантливият спортист
се ражда, означава, че само някои
от тях имат такива генетични
дадености, които могат да се реализират само в условията на интензивен тренировъчен режим,
за да може да бъдат шампиони и
рекордьори.
Повишаването на ефективността на прогнозирането на
успеха в спорта, като се вземат
предвид генетичните фактори
на пригодността на спортистите, осигурява решаването на редица приложни задачи – социална
и елитарна (постигане на високи
спортни резултати), биомедицинска (поддържане на здравето
на спортистите) и икономическа
(повишаване на рентабилността
на трениращите).
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Високоинтензивни интервални тренировки (HIIT)
Диляна Зайкова
Резюме. Понастоящем фитнес индустрията е насочена към засилен
интерес и приложение на интервални тренировки с висока интензивност. Специалистите в областта на физическите натоварвания разглеждат високоинтензивните интервални тренировки (HIIT) като
икономичен път за адекватно тренировъчно въздействие върху организма и за значително подобряване на функционалното му ниво.
Структурата на HIIT включва разгряване на мускулатурата на цялото тяло, следва основната част, включваща редуването на високоинтензивни интервали, изпълнени с близка до максималната интензивност, и средноинтензивни интервали, изпълнени с около 50% от 1ПМ.
Тренировката завършва с разпускащи упражнения. Популярната схема
на HIIT включва съотношение между интервалите на работа и почивка 2:1.
Редовните изпълнения на високоинтензивни интервални тренировки водят до значително подобряване на аеробния и анаеробен капацитет на трениращите – увеличава се ударният обем на сърцето и се
повишава VO2max, повишава се оксидативният капацитет на скелетната мускулатура, подобряват се глюкозният толеранс и инсулиновата
чувствителност, повишава се синтезът на АТФ, повишават се концентрациите на общия холестерол и HDL-холестерола в кръвта.
Експертите в областта на високоинтензивните интервални тренировки препоръчват тяхното изпълнение три пъти седмично, определяйки тази повторяемост като оптимална за постигане на всички
положителни ефекти върху организма на трениращите.
Ключови думи: високоинтензивни интервални тренировки, аеробен
капацитет, анаеробен капацитет, кардио-респираторна дейност, оксидативен мускулен капацитет, метаболитни ефекти.
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Abstract. The fitness industry is currently focused on increasing interest and
application of high-intensity interval training. Exercise experts view HIIT as an
economical pathway to adequately train the body and significantly improve its
functional level.
The structure of the HIIT involves warming up the whole body, followed by
the main part, which involves alternating high intensity intervals with close to
maximum intensity and medium intensity intervals with about 50% of 1RM.
The training ends with cool down. The popular HIIT scheme includes a 2:1
work-to-rest ratio.
Regular high-intensity interval workouts lead to significant improvements
in participants‘ aerobic and anaerobic capacity - increased stroke volume and
increased VO2max, increased muscle oxidative capacity, improved glucose
tolerance and insulin resistance, increased ATP synthase, increased total
cholesterol and HDL cholesterol in the blood.
Experts in the field of high-intensity interval training recommend their
implementation three times a week, determining this repetition as optimal for
achieving all positive effects on the body of the participants.
Keywords: high-intensity interval training, aerobic capacity, anaerobic
capacity, cardio-respiratory activity, oxidative muscle capacity, metabolic effects.

Актуален е интересът към оптимизиране на тренировъчното
натоварване, изразяващо се, от
една страна, в повишена степен
на адаптация към физически упражнения, а от друга – в намаляване на времето за тяхното изпълнение и на степента на вложените усилия.
Различните вариации в честотата, интензивността, времето и вида на физическите натоварвания са представени в указанията на Американския колеж
по спортна медицина (ACSM).
Описани са ефектите на тренировките върху организма на
трениращите и са предоставени
препоръки за тяхното приложение (Pescatello et al., 2013). Препоръката за обществено здраве
гласи, че здравите възрастни индивиди трябва да практикуват
30-минутни упражнения с умере26 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

на интензивност през всички или
през повечето дни от седмицата
(Haskell et al., 2007). Трениращите, целящи да подобрят своите
спортни резултати, е препоръчително да изпълняват по-обемни и
интензивни тренировки (Selier et
al., 2013).
Понастоящем фитнес индустрията е насочена към засилен
интерес и приложение на интервални тренировки с висока интензивност.
Интервалният метод се характеризира с продължителност,
интензивност на натоварването, брой на повторенията, времетраене и характер на почивката (Желязков, Дашева, 2017).
Високоинтензивните интервални тренировки (High-intensity
interval training – HIIT) се разглеждат от специалистите в
областта на физическите на-

товарвания като икономичен
път за адекватно тренировъчно въздействие върху организма
и за значително подобряване на
функционалното му ниво. Те са
по-приятни и отнемат по-малко
време за изпълнение в сравнение
с продължителните натоварвания, изпълнени с умерена интензивност (Jung et al., 2014).
HIIT е широко използван и
ефективен метод на тренировка,
прилаган при спринтовете, силовите спортове и спортовете,
при които доминиращо е качеството издръжливост (Milanović et al.,
2015; Желязков, Дашева, 2017).
Работна хипотеза: Високоинтензивните интервални тренировки могат значително да подобрят аеробния и анаеробен капацитет на организма.
Целта на настоящата работа
беше систематизирането на литературните данни за ефектите
от HIIT върху морфо-функционалното ниво на трениращите.
Във връзка с формулираната
цел си поставихме следните задачи:
1. Литературен анализ на разновидностите на високоинтензивните интервални тренировки.
2. Литературен анализ на ефектите на високоинтензивните
интервални тренировки върху
аеробния и анаеробния капацитет на трениращите.
3. Определяне на оптималното
приложение на високоинтензивните интервални тренировки в
седмичния тренировъчен цикъл.

4. Обобщаване на литературните данни и препоръки за практиката.
Методология.
Извършихме
литературен анализ в Scholar
Google по следните ключови
думи: високоинтензивни интервални тренировки, аеробен капацитет, анаеробен капацитет,
кардио-респираторна дейност,
оксидативен мускулен капацитет, метаболитни ефекти. От
намерените научни публикации
изключихме тези, които, въпреки
съвпаденията на някои ключови
дими, не отговаряха на поставената цел.
Съществуват много разновидности на високоинтензивните
интервални тренировки (HIIT),
които могат да бъдат класифицирани като аеробен HIIT или анаеробен HIIT, известни още като
спринтова интервална тренировка (sprint interval training − SIT)
(Ito, 2019).
Структурата на HIIT включва разгряване на мускулатурата
на цялото тяло, следва основната (работната) част, включваща
редуването на високоинтензивни
интервали, изпълнени с близка до
максималната интензивност, и
средноинтензивни
интервали,
изпълнени с около 50% от 1ПМ.
Тренировката завършва с разпускащи упражнения, имащи за цел
да приведат организма отново
в състояние на покой. Броят на
повторенията и продължителността на натоварване в основната част от тренировката
зависи основно от вида на упСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 27

ражненията, предвидени в тренировъчния комплекс. Продължителността на усилието с висока
интензивност трябва да бъде
между 5 секунди до 8 минути. Силовите спортисти предпочитат
да изпълняват по-къси работни
интервали (5–30 сек.), мобилизирайки анаеробното енергообезпечаване на организма. Атлетите,
трениращи спортове, свързани с
качеството издръжливост, предпочитат да удължат работния
интервал с висока интензивност
(30 сек.–8 мин.), мобилизирайки
аеробните механизми на енергообезпечаване (Kubukeli et al., 2002).
Интензивността на работния
интервал трябва да варира от
75–85% от 1ПМ (Желязков, Дашева, 2017) до повече от 100%
от VO2max, максимална сърдечна
честота или максималния анаеробен капацитет на организма
(Zuhl, Kravitz, 2012). Интервалът
на почивка може да включва пасивни възстановявания – извършване на много малки по обем и
интензивност упражнения или
активни възстановявания – около 50–70% от интензивността,
предвидена в работния интервал
(Zuhl, Kravitz, 2012). Някои автори препоръчват прилагането на
активна почивка, която ще ускори възстановителните процеси
(Желязков, Дашева, 2017).
Много изследвания използват
съотношение на интервалите на
работа и почивка 1:1 (30-секунден
работен интервал, последван от
30 секунди възстановяване). Съотношение 1:2 би било интервал
28 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

от 30 секунди, последван от една
минута почивка. Съотношенията се проектират в зависимост
от целта на тренировката и
желаните ефекти, до които ще
доведе активирането на съответната
енергийна
система
(Zuhl, Kravitz, 2012; Желязков, Дашева, 2017). Популярната схема
на HIIT включва съотношение
между интервалите на работа
и почивка 2:1. Например 30–40
секунди спринтово бягане, редувано с 15–20 секунди ходене, като
комплексите се повтаря до изтощение, изразяващо се в невъзможност да бъде продължено тренировъчното натоварване (Gillen,
Gibala, 2013).
Голяма част от изследванията
на високоинтензивните интервални тренировки са направени
с помощта на велоергометър,
като ефективни могат да бъдат
и тренировките на гребен ергометър, интервалното бягане,
изкачването на стълби и бързото ходене по наклон. Препоръчва
се използването на часовник или
таймер с цел спазване на времевите интервали (Gillen, Gibala,
2013).
Редица изследователи са установили, че 10-минутни високоинтензивни тренировки, изпълнени
три пъти седмично, включващи
3 работни серии с продължителност 20 секунди (2:1), могат да
подобрят мускулния окислителен капацитет, дейността на
сърдечно-съдовата система и да
осигурят адекватно време за възстановяване на организма, огра-

ничавайки риска от травматизъм (Helgerud et al., 2007; Daussin
et al., 2008; Perry et al., 2008; Gillen
et al., 2010; Gillen, Gibala, 2013).
Високоинтензивните интервални тренировки провокират
редица остри и хронични адаптационни отговори в организма на
трениращите.
Остри отговори (Boutcher,
2011):
1. Отчита се значително повишаване на сърдечната честота.
2. Увеличава се ударният обем
на сърцето.
3. Отчита се повишение на
глюкозата в кръвта по време на
тренировка и до 30 минути след
нейното приключване.
4. АТФ и КФ намаляват значително в резултат на незабавното енергообезпечаване на мускулните съкръщения.
5. Повишават се концентрациите на глицерол и свободните
мастни киселини в кръвта, което
индикира разграждане на триглицериди.
6. Концентрациите на лактат
в кръвта могат да се увеличат до
10 пъти над изходните си концентрации (Желязков, Дашева, 2017).
7. Хормонът на растежа се увеличава до 10 пъти над изходното
си ниво един час след приключване на тренировката.
8. След приключване на тренировката плазмените концентрации на тестостерон в кръвта се
повишават значително, като в
рамките на следващите 12 часа
(в зависимост от интензивност-

та и продължителността на натоварването) се връщат до изходните си нива. Значително се
покачват и концентрациите на
кортизол в кръвта.
9. Катехоламините епинефрин
и норепинефрин се повишават с
6.2 до 14.5 пъти от базовите си
концентрации.
10. Повишава се дейността на
симпатиковата нервна система
и намалява дейността на парасимпатиковата нервна система.
Хронични отговори (Boutcher,
2011):
1. Значително подобряване на
VO2max, в някои случаи до 46%.
2. Повишава се ударният обем
на сърцето.
3. Повишава се оксидативният
капацитет на митохондриите.
4. Увеличават се нивата на
АТФ до 13 пъти над изходните си
концентрации, главно за сметка
на аеробното енергоосигуряване
на организма (Желязков, Дашева,
2017).
5. Повишават се кислородното
насищане и окислителният капацитет на трениращите мускули.
6. Подобрява се анаеробният
капацитет на организма до 28%.
7. Повишава се адаптацията
на скелетната мускулатура – повишена мускулна мобилизация и
повишено протеиново съдържание на митохондриални ензими.
8. Значително се подобрява инсулиновият отговор (до 58%).
9. Увеличава се съдържанието
на гликолитични ензими в скелетните мускули.
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10. Увеличените концентрации на катехоламини, и в частност на епинефрин, стимулират
липолизата във висцералната и
подкожната мастна тъкан.
Тренировките с висока интензивност водят едновременно до
аеробни и анаеробни адаптации
(Tabata et al., 1996), което през
последните 20 години увеличава значително интереса към потенциалната стойност на HIIT
като алтернатива на конвенционалното обучение.
1. Кардио-респираторна адаптация
Максималната кислородна консумация (VO2max) се счита за найвисоката способност на тялото
да консумира, разпределя и използва кислород за производството
на енергия. Нарича се максимален
аеробен капацитет и е надежден
индикатор за аеробните възможности на организма при изпълнението на физически упражнения,
изискващи висока кислородна консумация (Helgerud et al., 2007).
Daussin et al. са измерили VO2max
при мъже и жени, участвали в
8-седмична HIIT и тренировъчна програма с висока продължителност и ниска интензивност
за развитие на кардио-респираторната дейност. Установена е
по-висока VO2max (15%) при изпълнението на високоинтензивните интервални натоварвания в
сравнение с VO2max (9%), достигната при непрекъснато аеробно
натоварване (Daussin et al., 2008).
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Редица други изследвания също
установяват, че подобренията на VO2max посредством HIIT
са по-значителни в сравнение с
тези, постигнати при изпълнението на тренировки, целящи
развитието на издръжливостта
(Helgerud et al., 2007; Zuhl, Kravitz,
2012; Milanovic et al., 2015; Ramos et
al., 2015), дори при хора с коронарна болест (Liou et al., 2015) или с
други сърдечно-съдови или метаболитни заболявания (Weston et
al., 2014).
Обширен изследователски преглед относно ефектите на HIIT
върху организма на трениращите съобщава, че здравите млади и
възрастни мъже и жени могат да
подобрят кардио-респираторната дейност (VO2max) от 4% до 46%
в рамките на тренировъчните
периоди от 2 до 15 седмици. Научното обяснение на увеличението
на VO2max се изразява в увеличаване на ударния обем в резултат на
увеличената контрактилна способност на миокарда при изпълнението на високоинтензивни
тренировъчни натоварвания. Авторът подчертава, че приложението на HIIT увеличава митохондриалната биогенеза (размера
и броя на митохондриите, клетъчната АТФ-синтеза), което
води до значително подобряване
на капацитета на сърдечно-съдовата система при изпълнението
на физически натоварвания с различна интензивност на работа
(Boutcher, 2011).
Helgerud et al. и установяват,
че изпълнението на 4 повторения

на 4-минутни бягания с 90–95%
от HRmax, последвани от 3 минути активно възстановяване
на 70% от HRmax, извършвани
3 дни седмично в продължение на
8 седмици, са довели до 10% по-голямо подобрение на ударния обем
на сърцето в сравнение с група,
изпълнявала тренировки на дълги дистанции с ниска интензивност (Helgerud et al., 2007).
Slordahl et al. констатират, че
анаеробните тренировки с висока
интензивност 90–95% от VO2max
увеличават сърдечната маса на
лявата камера с 12% и сърдечната контрактилност с 13%, което
е аналогично със сърдечно-съдовите промени, наблюдавани при непрекъснато аеробно натоварване
(Slordahl et al., 2004).
Друг анализ стига до заключението, че приложението на HIIT
в рамките на месец ефективно
подобрява
сърдечно-съдовата
дейност при подрастващите
и водi до умерени подобрения в
телесния състав (Costigan et al.,
2015).
2. Адаптация на скелетната
мускулатура
Една от основните адаптации
в резултат на HIIT е увеличеният размер и брой на митохондриите в скелетната мускулатура
(Gibala, 2009). Митохондриите
използват кислород за производството на АТФ чрез разграждането на въглехидратите и мазнините по време на аеробни упражнения. Увеличената плътност
на митохондриите осигурява и

повече енергия за работещите
мускули, което им позволява да
генерират по-голяма сила и за подълъг период от време. В 6-седмичен експеримент Burgomaster
et al. установяват увеличение
на нивата на оксидативните
ензими (протеини в митохондриите, които ускоряват биологичните реакции за освобождаване на АТФ) при лица, които са
практикували високоинтензивни
интервални тренировки – 3 тренировки на седмица, включващи
четири до шест 30-секундни максимални спринта, последвани от
4,5 минути за възстановяване
(Burgomaster et al., 2008).
Предишно
изследване
(MacDougall et al., 1998) също демонстрира повишени нива на оксидативния ензим на скелетните мускули на цитрат синтаза
(36%), малат дехидрогеназа (29%)
и сукцинат дехидрогеназа (65%)
сред здрави мъже студенти,
участващи в 7 седмични високоинтензивни интервални тренировки със спринт колоездене. Три
дни седмично изследваните лица
са изпълнявали между четири до
десет 30-секундни максимални
спринта, последвани от четириминутно възстановяване. По-високите концентрации на митохондриални ензими, наблюдавани
сред изследваните лица, са довели до подобрена метаболитна
функция на скелетните мускули –
ефективно разграждане на мазнини и въглехидрати като гориво.
Jacobs et al. (2013) установяват,
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ни на велоергометър, за период
от 2 седмици с 16 нетренирани
млади мъже (60-секундни работни интервали при 100% мощност,
редуващи се със 75-секундни интервали на почивка), включващи
8 интервала на работа и възстановяване по време на първите
две тренировки, 10 по време на
третата и четвъртата тренировка и 12 на последните две тренировки, са довели до значително
увеличаване на митохондриите
на скелетните мускули, подобряване на тяхната функция и окислителния капацитет.
Talanian еt al. са изследвали физиологичните ефекти на HIIT
върху окисляването на мазнините при жени с умерена двигателна активност. Изследваните
лица са тренирали през ден, като
всяко тренировъчно натоварване се е състояло от десет серии
(4-минутни циклични натоварвания с интензивност 90% VO2max,
разделени от 2-минутни почивки) за период от 2 седмици. Изследването е установило редукция на телесните мазнини по
цялото тяло и повишена способност на скелетните мускули да
окисляват мазнините (Talanian et
al., 2007).
Boutcher подчертава, че значителното увеличение на нивата
на епинефрин и норепинефрин в
резултат на HIIT тренировките
може да катализира редукцията
на телесни мазнини, включително и висцералната мастна тъкан,
която обгръща вътрешните органи. И двата хормона стимули32 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

рат липолизата на подкожните
и примускулните депа, мобилизирайки ги като гориво за обезпечаване на организма при тренировъчните натоварвания (Boutcher,
2011).
По-засилена редукция на телесни мазнини се наблюдава при лица
с наднормено тегло (Boutcher,
2011). При затлъстели нетрениращи мъже 12-седмична HIIT програма, изпълнена в рамките на 20
минути, включваща 8-секундни
работни интервали, редуващи
се с 12-секундни интервали на почивка, е постигнала впечатляваща редукция на телесните мазнини и значително развитие на
аеробния капацитет при изследваните лица (Heydari et al., 2012).
Kessler et al. обобщават, че е необходимо минимум 12-седмично
приложение на високоинтензивни интервални тренировки, за да
се постигнат забележими редукции по отношение на телесното
тегло и/или процента телесни
мазнини (Kessler et al., 2012).
3. Метаболитна адаптация
Една от отправните точки за
метаболитни адаптации е метаболизмът на мазнините като
гориво по време на тренировка.
Perry et al. (2008) установяват
значително окисление на мазнините и не толкова високо въглехидратно окисляване в резултат
на 6-седмични интервални тренировки.
Друго метаболитно предимство на тренировките за HIIT
е увеличаването на енергийни-

те разходи след приключване на
тренировката, известни като
прекомерна консумация на кислород след тренировка (Excess
Post-exercise Oxygen Consumption
– E.P.O.C.). След прекратяване
на тренировъчното натоварване
консумацията на кислород остава повишена, тъй като работещите мускулни клетки възстановяват физиологичните и метаболитните фактори в клетката
до нивата преди тренировката.
Този процес стимулира по-висок
и по-продължителен разход на калории след тренировка (LaForgia
et al., 2006).
Друг аспект от метаболитната адаптация е ефектът на HIIT
върху инсулиновата чувствителност и нивата на холестерола в
кръвта.
Американската асоциация на
диабетиците (ADA, 2013) описва
инсулиновата чувствителност
като способност на клетките
на организма да усвояват глюкоза (наричана още глюкозен метаболизъм). Обикновено се увеличава по време и след тренировка
(Boutcher et al., 2011; Kessler et al.,
2012).
При изпълнението на HIIT от
2 до 16 седмици инсулиновата
чувствителност може да бъде подобрена от 23% до 58% (Boutcher,
2011; Kessler et al., 2012). Това подобрение е в резултат на способността на мускулните съкращения
по време на тренировка да стимулират
транспортиращите
глюкоза совалки (GLUT4-транслокатори) да пренасят глюкоза от

кръвта към работещите мускули
със или без наличието на инсулин
(ADA, 2013).
HIIT значително подобряват
инсулиновата
резистентност
(Jelleyman et al., 2015) и понижават нивата на кръвната захар на
гладно (31% ) (Trapp et al., 2008).
Kessler et al. анализират 14 изследвания, които са проучвали
ефекта на HIIT върху концентрациите на холестерол в кръвта.
Изследователите обобщават, че
след изпълнението на минимум
8 седмици високоинтензивни интервални тренировки се повишават концентрациите на HDL-холестерола. Учените констатират, че когато HIIT са съчетани
с умерен спад на телесните мазнини (или телесното тегло), се
наблюдават по-значителни подобрения в концентрациите на общия холестерол, намаляват концентрациите на LDL-холестерола и триглицеридите в кръвта
(Kessler et al., 2012).
HIIT могат да предизвикат
голям адаптационен отговор относно запасите на мускулен гликоген посредством мобилизирането на по-голям брой мускулни
влакна при изпълнение на упражненията (Gollnick et al., 1974) и повисок адаптационен отговор относно подобряване дейността на
кардио-респираторната система
(Buchheit, Laursen, 2013a; Buchheit,
Laursen, 2013b). Тренировките с
по-висока интензивност са подходящи за атлети с по-висока
степен на тренираност, за които е характерно по-ниско ниво на
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адаптационни изменения в организма (Gunnarsson, Bangsbo, 2012;
Seiler et al., 2013; Tschakert et al.,
2015).
Изводи:
1. Редовното приложение на
високоинтензивни интервални
тренировки води до значително
подобряване на аеробния и анаеробния капацитет на трениращите.
2. HIIT подобряват значително дейността на сърдечно-съдовата и дихателната система посредством увеличаване на ударния обем на сърцето и повишаване на VO2max.
3. Повишават оксидативния
капацитет на работещите мускули, в резултат на което се засилва липолизата в подкожната
и висцерална мастна тъкан, редуцира се телесното тегло, главно
за сметка на телесните мазнини.
4. Високоинтензивните интервални тренировки водят до
повишена кислородна консумация след тренировка (Excess PostExercise Oxygen Consumption –
EPOC), което активира метаболизма и стимулира изгарянето на
повече калории след приключване
на натоварването.
5. Подобряват глюкозния толеранс и инсулиновата чувствителност, стимулират увеличаването на глюкозните депа и повишават концентрациите на АТФ
в мускулите.
6. Повишават концентрациите на общия холестерол и HDL34 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

холестерола в кръвта.
7. Изпълнението на високоинтензивни интервални тренировки три пъти седмично води
до оптимално въздействие върху
организма на трениращите.
Експертите в областта на високоинтензивните интервални
тренировки подчертават тяхното ефективно положително
въздействие върху дейността
на сърдечно-съдовата и дихателна система и значително подобряват функционалното ниво на
организма. Този вид тренировки
могат да бъдат изпълнени на велоергометър, третбан, гребен
ергометър, с помощта на пудовки или посредством преодоляване на собственото тегло – бърпи, лицеви опори, клекове, което
ги определя и като подходящи за
приложение в домашни условия.
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Анализ на анкетно проучване за създаване
на методика за подготовка на 10–11-годишни
футболисти
Владимир Бахъров
Резюме. Целта на изследването е да се анализира мнението на квалифицирани специалисти по футбол за състоянието на детско-юношеския футбол в България. Данните от анкетното проучване показват проблемите и нуждите на футболното израстване при децата и
са предпоставка за изготвянето на методика за подготовка на подрастващи футболисти. Във футболното развитие на децата на 10–11
години трябва да отбележим, че игровият формат, в който те се състезават, е „Футбол 7“, което е специфична разновидност на футболната игра. Този игрови формат е утвърден от много европейски страни,
което само по себе си показва предимствата му. Уменията и навиците,
изградени чрез малки игрови форми, са от съществено значение за развитието на младите футболисти.
Ключови думи: футбол, анкетно проучване, специалисти, малки
игрови форми

Analysis of a survey for the preparation of a methodology
for preparing 10-11 annual football players
Vladimir Baharov
Abstract. The aim of the study is to analyse the opinion of qualified football
specialists about the state of junior football in Bulgaria. The survey data show the
problems and needs of the children’s football growth, and are a prerequisite for
preparing a methodology for preparation of the adolescent football players. In the
football development of the children 10-11 years we must note that the gaming format
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in which they play is “Football 7”, which is a specific variant of the football game.
This game format is validated by many European countries, which in itself shows its
advantages. The skills and habits built through small game forms are essential for the
development of young players.
Keywords: football, survey, specialists, small game forms

Спортната подготовка на младите футболисти има своите
специфични черти, които правилно трябва да се отчитат, за да
бъде построен адекватно учебнотренировъчният и състезателен
процес. Други важни задачи в многогодишната работа с децата и
юношите са свързани с хармоничното развитие и психо-физическите качества и личностно-интелектуалното усъвършенстване
на подрастващите, с укрепване
на тяхното здраве и повишаване
устойчивостта на организма, духовно-телесно успешно справящ
се с различните неблагоприятни
въздействия на околната среда [1].
Високите спортни резултати
са комплекс от взаимосвързани и
взаимнообуславящи се фактори,
които в своята съвкупност представляват основното съдържание на съвременните системи на
спортна подготовка [2, 3]. За постигане на високи спортни резултати във футбола е необходимо
да се достигне такава степен на
усъвършенстване на физическото състояние, която да обезпечи
изява на технико-тактическото
майсторство. Физическата подготовка на футболистите решава две главни задачи:
1. Всестранно развитие на двигателната система;

2. Усъвършенстване на специфичните двигателни способности [4].
Усъвършенстването на системата за подготовка е невъзможно без търсенето на принципно
нови подходи и методически решения в организацията на тренировката, а така също използването на най-новите постижения
на спортната наука в практическата работа на треньора [5, 6].
Основната цел на „Футбол 7” е
създаванеto на условия, при които
децата в ранна възраст да покажат своите умения и качества
във футболната игра 7 срещу 7;
да се разпространяват и утвърждават принципите на честна
игра, другарство, взаимопомощ,
култура и морал като пример за
всестранно развитие на младите таланти; да се покаже на масовата аудитория способността
на децата в ранна възраст да се
развият и в една специфична разновидност на футболната игра, а
именно футбол 7 [7].
Целта на статията е да се
анализират данните от проведеното анкетно проучване с треньорите по футбол. Задачи на изследването:
1. Проучване и анализ на специализирани литературни източници;
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2. Да се систематизират данните от анкетната карта;
3. Да се анализират получените резултати.
Методика
Съставихме анкетна карта,
която предоставихме на изследваните лица. Изследването се
проведе по време на курсовете за
лиценз „С“ и „В“ през 2018 г. Контингент на изследването бяха
55 треньори по футбол, работещи в детско-юношески школи
в аматьорски и професионални
футболни клубове.
Анализ на резултатите
За да установим мнението на
треньорите по футбол за водещото направление във възраст
та 10–11 години поставихме следния въпрос: „Кое направление на

спортната подготовка заема найзначимо място в тази възраст (техника, тактика, психика, физика)?“.
Всички от анкетираните са посочили като ключово и най-значимо
направлението „техника“.
За да проверим броя и времетраенето на тренировките според треньорите по футбол зададохме въпроса: „Колко тренировки
седмично трябва да се провеждат в
тази възраст и колко трябва да бъде
времетраенето на тренировките?“.
На фигура 1 са представените резултатите за броя на
тренировките седмично, като
56% от анкетираните са посочили „3 пъти седмично“, 25% са посочили „4 пъти седмично“, 13% са
дали отговор „5 пъти седмично“,
а само 6% са отговорили „2 пъти
седмично“. На фигура 2 можем
да видим резултатите за времетраенето на тренировките,
както следва: 49% са посочили, че

Фиг. 1. Колко тренировки седмично трябва да се провеждат в тази
възраст?
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Фиг. 2. Колко трябва да бъде времетраенето на тренировките?
времетраенето на тренировките трябва да варира „между 60–
80 мин.“, 35% са определили „до 60
мин.“ и 16% – „над 80 мин.“.
Следващият въпрос поставихме с цел да определим кое според треньорите би подпомогнало
най-много развитието на юношеския футбол в България: „Кое би
допринесло най-много за развитието
на детско-юношеския футбол в България?“.

От резултатите, представени на фигура 3, можем да определим като най-съществено за развитието на детско-юношеския
футбол „ясна стратегия и концепция“ – 69%, което значи визията за развитие на футболните
клубове. Осемнадесет процента
са посочили „добри условия за работа“, като се имат предвид материална база, осигуряване и др.,
а 13% са отговорили „квалифи-

Фиг. 3. Кое би
допринесло
най-много за
развитието
на детско-юношеския футбол
в България
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цирани специалисти“. Никой от
анкетираните не е посочил като
ключово за развитието „достатъчно талантливи деца“.
За да проверим използват ли
се методики в тренировъчният
процес за подготовка на млади
футболисти, зададохме на треньорите въпроса: „Използвате ли в
работата си единна методика за подготовка?“. Резултатите са представени на фигура 4.

Петдесет и три процента от
анкетираните треньори посочват, че работят по предоставената методика от съответния
клуб, 45% са отговорили, че самостоятелно избират върху какво
да работят, а само 2% са посочили, че техният отбор не развива
детско-юношески футбол.
За да установим мнението на
треньорите по футбол за разработени методики и нуждата от

Фиг. 4. Използвате ли в работата си единна методика за подготовка?

Фиг. 5. Има ли нужда от нови
методики на обучение при
10–11-годишните футболисти?
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Фиг. 6. Знаете ли за вече разработени такива методики?

нови такива, поставихме следните два въпроса: „Има ли нужда
от нови методики на обучение при
10–11-годишните футболисти?“ и
„Знаете ли за вече разработени такива методики?“.
На фигура 5 резултатите показват, че 85% от анкетираните
са посочили с „Да“, че има нужда
от нови методики на обучение
при 10–11-годишните футболисти, и 15% са отговорили с „Не“.
На фигура 6 данните посочват,
че 69% знаят разработени методики в тази възраст, останалите
31% са отговорили, че не знаят за
такива методики.
За да определим какви средства
за подготовка използват в работата си треньорите, зададохме
следния въпрос: „Какви средства за
подготовка на млади футболисти бихте използвали в тренировъчния про-

цес?“. Резултатите са представени на фигура 7.
Тук с най-голям процент – 39%,
можем да определим „Усъвършенстване на отделни технически елементи“, с 36% – „Малки
игрови форми“, а 25% са посочили
„Развиване на качества със и без
топка“.
С цел да констатираме дали
по-малките игрови формати
подпомагат развитието и усъвършенстването на младите
футболисти, зададохме въпроса:
„Смятате ли, че форматът (Футбол
7) допринася за развитието на подрастващите футболисти в тази възраст 10–11 години?“.
На фигура 8 са представени резултатите за приноса на игровия
формат (Футбол 7), като 96%
от анкетираните са посочили,
че този формат помага за развиСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 43

Фиг. 7. Какви средства за подготовка на млади футболисти бихте
използвали в тренировъчния процес?

Фиг. 8. Смятате ли, че форматът (Футбол 7) допринася за развитието на подрастващите футболисти в тази възраст 10–11 години?
тието на подрастващите футболисти, докато 4% твърдят
обратното – че той не оказва
влияние.
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Обобщения
1. Подготовката на подрастващи футболисти изисква да

се обръща по-голямо внимание на
техническото ниво с помощта
на ясни и конкретни средства в
учебно-тренировъчния процес.
2. Категорично е мнението за
нуждата от изготвяне на методика и правилното – прилагане
и контролиране. В тази връзка
определяме приносите на малките игрови форми като водещи и
препоръчваме тяхното по-задълбочено разучаване и усъвършенстване.
3. Развитието на клубовете,
чрез ясна и точна стратегия и
концепция на работа, е от огромно значение при обучението на
младите футболисти.
4. Търсенето и прилагането на
нови модели, методи и средства
в работата на треньорите е неотложно с оглед глобалното развитие на футболната игра.
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Стрелкова подготовка при 9–12-годишни
биатлонисти
Елена Дурчова
Резюме. Стрелковият компонент в спорта биатлон е от важно значение за спортния резултат. Проучване на научната литература показва, че липсват изследвания за средствата и методите за обучение за базова стрелкова подготовка при деца. От друга
страна, съвременни изследвания показват, че остават недоизяснени факти за формирането на качествата за стрелба на начинаещи биатлонисти, които на по-късен етап водят до скорострелност и психологическата устойчивост по време на състезание.
Целта на изследването е да проучим мнението на експерти относно
значимостта на стрелковата методика при най-малките биатлонисти и основните средства и методи, използвани от тях, за изграждане
на базова стрелкова подготовка. Изследвани са 21 български специалисти по биатлон през м. май 2018 г. чрез анкета.
Анкетата включва въпроси относно стрелковата подготовка при
деца на 9–12 г. Открихме, че според спортните специалисти в биатлона стрелковата подготовка в тази възраст е приоритетна, но има
различия относно използваните методи. Затова препоръчваме да се изследват съвременни методи, които да бъдат част от една систематизирана методика за базова стрелкова подготовка при деца.
Ключови думи: биатлон, стрелкова подготовка, деца на 9–12-годишна възраст

Shooting training for 9-12 years old biathletes
Abstract. The shooting component in biathlon is very important for the
result. A study of scientific literature lead us to the conclusion that a research
of training tools and methods for a basic shooting preparation for kids is not
been made. On the other hand a modern research shows there are unclear
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facts about forming the qualities of shooting, which lead of to a rate of fire and
psychological stability in time of competition later on of beginner biathletes.
The purpose of research is to learn the opinion of the experts on significance
of a shooting methodology of a smallest biathletes and exercises and methods
which they use for build of a base shooting preparation. 21 bulgarian coaches
are been examined in May 2018. The questionnaire includes questions about
methodology of shooting training for 9-12 old kids. The results show that
in this age the shooting preparation in biathlon is with priority, but there
is a differences about the methods are been used. That’s the reason why we
recommend to be examined a modern methods, which should become a part
of a systematized methodology of a basic shooting preparation for a children.
Keywords: Biathlon, Shooting training, children 9-12 years old

Спортът биатлон включва в
себе си два различни в психо-физическо отношение вида спорт – ски
бягане и стрелба. Спортното постижение в биатлона зависи от
комплексния резултат на времето за преминаването на състезателната дистанция и на времето
и точността на стрелбата.
Анализ на спорта биатлон от
2010 г., направен от А. В. Сорокина [5], заключава, че спортният
резултат в биатлона зависи в еднаква степен от двата основни
компонента на състезателната
дейност – скоростта на придвижване по състезателната отсечка и качеството на стрелбата. От друга страна, изследвания
от 2016 г. показват сравнително
равни бегови резултати на първите 30 състезатели на световната купа и повишаване на точността на стрелбата през последните 10 години със 77,5–78%.
За десетгодишен период се е увеличил и броят на спортистите,
които провеждат стрелбата си с
точност над 90%, с цели 15%. Високото функционално състояние

и високото ниво на състезателна
стрелкова техника на елитните
биатлонисти им позволяват да
провеждат състезателни стрелби с пулсова честота над индивидуалния анаеробен праг, според Г.
Палакарски [3].
Поради тези причини Н. С.
Загурский и Я. С. Романова [4]
смятат, че основните резерви за
повишаване на състезателната
ефективност са именно в стрелковата подготовка.
Според съвременните автори
Т. В. Брюховски, Д. А. Шублин [1]
повишената точност и скорост
на стрелбата увеличават влиянието на стрелковата подготовка върху спортния резултат.
Тези факти поставят изключително високи изисквания към
организацията и управлението
на учебно-тренировъчния процес
в биатлона, предизвикват търсене на нови методи за подобряване на тренировъчния и състезателен процес, както и търсене
на нови резерви за повишаване на
спортните резултати, в частност в стрелбата.
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Изключително
многобройни
са изследванията в областта на
стрелбата при елитни биатлонисти, но липсва съвременна литература и изследвания относно
началната стрелкова подготовка
при деца, което е ключов момент,
определящ в бъдеще стрелковите
умения на биатлониста.
Изследване на Брюховски и
Шублин [1] на спортни резултати и научна литература установява положителните промени в
стрелковите резултати, но показва, че все още има недоизучени
важни въпроси относно стрелковата подготовка. Според посочените автори остават недоизяснени факти за формирането на
качества за стрелба на начинаещи биатлонисти, които водят
на по-късен етап до скорострелност и психологическата устойчивост по време на състезание.
Развитието на спорта и повишаването на резултатите
водят до постоянно търсене на
нови средства и методи за оптимизиране на тренировъчния
процес. Едно от новите средства
за стрелкова подготовка в биатлона е австрийската въздушна
пушка „Steyr“, която навлиза в
спорта през 2006 г. В България
тя започва да се използва едва
преди шест години, само при наймалките възрастови групи.
Във връзка с нововъведеното
оръжие и глобалното подобряване на стрелковите резултати
възниква въпросът трябва ли да
търсим нова, по-добра методика,
която да оптимизира работата с
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въздушното оръжие, да съдейства за лесен преход при смяна на
оръжието (преминаване от въздушна към малокалибрена пушка)
и да осигури в бъдеще необходимото високо ниво на успеваемост
в стрелбата.
Цел на изследването
Да разберем кои са средствата
и методите, използвани от треньорите при начална стрелкова
подготовка – 9–12 г., и да разберем необходима ли е според тях
нова съвременна методика, която да е съобразена с възрастовите характеристики и изискванията на спорта.
Метод на изследването: анкетно проучване
Попитахме всички практикуващи треньори в България, както и специалистите по биатлон
от НСА „Васил Левски“ относно
стрелковата подготовка във възрастта 9–12 години.
Обект на изследването са двадесет и един спортни специалиста
по биатлон, като 70% от тях са на
възраст над 45 г. и над 80% работят
в момента с посочената възраст.
Данните от анкетата са обработени със статистически методи
на MS Excel.
Анализ на резултатите
Първия въпрос е важен за определяне на адекватността на
отговорите от следващите въ-

Работите ли /работил ли сте с деца на възраст от 9до 12
години.
0%

да
не

100%

Фиг. 1. Работили ли сте с посочената възрастова група?
Какво е значението на стрелковата подготовка при 9-12г. биатлонисти ?
0%

0%
приоритетно
съществено

45%

маловажно
55%

не мога да преценя

Фиг. 2. Какво е значението на стрелковата подготовка в посочената
възраст?
проси. Ако треньорът никога не е
работил с деца в посочената възрастова група, няма как да даде
компетентно мнение. Сто процента от треньорите, попълнили анкетата, са работили с възрастта 9–12 г.
Петдесет и пет процента
от специалистите смятат, че
стрелковата подготовка в посочената възраст е с приоритетно значение, а останалите 45% я
определят като съществена. От

резултатите следва да предположим, че след като стрелковата
подготовка е определена като
приоритетна и съществена част
от тренировъчния процес, средствата и методите за обучение
също са от голямо значение.
Четиридесет и пет процента от треньорите смятат, че
стрелкова подготовка трябва да
се провежда по 2–3 пъти седмично, 35% – по 1–2 пъти, и едва 20%
– над 3 пъти в седмицата. Тук
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Колко занимания със стрелкова насоченост според вас трябва
да се провеждат седмично в посочената възраст?

20%

35%

45%

от 1-2
от 2-3
над 3

Фиг. 3. Брой седмични занимания със стрелба

Какво е вашето мнение за използването на тренажора „ Скатт” за
усъвършенстване на стрелковата подготовка в посочената възраст
9-12г. ?
Може да се използва
5%

20%

40%

Важно е да се използва
Не e необходимо

35%

Не мога да преценя.

Фиг. 4. Използване на стрелкови тренажор в посочената възраст

поставеният въпрос дава информация единствено за мнението
относно броя на стрелковите
тренировки, но не определя честотата, с която се провеждат.
Например по време на неофициални разговори някои треньори
споделят за ограничени възможности на достъп до стрелбище.
Четиридесет процента от
треньорите смятат, че стрелковият тренажор „Скатт“ може да
се използва като част от стрелко50 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

вата подготовка във възрастта
9–12 г., 35% смятат, че е важно
да се използва, като мнението им
е основано на доказаните ползи за
контрол и управление на стрелбата чрез стрелковия тренажор при
елитни биатлонисти; 20% не са
използвали тренажора „Скатт“
при работа с деца и не смятат, че
е необходимо, а 5% от анкетираните не могат да преценят.
При анализа на този въпрос
трябва да имаме предвид, че

Коя стрелково- тренировъчна област според вас трябва да се
използва най-често в посочената възраст?
суха стрелба
25%
55%

стрелба с натоварване

10%

10%

стрелба състезателен характер
стрелба със техническа насоченост

Фиг. 5. Стрелково-тренировъчни области

Използвате ли упражнения за концентрация на вниманието в
тренировъчните занимания със стрелкова насоченост
0%
10%
50%

Не мисля, че е необходимо в тази възраст
Рядко

40%

Да, винаги

Фиг. 6. Упражнения за концентрация
само три от действащите клубове в страната имат достъп
до въпросния тренажор и малка
част от треньорите знаят как
се работи със софтуерната програма.
Въпросът относно стрелковотренировъчната област, която
трябва да преобладава в подготовката на децата, показва, че
55% от специалистите смятат,
че това е стрелбата с техническа
насоченост. Тук е момента и да

добавим, че именно стрелковият
тренажор „Скатт“ обезпечава
стрелбата с техническа насоченост, като дава обратна връзка и данни, които при правилна
обработка се превръщат в информация относно стрелковата
техника; 25% смятат, че сухата
стрелба трябва да се използва
най-често. Едва 10% от треньорите са на мнение, че стрелбата
с натоварване е най-важна, и останалите 10% – че стрелбата със
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състезателен характер трябва
да преобладава.
Спортното постижение в
стрелбата се влияе основно от
характеристиките на вниманието (Желязкова, 2019). Към въпроса освен посочените отговори
бе дадена възможност на всеки,
отговорил положително, да изброи упражненията за концентрация, които използва. Въпреки
че 50% смятат, че упражнения

за концентрация трябва да се
прилагат винаги преди стрелба,
нито един от анкетираните не
е посочил определено упражнение;
40% използват такива упражнения, но рядко, докато 10% смятат, че не е необходимо в посочената възраст.
Сто процента от треньорите
смятат, че в тази възраст максималният брой на децата по време на стрелкови тренировки е до

Какъв е оптималния брой деца с който може да се работи
максимално добре в тренировките за стрелкова подготовка?
0%

100%

до 10
до 15
над 15

Фиг. 7. Оптимален брой деца по време на стрелкова тренировка

В момента на каква възрастова група сте треньор?-първи
отговор

0%

0%

17%

12%
65%

6%

момичета, момчета
момичета,момчета младша
момичета,момчета старша
юноши и девойки младша
юноши и девойки младша
младежи и девойки/мъже,жени.

Фиг. 8. Възрастта, с която работи в момента треньорът
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В момента на каква възрастова група сте треньор?-втори
отговор
0%

0%
0%

0%
8%
92%

момичета, момчета
момичета,момчета младша
момичета,момчета старша
юноши и девойки младша
юноши и девойки младша
младежи и девойки/мъже,жени.

Фиг. 9. Възрастта, с която работи в момента треньорът
В момента на каква възрастова група сте треньор?-трети
отговор
0%
0%

100%

момичета, момчета
момичета,момчета младша
момичета,момчета старша
юноши и девойки младша
юноши и девойки младша
младежи и девойки/мъже,жени.

Фиг. 10. Възрастта с която работи в момента треньорът
10. Биатлонът е военен спорт и
боравенето с оръжие не предразполага към масовост в трениров
По-голяма част от анкетираните треньори работят в момента именно с възрастовите
групи 9–10-годишни момичета,
момчета – 65%, 11–12-годишни
момичета, момчета младша възраст – 92%, и всички треньори
работят със следващата възраст
13–14 г., което от своя страна
им дава възможност адекватно

да оценят стрелковите възможности след 9–12 г., съответно да
преценят и актуалността на базовата стрелкова подготовка в
предходната възраст. Именно в
тази възраст – 13 г., биатлонистът преминава от стрелба с въздушна пушка към стрелба с малокалибрена.
Отговорите на въпроса относно необходимостта от нова
методика ясно показват, че поголяма част от треньорите счиСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 53

Необходимо ли е според вас въвеждане на нова съвременна
методика в обучението по стрелба в биатлона?

5%

14%
Да
Не
Не мога да преценя.

81%

Фиг. 11. Необходимост от нова съвременна методика

тат, че е необходима – 81%. Малка част от тях имат колебания
и не могат да преценят – 14%, а
едва 5% смятат, че въвеждане и
осъвременяване на методиката
не са необходими.
Изводи:
1. Стрелковата подготовка в
посочената възраст е съществена и приоритетна част от тренировъчния процес.
2. Най-подходящата стрелково-тренировъчна област в тази
възраст са стрелба с техническа
насоченост и суха стрелба.
3. Оптималният брой деца по
време на работа с оръжие е до 10.
Биатлонът е военен спорт и работата с пушка при наличие на
повече деца се счита за рискована.
4. Очевидно е, че българските
треньори разбират значението и
важността на стрелковата тренировка в посочената възраст, но
нямат ясна концепция относно
54 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

методите и пълноценното им
прилагане в тренировъчния процес.
5. Най-много от треньорите
работят именно с тези възрастови групи, в които се формират
качествата за стрелба, които
водят на по-късен етап до скорострелност и психологическата
устойчивост по време на състезание.
Препоръки:
1. Препоръчваме да се изследват съвременни методи, които
да бъдат част от една систематизирана методика за базова
стрелкова подготовка при деца.
2. Да се моделира конкретна
методика, която да отговаря на
съвременните изисквания в биатлона, актуална за определената възраст и обезпечаваща бъдещия прираст в стрелковите резултати.
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Качествата с ключова роля за успеха
на хокейните съдии
Йоанис Константинос Тумпанис
Резюме. Способностите: теоретичните знания, физическите и психичните качества, практическите умения и опит на съдиите, имат
ключова роля за тяхната реализация. Способните съдии допринасят за
издигане на нивото и духа на играта. Интелектуалните, психо-физическите качества, практическият опит и умения на съдиите са огромно
предимство и предпоставка за реализация на потенциалните им възможности. Психологическата подготовка заема съществено място и
играе важна роля върху цялостната подготовка и представянето на
съвременния спортен арбитър. Редица изследователи – спортни специалисти, психолози, педагози, социолози и др., години наред проучват
тази важна страна от подготовката на съдията[2, 3, 4, 5, 7].
Ключови думи: хокей, съдия, психология, умение, комуникация, увереност, концентрация, мотивация, релаксация, визуализация

Key rolling qualities for the hockey umpiring success
Ioannis Konstantinos Tumpanis
Abstract. The skills: theoretical knowledge, physical and mental qualities,
practical skills and experience of umpires have a key role for success. Competent umpires contribute to raising the level and spirit of the game. Intellectual, psycho-physical qualities, practical experience and skills of umpires are a
huge asset and a prerequisite for realizing their potential. Psychological training takes a major role and plays an important role in the overall preparation
and presentation of the contemporary sports referee. A number of research-
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ers - sports specialists, psychologists, pedagogues, sociologists, etc. - have been
studying for years this important aspect of the judge’s preparation [2, 3, 4, 5, 7].
Keywords: hockey, umpire, psychology, skill, communication, confidence,
concentration, motivation, relaxation, visualization

През последните години хокейната игра става все по-динамична и по-трудна за обективен
контрол от страна на хокейните
съдии. Внедряването на постиженията на научно-техническия
прогрес допринесе за подобряване
на физическите способности, модернизира игралните покрития,
уредите и екипировката на играчите, разработиха се нови тактически системи, промениха се
правилата. Всичко това допринесе за нов, съвременен облик и висока динамика на играта [1, 2, 3].
Новите
предизвикателства
промениха и условията за работа
на хокейните съдии. Днес успехът
им зависи от много фактори, но
от съществено значение са бързина и коректност на решенията в
сложните условия на играта, без
да се пропускат всеки детайл и
момент от срещата, запазване
на реда, решаване на споровете и
др. Всичко това е предпоставка
за допускане на грешки, за които
често съдиите са критикувани,
без да се замисляме, че те също са
хора [2, 3, 4] .
За успеха на хокейните съдии
от съществено значене е физическата и психологическата подготовка. Съществува тясна връзка
между физическите възможности
и психологическите умения на съдиите [2, 3, 4, 5]. Всъщност успе-

хът на един съдия ще зависи както от физическата подготовка,
така и от психологическите умения. Изследванията през последните години показаха, че успехът
на един съдия зависи 50% до 70%
от неговите психологически умения [3, 4, 5]. Затова при обучението на хокейните съдиите вниманието трябва да се насочва и към
психологическите умения, които
са изключително важни за успешността на един съдия.
Целта на нашето изследване е
да проучим мнението на водещите специалисти в областта на
хокейното съдийство, за да разкрием основните психологически
способности, даващи гаранция за
успех на съвременните съдии.
Проучените от нас достъпни
литературни източници [1–7],
както и мнението на водещите
лектори и мениджъри на съдии,
изразено на семинари и съдийски
брифинги, определят следните
психологическите умения като
ключови за успеха на съдиите:
комуникация, увереност, концентрация, мотивация, релаксация
и визуализация.
Комуникация
Комуникацията е обмяна на всякакъв вид информация, на мисли,
чувства, идеи, мотиви, действия
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и т.н. между два или повече обекта, в конкретния случай – съдии
[6, 7]. Добрите комуникационни
умения са важни във всяка област
на човешката дейност, в съдийството са задължителни. Успехът на един съдия ще зависи от
неговите умения да комуникира
с другите участници в турнира/
срещата – колегите, техническия
делегат, мениджъра на съдиите,
секретарите, капитаните, състезателите, треньорите и т.н.
Комуникацията започва със самото пристигане на събитието или
преди пристигането (телефонни
разговори, имейл и др.) и продължава до края на самото събитие,
дори и след приключването му. Комуникацията не е само това какво
ще каже или приеме съдията, тя
се осъществява и чрез езика на
тялото – емоционалното му поведение (действията, мимиките,
жестовете и т.н.). Съдия, който
има добър стил, хубава усмивка и
спокойно поведение, създава по-успокояващ ефект върху играчите и
треньорите и по този начин той
създава ефективна комуникация
с тях, която ще допринесе те да
сътрудничат с него, а не да оспорват решенията му.
Обикновено съдиите са приятелски настроени към играчите,
но трябва да поддържат и определено разстояние – дистанция,
да не са достъпни и да избягват
коментари, въпроси и оплаквания, което може да пречи на ритъма на играта. Без дискусии да
призовават за бързо подновяване
на играта.
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Увереност
Проучванията показват, че
увереността е фактор, който
разделя успешните от по-малко
успешните съдии, гениалните от
талантливите, талантливите
от посредствените [6, 7]. Съдиите с голяма увереност вярват
в себе си и в способностите си.
Това им помага добре да се концентрират и по-добре да се справят с трудностите, с които се
сблъскват по време на срещата.
Съдиите, които имат увереност в себе си, запазват контрол
при трудни ситуации. Това не означава, че те не са съмняват във
взетите решения, а че не губят
увереността, че са взели грешно
решение. Цитатът на един съдия-ветеран ясно показва важната роля на увереността при съдийството: „Ако нямате доверие
в себе си, по-добре е да не се явявате на мача. Ако треньорите и играчите почувстват, че съдията
не е сигурен за взетите решения,
те ще се възползват от ситуацията. Без самочувствие е трудно
да се спечели уважението на колегите, треньорите, играчите и
феновете“.
Въпреки че увереността се
придобива с времето и опита, съдиите трябва да демонстрират
увереност по всяко време, независимо от обстоятелствата, че са
млади и неопитни. Не трябва да
се тревожат за събития и факти,
които са извън техния контрол,
трябва да са достатъчно уверени, за да се гордеят със собстве-

ните качества. Изграждането на
увереност при младите съдии се
постига и чрез екипна работа с
по-опитен колега на терена, който го подкрепя в трудните моменти и по този начин дава самочувствие. За съжаление, много от
младите съдии са или прекалено
самоуверени, или неуверени при
вземане на решения. Този проблем най-често се дължи на прекалено големи амбиции с липса на
необходимите знания и умения.
Концентрация
Концентрацията може да се
определи като „способност да се
съсредоточим върху определени
съществени знаци в окръжаващата ни среда и да поддържаме
тази съсредоточеност по време
на състезанието“ [6, 7].
Концентрацията лежи в основата на вземането на правилни
решения при бързоразвиваща се
игра, каквато е хокеят. Съдията
трябва да види действието, да
анализира ситуацията, да реши
дали наистина е имало нарушение
и ако се налага, да сигнализира. За
ефективно ръководене на играта
и избягване на грешките е необходима пълна концентрация на
съдията.
Съдиите трябва да обръщат
внимание върху действията на
състезателите и да се опитват
да предвидят развитието им в
бъдеще. Вниманието на съдиите често се раздвоява от външни фактори: шум от зрителите
– често придружен с обиди и за-

кани, лоши атмосферни условия,
оплакващи се състезатели или
треньори, и т.н. Всичко това отвлича вниманието на съдиите и
нарушава тяхната концентрация. При такива условия е важно
съдиите да се съсредоточат върху играта и да се абстрахират от
всички външни фактори. Затова
те трябва да се научат:
• ефективно да се справят
с психическото натоварване и
тревожността;
• да избират съответни места, които няма да влияят на
тяхната концентрация;
• да фокусират вниманието си
върху непосредствената задача.
Концентрацията е тясно свързана с мотивацията. Трудно е да
се запази концентрацията при
мач, в който единият отбор е
много добър и още в началото резултатът е 10:0. Но независимо
в коя категория съдийстват и на
какъв мач, съдиите трябва да си
свършат работата професионално, като се стремят да задържат
концентрацията до края на мача.
Мотивация
Мотивацията е свързана с потребността и удоволствието
от дейността, която вършим
[6, 7]. Да си мотивиран не е лесно, дори е невъзможно, ако вършиш нещо, което не ти харесва.
Напрежението, скандалите, обидите, заканите, както и скуката от правенето на една и съща
работа може да влияят върху
мотивацията на съдиите. НайСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 59

ефективен начин да се поддържа
мотивацията е чрез поставяне
на цели. Правилно поставените
цели, като намиране на вдъхновение, възнаграждение на себе си
и любовта към спорта, могат да
бъдат изключително ефективни
инструменти за увеличаване на
мотивацията и подобряване на
резултатите.
Когато съдиите съдийстват
на много важен мач, те изпитват
чувство на удоволствие, което е
тясно свързано с положителна умствена нагласа и чувство за жизненост и енергия. За да бъдеш добър
съдия, трябва упорита работа,
всеотдайност и голям практически опит, които се дължат на високо ниво на мотивация, свързано с
удоволствие и любов. Ако съдията
започва да губи чувството за удоволствие, той ще загуби мотивацията. Изследванията показват,
че всички съдии, които са спрели
да съдийстват, са загубили мотивацията, тъй като през годините са били подложени на силен
натиск, а в същото време трудът
им не се е оценявал обективно.
Релаксация
Да си спокоен преди и по време на мач е от важно значение за
успешността на един съдия. Независимо в кое ниво съдийстват,
дали на световно първенство,
или на местни турнири, съдиите са винаги под напрежение.
Добре подготвените съдии ще
изглеждат спокойни и уверени,
ще могат да поемат контрола
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на играта, а допуснатите грешки
няма да се забелязват. Психологическото напрежение при съдиите
е следствие на редица вътрешни
и външни фактори, но най-често
източници на стрес са:
• Страхът от провал – външен
фактор (някои пречи на представянето);
• Страхът от неадекватността – вътрешен фактор (липса на
подготовка);
• Губене на контрол – комбиниран фактор.
Страхът от провал е „номер
едно“ стрес и може да включва
страх от лоша игра, страх от получаване на ниска оценка от менажера на съдиите и др. Страхът
от неадекватност може да се
дължи на некомпетентност или
липса на знания, физическа или
психическа подготовка.
Губенето на контрол е свързано
с чувството, че не си ефективен.
Някои съдии губят контрол веднага след критика на треньорите
или състезателите. Това е сериозен проблем и напрежението, което идва като резултат от това,
води до загуба на добрите резултати от съдийството. Затова
съдиите трябва да се опитват
да бъдат отпуснати преди мача с
цел да се намали тревожността,
която води до слаби резултати.
Съществуват
най-различни
техники, които могат да помогнат на хокейните съдии да се релаксират и отпуснат преди мача.
Физическите методи включват:
• постепенна релаксация (мускулна релаксация);

• контрол на дишането.
Психическите методи включват:
• говорене със себе си;
• спиране на негативните мисли.
Визуализация
Визуализацията в съдийството е свързана със създаване на
позитивни модели –ситуации и
моменти в съзнанието. Както
например, че реферираш на среща,
намираш се на правилното място,
взимаш точно решение, изглеждаш уверен и съсредоточен, виждаш себе си като опитен съдия,
правиш всичко по най-добрия начин. В съзнанието могат да се създават изображения на предстоящи събития, които все още не са
настъпили. Ако съдиите са имали
лош опит с отбор или играч или
с друг съдия, те могат да се опитат да визуализират себе си: как
ще реагират с това лице или със
ситуацията, като действат спокойно и уверено. По този начин
те могат да преодолеят трудностите и неприятностите и това
ще им помогне в тяхната подготовката. Визуализацията помага
на съдиите за прогнозиране на ситуации, моменти и начини за предотвратяването им, както и за
предприемане на правилни действия при настъпването им.
Заключение
Психологическите умения са
изключително важни за успеш-

ността на един съдия. За съжаление, при основната подготовка
на съдиите вниманието е насочено към тълкуване на правилата и позицията на съдията, а
много малко внимание се дава на
психологическите умения. Една
от основните причина за това е
погрешната представа, че психологическите умения се считат за
вродени – едни ги имат, други не.
Но в повечето случаи това съвсем
не е така, най-добрите съдии не
са били родени с „пълен пакет“ от
психологически качества, по-скоро те са изградени чрез систематично и постоянно практикуване на съдийството. Запазването
на самообладание и спокойствие
в условията на високо психологическо напрежение, способността
да се концентрират, да останат уверени и да поддържат добри отношения с всички участници в играта са допринасяли за развитие на посочените качества.
За да бъдат успешни, съдиите трябва да овладяват онези
умения, които ще им помогнат
да взимат правилни решения, да
ръководят ефективно играта, да
се отнасят подобаващо към участниците и да избягват грешки,
които могат да влияят на играта, както и да унищожат доверието към тях. Важно е съзнанието да се пази от несъществени
мисли и знаци, които отвличат
вниманието. В твърде нервно
или в състояние на безпокойство
вниманието на съдията се насочва към самия него, затова е много
важно той да умее да улови моСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 61

мента, когато стресът достига
нежелани граници и засяга концентрацията. Увереният съдия
ще допусне да преобладават само
положителни мисли. Ако безпокойството не си отива, тогава
най-голямата опасност за самоконтрола на съдиите е разсеяността, която предизвиква отрицателни мисли.
Гениалният съдия е комбинация от отлични физически и
психически умения, чрез които
реализира поставените цели по
най-добрия начин и допринася за
издигане на стандартите и духа
на играта.
Талантливият съдия е комбинация от добри физически и психически умения, чрез които реализира поставените цели и стандартите и духа на играта.
Посредственият съдия е комбинация от задоволителни или
лоши физически и психически умения, чрез които разрушава стандартите и духа на играта.
Съдиите, които се стремят
да се достигнат да достигнат
върховете, трябва да отделят
значително време и внимание на
своята психологическа подготовка и да приемат това за ключов
елемент на успехите си.
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Основни принципи на периодизацията
в предсъстезателната подготовка в мъжкия
културизъм
Момчил Милев
Резюме. Периодизацията на спортната тренировка е концепция,
възприета от спортистите и треньорите във всички спортове. Тя е
подчинена на няколко основни принципа, които остават валидни независимо от особеностите на конкретната спортна дисциплина. Периодизационните манипулации на плановете на подготовка в културизма имат своя специфика, която ги отличава от останалите спортове.
Независимо че основните концепции са универсални, отличителните
особености на състезателните цели при този спорт налагат преместването на акцента на тренировъчните натоварвания от изграждане и
усъвършенстване на специфични двигателни модели към постигане на
определен тип на физическо развитие.
Ключови думи: периодизация, културизъм, предсъстезателна подготовка

Basic periodisation principles of pre-competition
training in male bodybuilding
Momchil Milev
Abstract. The concept of periodisation of sports training is widely accepted
by competitors and coaches in all sports. It is based on several basic principles,
which remain valid irrespective of the particular sports discipline they are
implemented in. The structure of periodisation plans in bodybuilding is
specific and different than this of many other sports. Although, periodisation
is built on universal concepts, some sport-specific peculiarities of bodybuilding
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preparation transpose the emphasis of training from developing motor abilities
and models towards achieving some particular type of physical development.
Keywords: periodisation, bodybuilding, pre-competition training

Терминът културизъм произлиза от френската дума culturistique,
което означава култура на тялото или двигателна култура. Значително по-популярно е понятието bodybuilding, чието значение
в превод от английски е строителство или изграждане на тялото. Към настоящия момент и
двете названия се употребяват
равностойно. За основател на съвременния културизъм се счита
американецът от немски произход Юджийн Сандоу (1867–1925),
чието рождено име е Фредерик
Мюлер, роден в Кьонигсберг [6,
7]. Той успява да създаде изключително прогресивна за времето си
система за подготовка и постига
не само високи силови резултати,
но и красива и симетрична фигура – първообраз на съвременните културисти [2]. Освен това
той пръв въвежда методологията на изолиране на мускулните групи при тренирането им.
Вижданията си описва в книгата “Bodybuilding”, издадена през
1903 г, която всъщност поставя
основата на създаването на систематизирана
тренировъчна
методика в културизма. Периодизацията на спортната тренировка е концепция, възприета
от спортистите и треньорите
във всички спортове [8]. Тя е подчинена на няколко основни принципа, които остават валидни
64 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

независимо от особеностите на
конкретната спортна дисциплина. Културистичната тренировъчна методика от своя страна
има особености по отношение на
структурата на периодизацията, които я отличават от останалите спортове.
Най-общо, при културистите
периодизацията разделя предсъстезателната подготовка на два
етапа:
− Основен пeриод, където целта е да се покачи обемът на мускулната маса, да се изгладят пропуските в симетрията и баланса
и да се работи по детайлите и
сепарацията. Невинаги в този
период се повишава нетното количество на мускулната маса. В
някои случаи то се запазва, а целта на подготовката се измества
единствено към обработката на
мускулите и подобряването на
качеството им. Възможно е също
така количеството на активната телесна маса да бъде редуцирано, в случай че се цели преход в
по-ниска теглова категория;
− Предсъстезателен период,
когато целта е понижаване на количеството на подкожната адипозна тъкан и подобряване на качеството на мускулатурата.
За разлика от много други спортове, където крайният резултат е обективен – измерва се в
секунди, килограми или сантиме-

три, в културизма се оценява цялостният вид на тялото, което,
неизбежно, в известна степен се
базира на субективна преценка
[1, 2]. На първо място, всеки индивид притежава уникален генетично предопределен набор от
антропометрични параметри. В
допълнение, индивидуалните вариации във функционирането на
различните органи и системи на
организма следва да бъдат взети
под внимание при съставянето
на тренировъчния план. Много
треньори споделят разбирането,
че всеки състезател следва да се
подготвя по различен начин, но
нашето мнение е, че подготовката трябва да се базира на общовалидни тренировъчни модели.
Единствените допустими манипулации са свързани с някои индивидуални особености на състезателите, което по никакъв начин
не налага цялостна промяна на
плана за подготовка. Тези наши
виждания се потвърждават от
факта, че на големи първенства и
турнири състезателите от водещи държави като Египет, Иран,
Испания, Чехия или Полша споделят сходна отборна обща визия и
тонус на мускулатурата. Ясно и
отчетливо проличава прилагането на общи тренировъчни принципи при всички състезатели в
отбора. От друга страна, често
срещан подход е прилагането на
единна тренировъчна методика
едновременно с провеждането и
на селекция на базата на критерии, определени от треньорският щаб. Това е лесно постижимо

в централизирани отбори, където старши треньорът селектира отбора, или ако даден треньор
е изключително успешен и състезатели му доминират над останалите. В останалите случаи персоналните генетични особености
са източник на вариативност
в избора. Възможно е определен
тип физика да е по-конкурентна
на състезателно ниво при постигане на максимална дефиниция, а
друг тип – при по-жив и свеж тонус на мускулатурата. Подобни
съображения определят личния
избор на състезателна стратегия и мястото − в периодизацията на предсъстезателната подготовка.
Общовалидни принципи
на периодизацията в културизма
Както споменахме, независимо
че периодизацията е функция на
поставените цели и до известна степен на индивидуалните
особености на състезателите,
съществуват
методологични
принципи, общовалидни за всички
спортове, включително и за културизма.
– На първо място следва да се
отбележи теорията на д-р Селие
за стреса и адаптацията [12]. Закономерностите, представени
в теорията, са валидни не само
в спортната практика, но и във
всяка човешка дейност, свързана
със стрес и нуждата от адаптация. Погледнато през призмата
на културистичните цели, би
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могло да се обобщи, че редуването на 21 дни на интензивни тренировъчни занимания с една седмица редуцирани представлява
особено успешна адаптационна
стратегия. В нашата треньорска практика сме установили, че
най-подходящо е редукцията да
бъде осъществена посредством
намаляването на работните тежести с около 30%, като броят
на сериите, повторенията и почивките между тях се запазва непроменен. Груба грешка е в този
период да се повишава броят на
повторенията, сериите или да се
намаляват почивките. По този
начин акцентът би се преместил
към различни енергийно обезпечаващи механизми и би се компрометирала постигнатата адаптация в посока на деадаптация
и активиране на различни нови
(най-вероятно ненужни на съответния етап) адаптационни промени. Целта през този по-нискоинтензивен период е акумулиране
на тренировъчен ефект, предоставяне на организма на възможност за синтез при редуцирано
съотношение между катаболни
и анаболни процеси и генериране
на адаптационен потенциал за
следващите интензивни микроцикли. Следва да се отбележат
също така още два благоприятни
ефекта на описвания подход, които като цяло също се разгръщат
в разтоварващата седмица. На
първо място, се облекчава психиката на културистите от тежките натоварвания и търсенето
на отказ. И второ, редуцира се
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стресът върху опорно-двигателния апарат и се профилактират
спортно-специфичните травми.
– Вторият основен принцип е
свързан с факта, че типът на натоварването, довело до прираст
на мускулна маса, трябва да бъде
съхранен по някакъв начин във
времето. В конктретния случай
това означава, че работните тежести, стимулирали хипертрофията на мускулите, не трябва
да бъдат модифицирани съществено. Редуцирането на стреса,
предизвикал покачване на мускулната маса, ще предизвика адаптационни промени в посока на
загуба на ненужната и изискваща
допълнителни енергийни ресурси мускулна маса. Следователно
дори и да се променя тренировъчната програма с наближаването
на състезанията, винаги следва
да бъде запазена тази част от
тренировката, която е стимулирала хипертрофията. В конкретния случай тя дори представлява
най-мощният
антикатаболен
инструмент за съхраняването
на мускулната маса и запазването на тонуса и визуалната твърдост на мускулатурата [9, 13].
– Третият принцип, който бихме искали да очертаем, е свързан
с продължителността на етапа от подготовката, провеждан
в състояние на калориен дефицит, или, по-точно, последната
фаза от предсъстезателната
подготовка. Много треньори и
състезатели определят продъл-

жителността му въз основа на
това какво количество мастна
тъкан трябва да бъде „изгорена“. В действителност, обаче,
нашата практика е доказала, че
продължителността му е лимитирана в определени граници от
съпровождащите го метаболитни промени в организма. В случай
че този период е по-дълъг от 12
седмици, се повишава рискът от
забавяне на метаболизма в резултат на енергийния дефицит [10].
В резултат на това, независимо
че мастната тъкан и телесното
тегло продължават да се редуцират, някои метаболитни процеси не се разгръщат в оптималните си за постигането на предсъстезателната визия граници.
Освен това прекалено продължителният енергиен дефицит
и свързаните с него катаболни
процеси придават на мускулатурата плосък вид. Ако все пак има
необходимост от по-продължителен период за редуциране на субкутанната адипозност, то оптималният подход е той да бъде
разделен на две части, с междинен възстановителен преход от
14–21 дни с калориен излишък от
около 10–15%.
– Дневният калориен дефицит се определя от четвъртия
принцип, с който състезателите
трябва да се съобразят и който
определя
продължителността
на предсъстезателния период.
Важно е той да се подържа в оптимални граници, като дори в
случаите, когато е необходимо да
се редуцира по-голямо количество

адипозна тъкан, не трябва да се
преминава определен минимум,
който би компрометирал възстановяването [5]. За да се обезпечи
възстановяването за следващата
тренировка са необходими „градивен материал“ и енергия за синтез и поддържане на мускулатурата и обезпечаване на интензивни
предсъстезателни натоварвания.
Изключително грешен подход
(макар и прилаган от множество
състезатели и треньори) е да се
разчита единствено на лимитирането на енергийния прием в
подготовката като средство за
успех. Нашият подход е приемът на мазнини да се контролира
и в основния период на натрупване на мускулна маса, вместо да се
разчита единствено на предсъстезателната подготовка
– В петия и последен принцип
са обобщени тренировъчните параметри при моделирането на
подготовката при различните
етапи на макро-, мезо- и микроциклите. Умелото вариране в
стойностите им е основният
инструментариум за постигане
на състезателните цели, който
очертава границите на различните етапи на подготовката.
Основните тренировъчни параметри в културизма са:
• Сплит програма (или честота на трениране на мускулните
групи) – вариациите в продължителността на интервала между
отделните тренировъчни сесии
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нето на различни цели. Например
седмичният сплит на Арнолд
Шварценегер предвижда 2 тренировки седмично за мускулната
група в основния период и 3 двуразови тренировки за мускулна
група седмично в предсъстезателния [11].
• Тренировъчен обем – общото количество на извършената
работа, изразено в тонове (включително аеробната работа). Манипулирането на обема е важна
характеристика на тренировъчната методика. Някои треньори
увеличават този параметър непосредствено преди състезанията, а други, обратно, го редуцират за сметка на нарастването
на интензивността. В допълнение, калорийният баланс и възстановяването са в пряка зависимост от тренировъчния обем.
• Плътност – представлява извършената тренировъчна работа за единица време:
плътност=тренировъчен обем/
продължителност на тренировката. Колкото повече работа се
извършва за единица време, толкова по-плътна е тренировката.
Плътността зависи не само от
обема на тренировката като общ
тонаж, работни тежести и брой
на сериите, но и в голяма степен
от почивките между сериите.
Съкращаването на почивките
между сериите при запазване на
работните тежести и броя на
подходите предизвиква метаболитен отговор с тъканна адаптация на локално ниво в посока на
повишаването на способността
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за елиминиране на лактата и развиването на микрокапилярната
мрежа в мускулите.
В заключение, периодизационните манипулации на плановете на подготовка в културизма
имат своя специфика, която ги
отличава от останалите спортове. Независимо че основните концепции са универсални,
отличителните особености на
състезателните цели при този
спорт налагат преместването
на акцента на тренировъчните
натоварвания от изграждане и
усъвършенстване на специфични
двигателни модели към постигане на определен тип на физическо
развитие. Следователно предсъстезателната подготовка в културизма следва да стъпва на съобразени с поставените състезателни цели спортно-специфични
принципи на периодизация, които са силно обвързани с промените в организма като комплексна
вътрешносвързана жива система.
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Изследване на отношението на състезателите
към систематични занимания по хокей в етапа
на спортната ориентация (12–14 години)
Радослав Радков, Асен Атанасов, Николай Марков
Резюме. Спортът, в частност хокеят на трева. в нашето съвремие играе важна роля в развитието на хуманното общество. Той е
специфична система със социална насоченост, имаща утвърдени цели,
специални методи и подходи и сложно динамично развитие. Двигателната активност на играчите в спорта хокей на трева се осъществява чрез различни упражнения и натоварвания и е съобразена
с възрастта и функционалното състояние на спортистите. Настоящата разработка е насочена към изследване на отношението на състезателите към заниманията по хокей на трева по време на рутинна
тренировка. При определяне на качеството на обучение при спорта
хокей на трева по време на тренировъчния процес голяма степен на
значимост имат фактори, които, от една страна, са свързани с тренинга и организацията на провеждане на самата тренировка, а от
друга страна, са свързани с трудностите при овладяване на техники и
умения в този спорт. През погледа на подрастващите играчи се офор
мя образът на треньора по хокей на трева по време на тренировка.
При направените оценки не се отчитат национални, възрастови и
полови различия.
Ключови думи: спорт, хокей, хокей на трева, състезатели, треньор
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Exploring the attitudes of hockey players
to systematic hockey sessions at the stage
of sport orientation (12-14 years)
Radoslav Radkov, Assen Atanasov,
Assos. Prof. Nikolay Markov PhD
Abstract. The sport in particular field hockey in our time plays an important
role in the development of the humane society. It is a specific system with a
social focus, having established goals, special methods and approaches and
complex dynamic development. The motor activity of players in field hockey is
carried out through various exercises and loads and is consistent with the age
and functional status of the athletes. The present study is aimed at exploring the
athletes’ attitude towards hockey during a routine workout. When determining
the quality of training in hockey, during the training process, factors such as the
training and organization of the training itself are of great significance, and on
the other hand they are related to the difficulties in mastering the techniques
and skills in this sport. Through the eyes of the growing teenagers, the hockey
coach is formed during a training session. The estimates made do not take into
account national, age and gender differences.
Keywords: sports, hockey, field hockey, players, coach

В процес на нарастваща хиподинамия в различните възрастови групи на нашето общество
активната двигателна дейност
заема важно място в живота и
развитието на подрастващите.
В колективните спортове,
между които и хокея на трева,
двигателната активност на играчите се осъществява със специфични похвати, средства, способи, методи и форми [3, 4].
Разширяването на специалните знания и умения при спорта
хокей на трева се явява фундаментална база за решаване на социални проблеми на гражданското ни
общество, училището и населеното място, в което се практикува
този спорт. Те могат да дадат

своя принос при формирането на
хокейна активност по време на
целия живот на индивида [7, 10].
Физическото възпитание и
спортът в съвременния свят са
едни от основните дейности с
голямо значение за развитието
на човешкото общество [1].
Формирането на положително отношение към хокея на трева като еманенция на системно
педагогическо въздействие върху
подрастващите, преминаващо в
комфортна емоционална обстановка, води до системна двигателна активност. Това дава възможност всеки млад състезател
да разкрие привлекателността
и динамиката на двигателните
средства на този спорт [3].
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Предвид ангажирането на голям брой деца със спортни занимания въобще, привличането на
начинаещи в специализираната
спортна подготовка през последните години се свързва все повече с младшите възрастови групи.
От своя страна това води до съобразяване с основните тенденции в подбора и подготовката на
млади играчи, така че да се контролира, а от там и оптимизира
целия учебен процес [2, 3].
Съвременното управление на
спортната подготовка изисква
и съответното научно осигуряване, свързано с оценката на
състоянието на състезателите
като знания, навици, умения, което е невъзможно без разработването и прилагането на съвременни средства и методи за проследяване на ефекта от провеждания учебно-тренировъчен процес
[3, 9, 10].
Основен проблем на тренировъчния процес при работа с подрастващи в заниманията по хокей на трева е отличното познаване на динамиката на развитие
на двигателните качества при
спортистите. С този актуален
проблем на хокейната игра са се
занимавали ограничен брой автори у нас автори [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Целта на настоящото изследване е да се проучи отношението
на състезателите към заниманията по хокей на трева по време
на рутинна тренировка.
За реализиране на поставената цел формулирахме следните
задачи:
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1. Да се проучат, анализират
и обобщят литературните източници по проблема.
2. Да се проучи отношението на състезателите (12–14 години) към заниманията по хокей на
трева по време на тренировъчния процес.
Предмет на изследването са
заниманията по хокей на трева
по време на последователен тренировъчен процес.
Обект на изследването е отношението на състезателите към
заниманията по хокей на трева.
Контингент на изследването
са състезатели по хокей на трева
– 63 деца от 12 до 14 години, ученици в СУ „Цветан Радославов“,
гр. Свищов, Великотърновска област.
За постигане на целите и задачите на изследването бяха използвани следните методи:
1. Проучване на литературата,
насочена към потребността на
състезателите по хокей на трева
от двигателна активност и нейната специфичност. Беше извършена литературна справка.
2. Анкетно проучване. За нуждите на изследването беше приложена анкета, включваща пет
въпроса (табл. 1).
3. Математико-статистически методи.
4. Теоретико-логичен анализ,
доказващ ролята и въздействието на спорта хокей на трева върху емоционалното състояние на
състезателите.

Анализ на резултатите
В настоящото изследване сме
се стремили да покажем отношението на състезателите към
заниманията по спорта хокей
на трева. Анкетата обхваща въпроси, имащи за цел да покажат
отношението на анкетираните
състезатели към заниманията по
спорта хокей на трева по време

на рутинна тренировка, и това
дали същите имат желание да
продължат да се занимават активно с него в свободното си време (табл. 1).
Процентните стойности на
първи въпрос са представени на
фигура 1.
Отговорите на играчите на
въпроса „Как оценявате въздействието на обучението по хо-

Таблица 1. Анкетна карта
1. Как Ви въздейства обучението по хокей на трева?
2. Как оценявате тренировките по хокей на трева?
3. Как оценявате треньорите при занимания със спорта хокей на трева?
4. Харесвате ли спорта хокей на трева?
5. Играете ли извън тренировъчния процес хокей?

Фиг. 1. Как оценявате въздействието на обучението на спорта хокей
на трева? (53% – емоционални мотиви, 24% – здравно-функционални
мотиви, 23% – приложно-психологически мотиви)
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кей на трева?“ ни позволяват да
класифицираме посочените мотиви:
● Емоционални мотиви – радост, удоволствие, удовлетвореност, разнообразие – 53%. Този
висок процент на емоционалните
мотиви (над 50%) доказва ролята
и значението на хокея на трева
върху емоционалното състояние
на играчите;
● Здравно-физиологични мотиви – 24%. Свързани са с поддържане на здравето, постигане на добра атлетична фигура, функционална дееспособност и поддържане на оптимална спортна форма;
● Приложно-психологически
мотиви – 23%. Заниманията по
хокей на трева разведряват играчите след натоварения учебен
процес и им служат за разтоварване. Наблюдава се увеличаване на работоспособността след

тежките и напрегнати учебни
часове, контролни работи и тестови задачи.
Във фигура 2 са показани отговорите на въпроса „Как оценявате тренировките по хокей на
трева?“.
При определяне на качеството на тренировъчния процес
по хокей на трева от играчите
от особена тежест са фактори,
свързани с организацията на учебно-тренировъчния процес, но същевременно
характеризиращи
трудности и специфики на този
спорт.
Особено значение се придава
на високия процент на играчите,
отговорили, че оценяват заниманията по хокей на трева като интересни – 31,3%, а също и на тези,
отговорили като организирани –
27,4%. Останалата немалка част
от играчите са отговорили, че са

Фиг. 2. Как оценявате тренировките по хокей на трева?
(31,3% – интересни; 27,4% – организирани; 23,2% – свързани със значителни физически усилия; 18,1% – комуникативни)
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свързани със значителни физически усилия – 23,2%, и на последно
място е отговорът, че са комуникативни – 18,1%. Тези отговори дават характеристика на основните моменти на хокейната
игра.
Поредният поставен въпрос
е: „Как оценявате треньорите
при занимания със спорта хокей на трева?“. Играчите оценяват треньорите по хокей на

трева така: добре подготвени и
компетентни – 40,4%; строги и
справедливи – 27,4%; принципни
– 20,3%; тактични – 11,9%. С найвисок процент е отговорът „добре подготвени и компетентни“,
а с най-нисък – „тактични“. Обоб
щението показва, че ролята на
треньорите е важен мотивиращ
фактор за изграждане на положителна нагласа към спорта хокей
на трева.

Фиг. 3. Как оценявате треньорите при заниманията със спорта хокей на трева?
(40,4% – добре подготвени и компетентни; 27,4% – строги и справедливи; 20,3% – принципни, и 11,9% – тактични)
Следващият въпрос от нашата анкетно проучване е показан
на на фигура 4: „Харесвате ли
спорта хокей на трева?“. От анкетираните състезатели 96,7%
са отговорили с „Да“, а само 3,3 %
са предпочели друг вид спорт.
На последния въпрос „Играете

ли извън тренировъчния процес
хокей на трева“ получените отговори са отразени във фигура 5.
Сравнително голям процент от
играчите са отговори с „Да“ –
76,5%, а останалите 23,5% са отговорили с „Не“. Явно организираните клубни турнири са ги заинСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 75

Фиг. 4. Харесвате ли спорта хокей на трева?
(96,7% – да; 3,3% – предпочитам друг вид спорт)

Фиг. 5. Играете ли извън тренировъчния процес хокей на трева?
(76,5% – „ Да“; 23,5% – „Не“)
тригували и те са почувствали
нужда от усъвършенстване на
индивидуалните си способности.
Това отдаваме и на значителната методична и логистична подкрепа на БФХТ.
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Изводи
1. Данните от проведеното изследване показват, че се наблюдава положително отношение към
тренировъчния процес и негово-

то социално значение за състезателите по хокей на трева.
2. Творческата личност и подготовката на треньора са от съществено значение в учебно-тренировъчния процес.
3. Успехът, радостта и емоциите, които състезателите
постигат по време на рутинна
тренировка, са оказват влияние
за формиране на положително
отношение към хокейната игра.
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Обем на тренировъчните средства
в макроструктурата за класическо планинско бягане
Костадин Кисьов
Резюме. Статията представя изследване на тренировъчните програми на състезатели в класическото планинско бягане. Предмет на
изследването е разнообразието от тренировъчни средства според целенасочеността на ефекта от приложението им по фактори и подфактори на постижението в макроструктурата. Целта е определяне на
годишния обем на основните групи тренировъчни средства. Използваните методи са: анализ на научно-методичната литература за дълги
бягания и планински бягания; събеседване с фокусна група по метода на
структурирано интервю; анализ на специализираната спортна подготовка; анализ на обема на тренировъчните средства според целенасочеността на ефекта от приложението им по фактори и подфактори в
макроструктурата.
Резултати:
1. Изследването на специфичните средства показа, че при вариантите на подготовка „Комбиниран“ и „Изкачване и спускане“ в сравнение с
вариант „Изкачване“ обемът на разнообразно-специализираните средства нараства за сметка на спомагателните.
2. Основната част от базовите тренировъчни средства са насочени
за развитие на подфакторите от трето равнище.
3. При така разгледаните групи тренировъчни средства от трите
варианта на подготовка няма съществена разлика между обемните им
показатели (на средствата).
4. Съотношението между специфичните и базовите бегови средства е 1:5
Ключови думи: планинско бягане, фактори на постижението, класификация на тренировъчните средства, насоченост и обем на тренировъчните средства
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Volume of training means in the macrostructure
for classical mountain running
Kostadin Kisyov
Abstract. The article presents a study of the training programs of competitors
in classic mountain running. The subject of the study is the variety of training
means according to the purposefulness of the effect of their application on
achievement factors and sub-factors in the macrostructure. The purpose is
to determine the annual volume of the main training groups. The methods
used are: analysis of the scientific and methodological literature for long runs
and mountain runs; analysis of specialized sports training; interviewing a
focus group through a structured interview method; variational analysis of the
volume of training means according to the purposefulness of the effect of their
application on the factors and sub-factors in the macrostructure.
Results:
1. The study of specific means has shown that, in the case of the “Combined”
and “Up and down”, compared to the “Mainly uphill” variant, the volume of
the various specialized means is increasing at the expense of the auxiliaries.
2. The main part of the basic training means is directed to the development
of the third level sub-factors.
3. In the groups of training means thus examined, there is no significant
difference between the three training options and their volume indicators (of
the means).
4. The ratio of specific to basic running means is 1:5
Keywords: Mountain running, Achievement factors, Training classification,
Training focus and volume

Планинското бягане като социален феномен е бързоразвиващ
се масов спорт, чиито варианти и формати на провеждане на
състезанията е трудно да бъдат
изброени. Като част от атлетиката обаче дисциплините планински бягания имат ясно определена класификация, определяща
техническите параметри на всяка дисциплина. Това дава възможност за планиране и провеждане
на тясно специализирана подготовка, съобразена със специфичните особености на конкретна-

та дисциплина планинско бягане.
Въпреки това в специализираната методична литература няма
подробни модели на разпределението на тренировъчните средства за подготовка на планинските бегачи. В тази насока е настоящото изследване. Изготвените
от нас модел на постижението
в планинското бягане, състоящ
се от основни фактори и йерархически подредени подфактори,
определящи нивото на крайния
спортен резултат (фиг. 1) [9], и
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ните средства за тяхното развитие (табл. 1, 2, 3, 4) [15] дават
възможност за съставяне на модели на разпределението на тренировъчните средства.
Цел на изследването – определяне на годишния обем на основните групи тренировъчни средства в подготовката на атлети,
специализиращи се в класическо
планинско бягане.
В таблица 1 са представени
групата специални тренировъчни средства за развиване на основните фактори на постижението, биоенергетичният режим и
условията на изпълнение.
В таблица 2 са представени
групата разнообразно-специализирани средства за развиване на
подфакторите от първо равнище, биоенергетичният режим и

условията на изпълнение.
В таблица 3 са представени
групата спомагателни средства
за развиване на подфакторите
от второ равнище, биоенергетичният режим и условията на
изпълнение.
В таблица 4 са представени
групата спомагателни средства
за развиване на подфакторите
от трето равнище, биоенергетичният режим и условията на
изпълнение.
На база на представените от
нас данни, вследствие от наши
предишни изследвания, си поставихме следните задачи:
1. Проучване на информационните източници
2. Проучване на тренировъчните програми на планински бегачи
3. Формулиране на изводи.

Фиг. 1. Модел на спортния резултат в планинското бягане
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В. Специална скоростносилова издръжливост
(ССкСИ)

Б. Специална скоростна
издръжливост (ССкИ)

А. Специална силова
издръжливост (ССИ)

Основни фактори

Таблица 1

2. Аеробен режим2 (А2)

2. Аеробен режим-2
(А2)

3. Аеробно-анаеробен
(смесен) режим (ААн)

Биоенергетичен
режим

5. Аеробно развиващо бягане
(АРБ)
6. Аеробно изграждащо
бягане (АИБ)

1. Контролно състезателно
бягане
(КСБ)
2. Темпово екстензивно
(интервално) бягане (ЕИБ)
3. Продължително
променливо бягане
(Фартлек) (ФТК)
4. Интензивно
продължително бягане
(ИПБ)

Специални
тренировъчни
средства

1. Нагоре малък наклон 4°
2. Нагоре среден наклон 8°
3. Нагоре голям наклон 12°
4. Нагоре екстремен наклон 16°
5. Относително равен участък
6. Надолу среден наклон 8°
7. Надолу малък наклон 4°
8. Надолу голям наклон 12°
9. Надолу екстремен наклон 16°

Условия на изпълнение
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Биоенергетичен
режим
1. Контролно състезателно бягане (КСБ)
2. Темпово екстензивно (интервално)
бягане (ЕИБ)
3. Продължително променливо бягане
(Фартлек) (ФТК)
4. Интензивно продължително бягане
(ИПБ)

Разнообразно-специализирани
тренировъчни средства

I.2. Специфична 3. Аеробно-анаеробен
скорост
(смесен) режим (ААн
)
(СпСк)

7. Повторно бягане (ПБ)
8. Интервално-темпово интензивно
бягане (ИБ)

2. Аеробен режим-2 (А2) 5. Аеробно развиващо бягане (АРБ)
6. Аеробно изграждащо бягане (АИБ)

I.1. Специфична 3. Аеробно-анаеробен
и з д р ъ ж л и в о с т (смесен) режим
(СпИ)
(ААн)

Подфактори
I равнище

Таблица 2

10. Пресечен или планински терен, наподобяващ
състезателните условия

Условия на изпълнение
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Биоенергетичен
режим

II.3. Скоростно-силов
потенциал
(СкСП)

4. Анаеробен
гликолитичен
режим (АнГл)

II.2.
Силова 3. Аеробно-анаеробен
издръжливост (смесен) режим (ААн)
(СИ)

2. Аеробен режим2 (А2)

3. Аеробно-анаеробен
II.1. Темпова
издръжливост (смесен) режим (ААн)
(ТИ)

Подфактори
II равнище

Таблица 3
Условия
на изпълнение

12. Разнообразна двигателна дейност с утежнения или в утежнени
условия

7. Повторно бягане (ПБ)
11. Равнинен терен
8. Интервално-темпово интензивно бягане
(ИБ)
12. Скоростно-силови подскоци, многоскоци
(ССПМ)

9. Бягане в утежнени условия (силово бягане)
(БУУ)
10. Подскоци и многоскоци в утежнени условия
(ПМУУ)
11. Упражнения с тежести и силови комплекси
(УТСК)

5. Аеробно развиващо бягане (АРБ)
6. Аеробно изграждащо бягане (АИБ)

1. Контролно състезателно бягане (КСБ)
11. Равнинен терен
2. Темпово екстензивно (интервално) бягане
(ЕИБ)
3. Продължително променливо бягане (Фартлек) (ФТК)
4. Интензивно продължително бягане (ИПБ)

Спомагателни
тренировъчни средства
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5. Анаеробеналактатен режим
(АнАл)

5. Анаеробеналактатен режим
(АнАл)

III.2. Сила (С)

III.3. Бързина
и скоростни
способности
(БСС)

III.4. Координация и 5. Анаеробенгъвкавост (КГ)
алактатен режим
(АнАл)

1. Аеробен режим-1
(А1)

Биоенергетичен
ежим

III.1. Базова
издръжливост
(БИ)

Подфактори
III равнище

Таблица 4

Условия на изпълнение

19. Упражнения за равновесие и
координация (УРК)
20. Стречинг упражнения (СУ)

13. Специални бегови упражнения (СБУ)
18. Спринтови бягания (СБ)

13. Разнообразни условия

13. Разнообразни условия

11. Упражнения с тежести и силови 13. Разнообразни условия
комплекси (УТСК)
17. Кратки хоризонтални и вертикални
подскоци (КХВП)

14. Аеробно поддържащо бягане (АПБ)
13. Разнообразни условия
15. Аеробно компенсаторно бягане (АКБ)
16. Други спортове и подвижни игри
(ДСПИ)

Спомагателни тренировъчни средства

Обект на изследването са тренировъчната и спортно-състезателната дейност в планинското
бягане, а предмет е разнообразието от тренировъчни средства,
използвани в подготовката на
планинските бегачи.
Обхват на изследването са
12 треньори и специалисти и
29 тренировъчни програми на
състезатели по планинско бягане.
Методиката на изследването
включва:
1. Анализ на научно-методичната литература за дълги бягания и
планински бягания
2. Събеседване с фокусна група
по метода на структурирано интервю
3. Анализ на специализираната
спортна подготовка съобразно
варианта на основните състезания.
4. Вариационен анализ на данните за тренировъчните средства според целенасочеността
на ефекта от приложението им
по фактори и подфактори в макроструктурата.
Във връзка с първата задача
бяха проучени литературни източници. Част от тях разглеждат проблемите за специализираното разнообразие на тренировъчните средства [1, 2], друга
част разглеждат спецификата на
състезателните трасета [7, 8] и
тренировъчната методика [3, 4,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Проведени бяха беседи със състезатели,
треньори и специалисти в планинските бягания. Разгледани са

29 тренировъчни програми, от
които 16 на състезатели от националните отбори по планинско
бягане на България и Италия.
Анализ на резултатите
Съвременните тенденции в
развитието на планинските бягания налагат годишното планиране да бъде подчинено на целенасочената подготовка съобразно
специфичните условия на основното състезание. В същото време реалният спортен календар е
много наситен и разнообразен и
предлага много възможни варианти за изява. Но при елитните
планински бегачи могат условно
да се разграничат три основни
варианта на подготовка:
1. Вариант „Изкачване“, когато подготовката е насочена само
към състезание „Предимно изкачване“.
2. Вариант „Комбиниран“ е целенасочена подготовка и за двата
варианта състезания, съответно
– „Предимно изкачване“ и „Изкачване и спускане“ (Обиколка).
3. Вариант „Изкачване и спускане“, когато подготовка е насочена само към състезание „Изкачване и спускане“.
Експертно бе решено, че в първото ни изследване на разпределението на средствата в макроцикъла те трябва да бъдат разделени на две генерални групи:
1. Специфични тренировъчни
средства, включващи специалните и разнообразно-специализираните средства, които са много
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близки по биомеханика и биоенергетика до състезателното упражнение (табл. 1 и 2).
2. Базови тренировъчни средства, включващи спомагателните средства от второ и трето
равнище. Това са психофизически
упражнения, различни по форма
от специалните и специализираните упражнения, но подпомагащи постигането на основните
цели на тренировката (табл. 3
и 4).
Анализ на специфичните тренировъчни средства при трите
основни варианта на подготовка
В таблица 5 са представени
средните стойности на годишния обем на специфичните сред-

ства от изследваните тренировъчни програми.
Годишният обем на специфичните средства и при трите
варианта на подготовка е около 1000 км, като при вариант
„Изкачване“ две трети от тях
са специалните средства и една
трета са разнообразно-специализираните средства (фиг. 2). В
сравнение с вариант „Изкачване“
при вариантите „Комбиниран“
и „Изкачване и спускане“ разнообразно-специализираните средства нарастват за сметка на
спомагателните.
Анализ на базовите тренировъчни средства при трите основни варианта на подготовка

Фиг. 2. Годишен обем на специфичните тренировъчни средства в
подготовката за класическо планинско бягане
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Специфични тренировъчни
средства

ОБЩО

Базови бегови тренировъчни средства

Общо за подфактори от I равнище

1069

363

60

152

6. Аеробно изграждащо бягане (АИБ)

8.Интервално – темпово интензивно бягане (ИБ)

88

5. Аеробно развиващо бягане (АРБ)

18

13

4. Интензивно продължително бягане (ИПБ)

7. Повторно бягане (ПБ)

19

3. Продължително променливо бягане (Фартлек)
(ФТК)

1055

383

55

14

137

90

35

28

8

672
9

706

Общо за основни фактори на постижението

222
16

132

6. Аеробно изграждащо бягане (АИБ)

138

82

4

181

5. Аеробно развиващо бягане (АРБ)

Подфактори от I 1. Контролно състезателно бягане (КСБ)
равнище
2. Темпово екстензивно (интервално) бягане (ЕИБ)

69

4. Интензивно продължително бягане (ИПБ)

16

8

31
62

206

231

Вариант
Вариант
„Изкачване „Комбиниран“

3. Продължително променливо бягане (Фартлек)
(ФТК)

Основни фактори 1. Контролно състезателно бягане (КСБ)
на постижението 2. Темпово екстензивно (интервално) бягане
(ЕИБ)

Насоченост на
тренировъчните
средства

Таблица 5

1035

380

54

14

132

95

35

26

8

16

645

227

147

57

16

8

190

Вариант
„Изкачване
и спускане“
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Базови бегови тренировъчни средства

ОБЩО

Базови бегови тренировъчни средства

Общо за подфактори от III равнище

18. Спринтови бягания (СБ)

Подфактори от III 14. Аеробно поддържащо бягане (АПБ)
равнище
15. Аеробно компенсаторно бягане (АКБ)

4054

3793

4060

3739

86

2075

2089
68

1578

321

12

24

15

53

77

35

1636

261

14

9. Бягане в утежнени условия (силово бягане)
(БУУ)

Общо за подфактори от II равнище

31

8. Интервално-темпово интензивно бягане
(ИБ)

56

6. Аеробно изграждащо бягане (АИБ)

9

74

5. Аеробно развиващо бягане (АРБ)

7. Повторно бягане (ПБ)

21

4. Интензивно продължително бягане (ИПБ)

25

19

12
17

61

34

Вариант
Вариант
„Изкачване „Комбиниран“

3. Продължително променливо бягане (Фартлек)
(ФТК)

Подфактори от II 1. Контролно състезателно бягане (КСБ)
равнище
2. Темпово екстензивно (интервално) бягане
(ЕИБ)

Насоченост на
тренировъчните
средства

Таблица 6

4092

3736

98

2037

1601

356

11

24

14

55

78

55

26

24

69

Вариант
„Изкачване
и спускане“

Фиг. 3. Годишен обем на базовите бегови тренировъчни средства в
подготовката за класическо планинско бягане.
Базовите тренировъчни средства са разгледани диференцирано на бегови и небегови средства,
като техният обем е измерен в
километри и съответно в минути.
В таблица 6 са представени
средните стойности на годишния обем на базовите бегови средства от изследваните тренировъчни програми.
Базовите бегови средства и
при трите варианта на подготовка са с обем от около 4000 км
в рамките на макроцикъла, като
основната част от тях са спомагателните средства за развитие
на подфакторите от трето равнище (фиг. 3). Спомагателните

средства за второ равнище при
вариант на подготовка „Изкачване“ заемат едва 4.6%, при вариант „Комбиниран“ са 7.9% и при
вариант „Изкачване и спускане“
са 8.7% от обема на базовите бегови средства.
В таблица 7 са представени
средните стойности на годишния обем на базовите небегови
средства от изследваните тренировъчни програми.
Обемът на базовите небегови
средства в макроцикъла е около
12 000 минути (фиг. 4). Сравнението между трите варианта на
подготовка показва, че при вариант „Изкачване“ небеговите средства са с около 10% по-малък обем.
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ОБЩО

Подфактори
III равнище

Подфактори
II равнище

подскоци,

многоскоци

491

13. Специални бегови упражнения (СБУ)

Базови небегови тренировъчни средства

Общо за Подфактори от III равнище

20. Стречинг упражнения (СУ)

11 997

11 302

703

4844

212

17. Кратки хоризонтални и вертикални подскоци
(КХВП)

19. Упражнения за равновесие и координация (УРК)

222

4830

692

42

11. Упражнения с тежести и силови комплекси
(УТСК)

от 16. Други спортове и подвижни игри (ДСПИ)

Общо за подфактори от II равнище

12. Скоростно-силови
(ССПМ)

338

11. Упражнения с тежести и силови комплекси
(УТСК)

12 727

11 831

768

5339

470

207

217

4830

896

284

319

293

12 879

12 004

768

5490

492

207

217

4830

875

285

311

279

Вариант
Вариант
Вариант
„Изкачване“ „Комбиниран“ „Изкачване
и спускане“
312

Базови небегови
тренировъчни средства

от 10. Подскоци и многоскоци в утежнени условия
(ПМУУ)

Насоченост на
тренировъчните
средства

Таблица 7

Фиг. 4. Годишен обем на базовите небегови тренировъчни средства в
подготовката за класическо планинско бягане
Както и при беговите, така и
при небеговите средства основната част от обема на базовите
средства е насочен към подфакторите от трето равнище, като за
второ равнище са съответно 5.8%
при вариант „Изкачване“ и около
7% при вариантите „Комбиниран“ и „Изкачване и спускане“.
Изводи:
1. Изследването на специфичните средства показа, че при вариантите на подготовка „Комбиниран“ и „Изкачване и спускане“ в
сравнение с вариант „Изкачване“
обемът на разнообразно-специализираните средства нараства за
сметка на спомагателните.

2. Основната част от обема на
базовите тренировъчни средства
е насочена за развитието на подфакторите от трето равнище.
3. При така разгледаните групи тренировъчни средства от
трите варианта на подготовка
няма съществена разлика между обемните им показатели (на
средствата).
4. Съотношението между специфичните и базовите бегови
средства е 1:5
5. Приложеният подход дава
възможност да се изследва по-обстойно разпределението на отделните тренировъчни средства
в подготовката на планинските
бегачи.
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Генотипни предпоставки за спортно постижение
при спортните катерачи
Георги Крачанов
Резюме. Наследствените дадености винаги са вълнували академичните среди, относно тяхното значение за постигането на високи
спортни резултати. В представената статия е разгледано и анализирано значението на генетичните фактори в спортното катерене по
литературни източници. Благодарение на достъпната литература са
изведени изводи.
Ключови думи: Катерене, генотипни фактори, соматотипните характеристики

Genotypical prerequisites for sport achievement
in sports climbers
Georgi Krachanov
Abstract. Inheritance has always excited the academic circles about their
importance for achieving high scores. The presented article examines and
analyzes the importance of genetic factors in sport climbing on literary sources.
Thanks to the available literature, conclusions are drawn.
Keywords: Climbing, genotypic factors, somatotypic characteristics

Когато даден катерач се сблъска с проблемен маршрут за неговите способности, неизбежно
си задава въпроса „Каква е причината?“. Независимо от проведените тренировки с приятеля

му, партньора от клуба – те успяват, а той не. Или ако успее,
се получава след доста повече опити от тях. На помощ идват
извиненията. По ирония на съдбата родителите, или по-точно
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генетичният материал, който
сме наследили от тях, може да
sa най-доброто извинение, защото който и да е, никога няма да
може да се изкатери маршрут например с категория на трудност
7а. Наистина някои специфични маршрути може да изискват
дълъг разтег или висока стъпка,
които никога няма да можете да
направите поради ограничение на
гъвкавостта във вашите стави.
Научните изследвания на много
автори, които са цитирани в
настоящата статия, стигат до
извода, че множеството катерачи имат потенциала да успеят да
изкатерят маршрут от 7а категория, независимо от своите наследствени заложби.
„Генотипните (наследствените) фактори са т.нар. детерминирани компоненти на индивида,
които определят капацитета на
неговите потенциални възможности за определен вид двигателна дейност. Теорията на спорта
ги определя като „спортни заложби“ (дарба или талант), като
тези понятия се включват в екстремалните, нестандартните
стойности на признаците (факторите), определящи спортнотехническите резултати в дадена спортна дисциплина. Техният
относителен дял във високите
постижения е безспорен“ (Желязков, Дашева, 2006).
Значението на генотипните
фактори за това дали сме подходящи за даден спорт е обект на
учените през годините. Те вероятно ще играят основна роля в
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нашата естествена психическа
стабилност и личност. Изглежда,
че тези заложби играят най-голяма роля при физическите качества и моторните умения. Направеният преглед на изследванията
относно ролята на генетичните
дадености върху представянето на състезателя по катерене
разкрива изключително сложна
тема с противоречиви теории и
констатации сред академичните
среди. В свое проучване Ericsson
(1993) предполага, че часовете на
целенасочена тренировъчна дейност са най-важният фактор за
определяне на ефективността,
докато Fox (1996) стига до извода, че гените са отговорни за
половината от вариациите при
изпълнение на дадено движение
между отделните катерачи.
В достъпната ни литература открихме, че според Н. Панайотов (2004) за подпомагане на
подбора в спортното катерене е
необходимо да бъдат изработени
моделни соматотипни характеристики за различните възрастови групи и на тяхна база да се
изготвят модели за специфична
силова тренировка, които да бъдат индивидуализирани.
В света на катерачите като че
ли нито едно от тези проучвания
не е обмислено правилно. Гените
и соматотипът играят най-голямата роля в спорта, където големите физически усилия и натоварвания далеч надхвърлят умствените или технически изисквания.
Спортното катерене е уникално сред спортовете с това, че из-

Фиг. 1. Относителни изисквания към различните страни на
спортната подготовка
исква почти равен баланс на психическа, техническа и физическа
подготовка (вж. фиг. 1). Така че
може да се твърди, че генотипните фактори играят важна, макар
и не основна, роля при определянето на нивото на представяне
в спортното катерене.
Гореизложеното оформи целта
на нашето изследване, а именно
да проучим проблема за значението на генотипните фактори в
спортното катерене по достъпните ни литературни източници.
За да постигнем целта, бе необходимо:
1. Да проучим литературните
източници, които имат отношение по посочения проблем.
2. Да обобщим и анализираме
данните на авторите, взели отношение за генетичните фактори в катеренето.

И така, точно кои генетични
фактори биха могли да ни помогнат или да ни затруднят и спрат
при дадено изкачване? Ръстът и
теглото (имащи отношение към
соматотипа), които са смятани
от повечето катерачи за благословия или за проклятие. Но вероятно има много по-малко видими дадености, които спомагат за
постигането на невероятните
постижения на катерачи като
Крис Шарма, Адам Ондра, братята Никол, Хубер и Леменстрал.
Докато гореспоменатите катерачи показват разнообразие
от форми и размери на тялото,
всички те притежават необичайно висока максимална сила на
захващане, силно развита мускулатура на раменния пояс и силова
издръжливост. Това коренно ги
различава от средностатистичния катерач, което той може
да придобие чрез системни тренировки в продължение на много
години. Генетичният подарък,
който дава възможност за тези
подвизи, вероятно се отнася до
трудно наблюдавани фактори,
като удебелени сухожилия, дължина на лоста (дължина на костите), тип мускулни влакна и
хормонални профили.
По отношение на удебелените сухожилия, леко отклонение в
сравнение с нормалното, допълнителният слой дава на няколцина късметлии повече сила на хвата, отколкото на други, което
те постигат чрез години тренировки. По същия начин вроденото
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ни влакна към бавните мускулни
влакна определя естествената
способност и тенденция към висока издръжливост, висока якост
или нито едното. И накрая, всеки
от нас има уникални хормонални
профили, които варират с възрастта и пола, и това играе основна
роля в нашите тренировки и в
способността за възстановяване
(Bloomfield, 1994). Поради това
някои хора могат да се катерят
три дни поред, докато повечето
от нас се нуждаят от далеч повече почивка, за да се представят
добре.
Според нас генетиката играе
роля при определянето кой ще
бъде най-добрият катерач. Това
се потвърждава от трите двойки братя катерачи: Фредерик и
Франсоа Никол, Алекс и Томас Хубер, Марк и Антоан Ленестрол –
всички те успяват да изкатерят
маршрути с максимална трудност. Това не е съвпадение, а крещящо послание, че генетичните
заложби са фактор в катеренето.
Но това не означава, че ако човек е решил да се занимава с ка-

Фиг. 2. Генетичен потенциал
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терене и му липсват някои от
изброените генотипни фактори,
трябва да се откаже. Шансовете
да изкачи 7а категория например
са реални, след като се катерят
достатъчен брой маршрути под
тази категория.
Поради голямото значение на
менталните и техническите умения в катеренето може да се постигне много високо ниво, като
се максимализират възможностите на катерача в тези области.
Кривата на звънеца (вж. фиг. 2)
показва, че по-голямата част от
катерачите попадат в средата
на камбаната, в района, представляващ близки средни генетични
характеристики. Много по-малък
брой хора – ги наричат „излишни“
(да речем, един от десет) – имат
по-добра или по-лоша генетика
от тази средна аритметична.
След това има крайно излишни (да
речем, един на 1000 или повече),
които имат потенциал да бъдат
блестящи, ако открият своя талант и го развият напълно.
Факт е, че повечето от катерачите попадат в средата на

камбаната. Ако искаме да катерим 8в или 8а боулдър, диаграмата показва, че дори ако катерачите правят всичко правилно
и посветят цял живот на него,
шансовете са ниски, т.е. липсва
генетичен потенциал да превърнат тази мечта в реалност. Но
ако понастоящем катерите 7а
или 6с боулдър (или каквото и да
било), трябва да сте спокойни, че
7а, и вероятно дори 7в, е на ваше
разположение.
Няколко проучвания подкрепят тази идея. Barss (1997) разделя група от двадесет и четири
непрофесионални катерачи в две
групи въз основа на способността
за катерене. С изключение на теста за издръжливост, няма статистическа разлика в изпълнението на голямо разнообразие от
общи и спортни тестове между
„по-малко квалифицирана“ група
(тези, които се катерят от 6с до
7а) и „по-квалифицираната“ група
(тези, които се катерят по 7в до
7с). Следователно на междинните нива (6с до 7с) има слаба връзка между физическа подготовка и
техника. Катерачите, притежаващи по-голяма физическа сила,
не са задължително по-добрите
катерачи. Менталните и техническите умения допринасят за
разликата в способностите.
Друго, по-сложно проучване
(Mermier, 2000) изследва по-голяма група от четиридесет и четири мъже и жени катерачи с по-широк спектър от способности (6а
до 8а). Резултатите показват, че
вариацията в постиженията в

катеренето се отнасят главно до
тренировъчните натоварвания
и че антропометричните данни
(височина, тегло, ръката и дължината на крака, обхват на ръката, процент от телесни мазнини
и други подобни) не са статистически значими фактори.
Всъщност трето, много подобно проучване (Watts, 1993) изследва само катерачи от световна класа (състезатели в полуфиналите за Световната купа). То
установява, че при тези елитни
спортисти е налице по-високо
съотношение на силата към телесната маса (относителна сила),
те имат по-нисък процент от
телесни мазнини и са били малко по-ниски на ръст в сравнение
с другите спортни групи. Това
проучване подкрепя идеята, че
тези катерачи от световна класа се раждат, т.е. притежават
талант. Тези таланти с точното изграждане в тренировъчен
аспект могат да изкатерят найвисоките категории на трудност.
Но тук ще си позволим да отбележим, че големите генетични
заложби не гарантират, че индивидът ще бъде велик катерач.
Все пак катеренето изисква
равнопоставено владеене на умствени, технически, физически
способности и означава, че добрите гени не са достатъчни, за да
направят даден катерач звезда.
Точно както генетично средни
индивиди могат да прогресират
до катерене 7а или 7в чрез усъвършенстване на техническите и
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умствените си умения, генетичните таланти, които могат да
смажат тухли в ръцете си, могат
завинаги да останат „средни“ катерачи поради лоша техника или
липса на умствени умения.
На фигура 3 са изобразени генетичният потенциал (непрекъсната линия) и възможностите
в реалния живот (прекъсната
линия) на катерача със средни генетични заложби срещу генетичните таланти. Чрез постоянни,
интелигентни тренировки на
всички елементи под контрол
средният катерач развива способностите си почти през целия
път към генетичния си потенциал. Генетичните таланти, от
друга страна, са с лоша техника и
лош умствен контрол. В сравне-

Фиг. 3
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ние с това генетично средният
катерач избутва прекъснатата
линия далеч и по този начин е истинският майстор на катеренето.
Следващия път, когато отидете в залата или на скалите,
наблюдавайте всички мъже и
жени от всички възрасти, телосложение, ръст и тегло, които
се катерят по 7а, 7в и дори 7с.
По-голямата част от тези хора
са със средни генетични заложби
(намират се близо до средата на
кривата на звънеца на фиг. 2), но
чрез отдаденост и постоянство,
работа по всички аспекти на катеренето, те ще имат успех да
прокарат прекъснатата линия
навън от генетичните им ограничения.

Изводи:
1. Генотипните фактори и соматотипните характеристики
играят важна роля при подбора за
занимания със спортно катерене.
2. Наследствените компоненти са предпоставка за високи
спортни постижения, но с уговорката, че не са достатъчни без
целенасочен тренировъчен процес.
3. Катерачите с генетични дадености на средно ниво чрез упорит и целенасочен тренировъчен
процес са в състояние да постигнат високо майсторство.
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Видове високоинтензивни интервални тренировки
Диляна Зайкова
Резюме. Интервалните тренировки се прилагат от десетилетия
при елитни спортисти с цел подобряване на спортните постижения.
През последните години масово се използват и от занимаващите се
непрофесионално със спорт. Специалистите в областта на физическите натоварвания ги разглеждат като мощен стимул за подобряване на
аеробния и анаеробен капацитет на организма.
В спортната практика се прилагат различни схеми и модели на високоинтензивни тренировъчни натоварвания. Широко приложение при
редица спортове и спортни дисциплини намира методът Tabata – икономичен път за въздействие върху функционалното ниво на трениращите.
Редовните изпълнения на високоинтензивни интервални тренировки по метода Табата водят до положителни изменения в дейността
на сърдечно-съдовата система, повишена VO2max, повишен окислителен капацитет на скелетната мускулатура, повишен синтез на АТФ,
повишен максимален натрупан кислороден дефицит, повишен буферен
капацитет на скелетната мускулатура и експресия на специфични протеини, повишени концентрации на общия холестерол и HDL-холестерола в кръвта.
Експертите в областта на високоинтензивните интервални тренировки препоръчват тяхното редовно приложение с цел подобряването на редица физиологични показатели при трениращите.
Ключови думи: видове високоинтензивни интервални тренировки,
протокол Tabata, аеробен капацитет, анаеробен капацитет, тренировъчни схеми на HIIT

Abstract. Interval training has been used for decades by elite athletes to
improve athletic performance. In recent years, it has been widely used by nonprofessional sportsmen. Exercise experts see them as a powerful stimulus for
improving the aerobic and anaerobic capacity of the body.
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In sports practice different schemes and models of high intensity interval
training loads are applied. The Tabata method is widely used in many sports
and sports disciplines - an economical way of influencing the functional level
of trainers.
Regular high-intensity interval training using the Tabata method lead
to positive changes in cardiovascular activity, increased VO2max, increased
skeletal muscle oxidation capacity, increased ATP synthesis, increased maximal
accumulated oxygen deficit, and increased buffer capacity, expression of specific
proteins, elevated concentrations of total cholesterol and HDL - cholesterol in
the blood.
Experts in the field of high-intensity interval training recommend their
regular use in order to improve a number of physiological indicators for
participants.
Keywords: types of high-intensity interval training, Tabata protocol, aerobic
capacity, anaerobic capacity, HIIT training schemes

Интервалните
тренировки
се прилагат от десетилетия от
елитни спортисти, които се
стремят да подобрят своите
спортни постижения. Интервалният метод на обучение, известен като Fartlek, е изобретен от
шведския треньор Gösta Holmér
през 30-те години на миналия век.
Д-р Волдемар Гершлер също формализира структурирана система от интервални тренировки в
Германия през 1930 г. Интервалната тренировка е популяризирана и от чешкия състезател Емил
Затопек, който печели златни
медали в бяганията на дълги разстояния (5000 и 10 000 м), както
и от маратона на Олимпийските игри в Хелзинки през 1952 г.
(Kenny et al., 2012).
Целта на настоящата работа
беше систематизирането на литературните данни за различни
видове високоинтензивни интервални тренировки и техните
схеми на приложение.

Във връзка с формулираната
цел си поставихме следните задачи:
1. Литературен анализ на разновидностите на високоинтензивни интервални тренировки.
2. Литературен анализ на метода Tabata като най-често използваната разновидност на висо
коинтензивни интервални тренировки.
3. Описание на някои по-широко застъпени схеми на високоинтензивни интервални тренировки.
4. Обобщаване на литературните данни и препоръки за практиката.
Методология. Извършихме литературен анализ в Scholar Google
по следните ключови думи: видове високоинтензивни интервални тренировки, протокол Tabata,
аеробен капацитет, анаеробен
капацитет, тренировъчни схеми
на HIIT. От намерените научни публикации изключихме тези,
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които въпреки съвпаденията на
някои ключови дими, не отговаряха на поставената цел.
Ефектите от високоинтензивните интервални тренировки (High-intensity interval training
− HIIT) като мощен стимул за
подобряване на максималния аеробен капацитет и увеличено усвояване на кислород са подробно
разгледани от Eduard Fox и колеги. Те установяват, че подобряването на максималната кислородна консумация (VO2max) след
високоинтензивна
интервална
тренировка е линейно свързано с
нуждите от кислород (изразено
като % от VO2max). И докато при
конвенционалните тренировки
препоръчителната честота за
подобряване на VO2max е 3 тренировки седмично, то при HIIT
тези ефекти се постигат само с
приложението им два пъти седмично (Fox et al., 1973, 1975; Fox,
Mathews, 1974).
През 1980 г. се акцентира и върху друг аспект от прилагането на
високоинтензивни интервални
тренировки − разглежда се техният анаеробен профил посредством количествено определяне
на натрупания кислороден дефицит – разликата между натрупания кислород и потреблението
на кислород, измерено по време
на тренировка. Този аспект ефективно се доказва и използва от
Tabata и колеги (Tabata et al., 1997).
Видове високоинтензивни интервални тренировки
1. Peter Coe режим
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Разновидност на високоинтензивна интервална тренировка с
кратък период на възстановяване е използван през 70-те години от Peter Coe, треньор по лека
атлетика. Изготвяйки тренировъчния план на своя син Sebastian
Coe и вдъхновен от принципите,
предложени от германския треньор и университетски професор
Woldemar Gerschler и от шведския
физиолог Per-Olof Åstrand, прилага тренировъчни натоварвания,
включващи многократни бързи
200-метрови отсечки, последвани от 30 секунди възстановителни периоди (Coe, 2013).
2. Martin Gibala режим
Професор Martin Gibala и неговият екип от университета
Макмастър в Канада от няколко години изследват упражнения с висока интензивност. През
2010 г. са изследвали студенти,
прилагайки разновидност на високоинтензивно тренировъчно
натоварване. Тренировката е започвала с 3-минутно разгряване,
следват 60 секунди интензивно
натоварване на 95% от VO2max,
последвано от 75 секунди почивка, изпълнено в 8–12 кръга. Приложението на този тренировъчен
метод 3 пъти седмично е довело
до развитие на функционалното
ниво на занимаващите се, идентично с това, което се достига
при 5-седмично натоварване с интензивност 50–70% от VO2max
(Little et al., 2010).
Gibala и колеги предлагат и
друга версия на тренировъчно
натоварване, която е с по-мал-

ка интензивност и е подходяща
за хора, водещи заседнал начин
на живот, и за тези, които не са
изпълнявали никакви упражнения
повече от година. Тренировката
започва с 3-минутно разгряване.
Следва изпълнението на 10 кръга, включващи 60-секундни натоварвания на 60% от мощността
(80–95% от резервната сърдечна
честота), като всяко натоварване е последвано от 60 секунди възстановяване. Тренировката приключва с 5-минутно разпускане на
мускулатурата (Hood et al., 2011).
3. Jorge Zuniga режим
Jorge Zuniga, доцент по наука
на тренировъчните натоварвания в Университета в Крейтън,
си поставя за цел да постигне
висок обем на тренировъчна работа и висока кислородна консумацията за най-кратък период
от време. На базата на редица
изследвания той установява, че
приложението на тренировъчни
интервали от по 30 секунди на
90% от VO2max, последвани от
30 секунди почивка, водят до найвисока кислородна консумация и
до най-висока продължителност
на тренировката при поддържане на определена интензивност
(Zuniga et al., 2011).
4. Niels Vollaard режим
Dr Niels Vollaard от университета в Стърлинг изразява становището, че изпълнението на
високоинтензивни интервали с
пълна мощност не води до значително увеличение на функционалния капацитет на организма. В

резултат на това заключение разработва 10-минутна тренировъчна програма, състояща се от педалиране с ниска интензивност,
съчетано с два интервала от по
20 секунди високоинтензивни
спринтове с велосипед (Metcalfe et
al., 2012). В метаанализ от 2017 г.
Dr Niels Vollaard акцентира, че
спринтовете, изпълнени на максимална мощност в рамките на
30 секунди с 6 до 10 повторения,
не подобряват аеробния капацитет повече от тези, изпълнени
в 2 серии по 20 секунди (Vollaard
et al., 2017), определяйки последните като по-достъпни за широката популация (Vollaard, Metcalfe,
2017).
5. Режим на Musa и колеги
(Musa et al., 2009)
Musa и колеги са изследвали
въздействието на 8-седмична
програма с високоинтензивни
интервални тренировки върху
HDL-холестерола и общия холестерол при 16 нетренирани мъже
на възраст между 21 и 36 г. Изследваните лица са извършили
3,2 км интервално бягане със съотношение между периодите на
работа и почивка 1:1. Тренировката е прилагана 3 пъти седмично с интензивност на работния
интервал 90% от HRmax. Авторите установяват положителни
промени в изследваните показатели и препоръчват високоинтензивните интервални тренировки като алтернативен начин
за подобряване на липидния профил в кръвта.
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6. Режим на Seiler и колеги
(Seiler, Hetlelid, 2005; Seiler et al.,
2013)
Seiler и колеги изследват девет
тренирани мъже бегачи, които
изпълняват три кръга на бягаща
пътека с постоянен наклон 5%.
Всеки кръг се състои от шест
4-минутни работни интервала с 1-, 2- или 4-минутен интервал на възстановяване, като при
четвъртия работен интервал
изследваните лица сами избират
времето за възстановяване. Целта е постигането на най-висока
възможна средна скорост на бягане по време на работните интервали. Увеличаването на продължителността на възстановяване от 1 до 4 минути показва
минимално влияние (увеличение
с 2%) върху скоростта на бягане
по време на работните интервали. Авторите констатират, че
2-минутният период на възстановяване е достатъчен за постигане на стабилни показатели при
изпълнението на високоинтензивна интервална тренировка.
7. Tabata режим
Преди повече от две десетилетия Tabata и колеги (Tabata et
al., 1996) публикуват изследване
на 4-минутно високоинтензивно
тренировъчно натоварване, което е по-ефективно за повишаване
на аеробния и анаеробния капацитет на организма в сравнение с
едночасова тренировка с умерена
интензивност на работа. Година след това същият колектив
тества острите отговори (непосредствено след приключване
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на тренировката) на този вид
високоинтензивно тренировъчно натоварване и потвърждава
неговите метаболитни ползи
(Tabata et al., 1997). Този вид HIIT
се популяризира под названието
„Tabata protocol“, като признание
на водещия автор на пионерското проучване (Tabata, 2019).
Тренировката
по
метода
Tabata често се асоциира с HIIT
(високоинтензивна интервална
тренировка) или SIT (спринтова
интервална тренировка). Характерно за метода Tabata е, че съотношението между периодите
на работа и почивка е винаги 2:1,
поддържа се постоянна интензивност на натоварване (170%
от VO2max) и почивката е пасивна (Tabata, 2019). Другите видове
HIIT могат да бъдат изпълнени
в съотношение 1:1; 1:2 и т.н. (Желязков, Дашева, 2017; Zuhl, Kravitz,
2012). Интензивността на работния интервал може да варира
от 75–85% от 1 ПМ (Желязков,
Дашева, 2017) до повече от 100%
от VO2max, HRmax или максималния анаеробен капацитет на
организма (Zuhl, Kravitz, 2012). Почивката е активна и е на 50% от
интензивността, предвидена в
работния интервал (Zuhl, Kravitz,
2012). Характерно за SIT е, че работните интервали могат да бъдат с различна интензивност и
продължителност 10–60 секунди
(Желязков, Дашева, 2017; Tabata,
2019).
Първото изследване на Tabata
oт 1996 г. е проведено на цикличен ергометър в 7–8 кръга. Седем-

те изследвани лица са тренирали
пет дни седмично по един път
на ден в рамките на 6 седмици.
Всеки работен интервал е бил с
продължителност 20 секунди, изпълнен на 170% от VO2max, последван от 10 секунди пасивна почивка. Продължителността на
цялото тренировъчно натоварване е 4 минути. Изследването
установява, че високоинтензивното интервално натоварване
е довело до едновременното увеличаване на VO2max със 7 ml/kg/1
min-1 и на анаеробния капацитет
с 28% (Tabata et al., 1996).
Счита се, че профилът за издръжливост при повечето упражнения се обуславя от количеството на отделената енергия
за единица време. Тъй като продукцията на енергия (изразходването и ресинтеза на АТФ) зависи от аеробното и анаеробното
енергообезпечаване на организма,
подобряването на двете енергоосигуряващи системи ще доведе
до повишаване на издръжливостта. Тренировките за издръжливост повишават максималния
аеробен капацитет, докато тренировките, използващи много
кратки натоварвания с висока
интензивност, увеличават анаеробния капацитет на организма,
измерен като максимален натрупан кислороден дефицит (maximal
accumulated oxygen deficit – MAOD)
(Tabata, 2019).
Аеробното освобождаване на
енергия може да се определи чрез
измерване на VO2max (Kenny et al.,
2012). Подобрението на VO2max

след високоинтензивни интервални тренировки може да се дължи както на централни фактори
(кардио-респираторни
адаптации) – подобряване дейността на
сърдечно-съдовата система (повишен ударен обем на сърцето и
кислородно снабдяване), така и на
периферни фактори (метаболитни адаптации в скелетната мускулатура) – подобрена кислородна
консумация и повишена активност на окислителни ензими в
скелетната мускулатура. Увеличение на VO2max след тренировки по метода Tabata се отчита
дори след приложението им само
за 2–3 седмици (Tabata et al., 1996;
Hirai, Tabata, 1996). Тази положителна адаптация се отдава на
периферни фактори поради фак
та, че морфологичните изменения в сърдечния мускул изискват
значително по-дълъг период от
време (Kenny et al., 2012; Viana et
al., 2019).
Изследванията показват, че
приложението на „Tabata protocol“
в рамките на 6–12 седмици е довело до увеличаване на VO2max с
9,2–15,0% и MAOD с 20,9–35,0%
(Hirai, Tabata, 1996; MiyamotoMikami et al., 2018). Тренировки по
метода Tabata, изпълнени за 4–12
седмици, са довели до увеличаване на VO2max с 5–18% (Viana et al.,
2019). Степента на повишаване
на VO2max след тренировката на
Tabata е идентична с тази, която
се отчита при изпълнението на
други видове HIIT и при средноинтензивните аеробни упражнения (Viana et al., 2019).
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Анаеробното освобождаване на
енергия допринася значително за
общото потребление на енергия с
35, 53 и 70% по време на тренировки с интензивност над максималната – 119, 146 и 186% VO2max
(Medbø, Tabata, 1989). Ефектът
от тренировката върху анаеробната система за енергоосигуряване може да бъде оценен посредством сравняване на натрупания
кислороден дефицит по време на
натоварване и на анаеробния капацитет (Tabata, 2019).
Шестседмично приложение на
метода Tabata е повишило MAOD
със 17–28% (Hirai, Tabata, 1996;
Miyamoto-Mikami et al, 2018).
Една от най-важните промени, обясняваща подобряването
на MAOD след HIIT. е засиленият буферен капацитет на работещите мускули по време на
тренировка, който се е увеличил
с 37% след 8 седмици спринтови
интервали (Sharp et al., 1986). Увеличеният капацитет позволява
образуването на повече мускулен
лактат и респективно увеличен
ресинтез на АТФ. Тези метаболитни промени се асоциират и с
метода Tabata (Tabata, 2019).
Физическите
натоварвания
предизвикват повишена експресия на протеини, които имат
специфични физиологични функции в скелетните мускули. Аеробните тренировки повишават ензимните активности на цитрат
синтазата (CS), който е ключов
ензим за окислителния метаболизъм (Gollnick et al., 1973), а тренировките с висока интензивност
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увеличават гликоген фосфорилазата и фосфофруктокиназата
(PFK) – ензими, повлияващи на
скоростта на анаеробния метаболизъм (Yamaguchi et al., 2011).
Съвременни изследвания установяват изразена адаптация на
скелетната мускулатура в резултат на метода Tabata, прилаган в
рамките на 6 седмици. Авторите
отчитат засилена протеинова
експресия и ензимна активност
на CS и PFK. Счита се, че тези
промени са допринесли за увеличаването на VO2max с 9,2% и на
MAOD с 20,9% (Miyamoto-Mikami
et al., 2018).
Положителните ефекти по
отношение на аеробните и анаеробни механизми на енергообезпечаване след приложението на
тренировки по метода на Tabata
са идентични с тези, получени от
други видове HIIT и с конвенционалните аеробни и анаеробни натоварвания. Тези ползи характеризират метода Tabata като икономичен и високоефективен път
за подобряване на спортните
постижения при редица спортове и спортни дисциплини (Tabata,
2019). Някои съвременни автори
оспорват възможността за неговото приложение, обосновавайки
се с факта, че е невъзможно да
се акумулира 180 секунди работа,
поддържайки 170% от VO2max
при интервали от 20 секунди работа и 10 секунди почивка (Coswig
et al., 2016; Gentil et al., 2016).
Тренировъчни схеми на високоинтензивни интервални тренировки

Таблица 1. Адаптирана пистова тренировка (Musa et al., 2009; Zuhl,
Kravitz, 2012)
Разгряване Интервали
на мускула на работа
турата
и почивка
10 мин.
леко
бягане по
пистата

1:1

Брой
кръгове

Работен
интервал

Интервал на
почивка

Разпускане на
мускулатурата

Цели се
изпълнението
на 4 кръга

Бягане на
приблизително 90%
от HRmax

Лек
джогинг
или
ходене

10 мин.
бягане с
ниска интензивност

В зависимост от степента на
тренираност на атлета и крайната цел разстоянието на работните интервали може да ва-

рира от 200 до 1000 метра. Адаптира се и времето, необходимо
за изпълнение на интервала на
почивка (табл.1).

Таблица 2. Адаптирано спринтово тренировъчно натоварване (Tabata
et al., 1996; Zuhl, Kravitz, 2012)
Разгряване
на мускулатурата

Интервали
на работа
и почивка

Брой
кръгове

10 мин. леко
бягане по
пистата

2:1
(20 сек. :10
сек.)

Цели се
изпълнението
на 3 кръга

Работен Интервал
Разпусинтервал
на
кане
почивка
на мускулатурата
Спринтове с
максимална
скорост

Лек
джогинг
или
ходене

10 мин. лек
джогинг

Таблица 3. Адаптирана тренировка на бягаща пътека (Seiler, Hetlelid,
2005; Seiler et al., 2013; Zuhl, Kravitz, 2012)
Разгряване Интервали
на мускула- на работа
турата
и почивка
10 мин. лек
джогинг

1:2

Брой
кръгове

Работен
интервал

Интервал
на почивка

Разпускане на
мускулатурата

Цели се
1-минутен
2-минутен
5–10
изпълне- интервал със интервал мин. лек
нието на скорост 3 mph със скорост джогинг
6–8 кръга и 5% наклон.
3 mph.
Достига се до
скорост
5–6.5 mph

Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 107

Всеки кръг се състои от 10–15
интервала. Почивката между
кръговете е 4 минути. Препоръчително е първите няколко интервала да бъдат изпълнени с побавно темпо, като по този начин
мускулите ще се адаптират към
повишаващата се интензивност
на тренировъчното натоварване
(табл. 2).
Наклонът на бягащата пътека се запазва постоянен както
през работния интервал, така
и през интервала на почивка.
В зависимост от степента на
тренираност на атлета и крайната цел, наклонът, скоростта
на движение, продължителността на интервалите на работа
и почивка могат да се регулират
(табл. 3).
Изводи:
1. Приложението на високоинтензивни интервални тренировки, изпълнени с различни съотношения между периодите на работа и почивка, води до значително
подобряване на функционалния
капацитет на трениращите.
2. Тренировките по метода
Tabata водят до едновременно
увеличаване на аеробния и анаеробния капацитет на организма.
3. Тренировките по метода
Tabata водят до положителни метаболитни изменения – засилен
буферен капацитет на скелетните мускули, увеличен ресинтез
на АТФ, засилена протеинова експресия и ензимна активност на
CS и PFK, повишени концентра108 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ции на общия холестерол и HDLхолестерола в кръвта.
Експертите в областта на високоинтензивните интервални
тренировки и метода Tabata препоръчват тяхното редовно приложение с цел подобряването на
редица физиологични показатели.
Намират широко приложение в
подготовката на различни спортове и спортни дисциплини, при
които от решаващо значение за
спортните резултати е развитието на аеробните или анаеробни механизми на енергообезпечаването на организма.
От голямо значение при високоинтензивните интервални
тренировки е компетентността на треньора при изготвяне на
адекватно тренировъчно натоварване, съобразено с функционалното ниво и степента на тренираност на занимаващите се.
Подобно на всички видове
HIIT, методът Tabata също може
да бъде изпълнен на велоергометър, бягаща пътека, гребен ергометър, с помощта на пудовки или
посредством упражнения, свързани с преодоляването на собственото тегло, което го определя
като подходящ за приложение в
домашни условия.
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Анализ на тенденциите в развитието на десетобоя
от българската практика и периода от 2009 до 2019 г.
Христо Цанков Стоянов
Резюме. Многообразието от дисциплините в десетобоя насочи
вниманието на редица специалисти в откриването на характерните
качества на атлетите десетобойци, свързвайки ги с постигането на
крайния резултат. Чрез анализиране на точковия дял на дисциплините в десетобоя при най-успешните многобойци и тези от 2009 до 2018
г. бяха установени приносът и значението на отделните групи дисциплини за крайния резултат. Изследването на точковия актив на
всяка от дисциплините в десетобоя показа, че с най-голям точков дял
при атлетите от 2009 до 2019 г. са бягането на 100 м , 110 м препятствено бягане и скокът на дължина, а при най-добрите многобойци
водещо значение имат скокът на височина, 110 м препятствено бягане
и дисциплината 400 м, но и при двете групи водещо значение имат
спринтовите дисциплини. В резултат от направения сравнителен
анализ по отношение на приносния характер на дисциплините в десетобоя между двете изследвани групи беше установено, че четири
от дисциплините при състезателите от 2009 до 2019 г. допринасят
50,28%, а при най-добрите атлети пет дисциплини са с дял 52,58% за
крайния резултат. Това дава основание да констатираме, че е налице
дисбаланс в подготовката на състезателите от последния десетгодишен период.
Ключови думи: десетобой, анализ, резултати, тенденции, развитие.
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Analysis of the trends in the decathlon development in
Bulgarian practice and the period 2009-2019
Hristo Tsankov Stoyanov
Abstract. Decathlon disciplines diversity set the mind of professionals on
stating the typical qualities the decathlon athlete has as compared to the final
result. By analysing the point share of the decathlon disciplines of the most
successful participants and those between 2009 and 2018 the matter and the
role of each discipline for the final result was stated. The research of the point
share of each decathlon discipline shows that the 100m run, the 110m hurdles,
and the long jump have the largest point shares among the athletes between
2009 and 2019 while among the best decathlon athletes the high jump, the
110m hurdles and the 400m run play the most significant part. In both groups
the sprint disciplines are among the most important disciplines. As a result of
the comparative analysis relative to the contribution factor of the decathlon
disciplines between the two studied groups it was established that four of the
disciplines contribute as much as 50,28% in the group of the athletes between
2009 and 2019 while in the group of the best athletes five of the disciplines
contribute 52,58% to the final results. This is the basis of the statement that
there is imbalance in the preparation of the athletes of the last decade.
Keywords: decathlon, analysis, results, trends, development

Десетобоят се отличава с
определена атрактивност от
включените в него дисциплини,
създавайки емоционалност от
двудневния двубой между състезателите.
Докато в състезанията по лека
атлетика победители могат да
бъдат определени, дори понякога
видимо и след самата дисциплина, то в десетобоя това става
след приключването на състезанието и в края на всичките дисциплини.
Многообразието от дисциплините в десетобоя насочи вниманието на редица специалисти
към търсенето на характерни качества на атлетите десетобой112 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ци, свързвайки ги с постигането
на крайния резултат.
Обстойни проучвания в това
отношение правят Stemmler &
Bäumler (2005), анализирайки 514
атлети по десетобой, които са
се класирали в първите 100 в периода от 1984 до 2000 г. Авторите чрез факторен анализ определят няколко типа десетобойци.
На първо място посочват тип
„allround-type I“, комбинация от
четири типа (спринтьор, хвърляч, скачач и издръжливост).
Като втори тип „allround-type
II“ определят също добри десетобойци, притежаващи три от
четирите основни типа (спринт,
хвърляне и скокове). Следващите

типове са „специфичните типове“ – съставени от две групи дисциплини, като например „спринтьор и тласкане на гюле“ и др.
Във връзка с тези комбинации те
посочват и примерни резултати,
които могат да бъдат постигнати.
След анализа на световните
рекорди в десетобоя от 1984 до
2016 г. Pavlovic и Idrizovic (2017) определят, че най-значими за крайния резултат са дисциплините
овчарски скок, скок на височина,
хвърляне на диск и бягането на
400 м. Същите автори при анализа на световния рекорд в десетобоя посочват, че с най-големи
факторни тегла са дисциплините 100 м, 400 м, бягане с препятствия на 110 м и скок на дългжина.
Целенасочено изследване на
най-добрите чешки многобойци,
постигнали над 8000 точки, провеждат Wang & Lu (2007), като
стигат до извода, че техните
успехи се дължат на предимството в спринтовите и скоковите
дисциплини и сравнително слабо
е представянето в хвърлянията.
У нас изследвания във връзка
с типологията на десетобойците – участници в Олимпийските
игри от 1992 до 2008 г., са направени от Миланова, Пехливанов
(2010), като авторите констатират, че доминиращ е „равномерният тип“ десетобоец.
Изследвано е също така влиянието на групите дисциплини върху крайния резултат при
десетобойците на световните
първенства от 1991 до 2015 г. от

Запрянов, Гъдев (2016), като е отчетено, че най-голям принос за
крайния резултат в десетобоя
имат спринтовите дисциплини.
Нашата цел е да се анализира
точковият дял на дисциплините
в десетобоя при най-успешните
многобойци и тези от 2009 до
2019 г., за да се установят приносът и значението на отделните
групи дисциплини за крайния резултат.
Задачи:
1. Да се анализира точковият
принос на всяка от дисциплините в десетобоя при най-успешните многобойци и тези от 2009 до
2019 г.
2. Да се изследва процентният
дял на дисциплините от десетобоя, за да се установи приносът
им за крайния резултат.
3. Да се анализира процентният принос по групи дисциплини
за крайния резултат.
4. Да се направи сравнителен
анализ по отношение на приносния характер на дисциплините в
десетобоя между двете изследвани групи.
Методика на изследването
Анализирани
са
средните
стойности, получени от първите трите най-добри резултата,
постигнати в историята на десетобоя у нас, и средните резултати на медалистите от десетобоя от 2009 до 2019 г. от държавните първенства. Изчислен е
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средният резултат на всяка дисциплина от десетобоя от най-добрите три постижения и тези,
постигнати от 2009 до 2019 г.
Изчислен е точковият еквивалент на тези резултати по дисциплини на най-добрите ни атлети. Изчислен е средният точков
актив на всяка лекоатлетическа
дисциплина от десетобоя на медалистите за периода от 2009 до
2019 г. Изчислен е процентният
принос на всяка от лекоатлетичеките дисциплини от десетобоя
за крайния резултат. Направен е
сравнителен анализ на групите
дисциплини, включени в десетобоя. За по-голяма прегледност
резултатите, постигнати от
състезателите през последните
10 години, са приети като първа
група, а на най-добрите ни три
резултата – за втора група.
Анализ на резултатите
Най-добрите три резултата в
десетобоя в историята на леката атлетика в нашата страна са
от 1977, 1981 и 1982 г., като са постигнати съответно 7949 точки, 8199 точки и 7910 точки. Постиженията на всяка дисциплина
са представени на таблица 1.
На таблица 2 са представени
средните резултати от всяка
дисциплина от десетобоя на медалистите от държавните първенства от 2009 до 2019 г., както
и средните резултати по дисциплини, получени от най-добрите
три постижения в историята на
многобоя в нашата страна, обо114 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

собени съответно в първа и втора група.
Установени са съществени
различия в разпределението на
средния точков дял в дисциплините от десетобоя, получен от
най-добрите три резултата, и
постигнатите резултати през
последните десет години на
националните
шампионати
(табл. 3).
Анализът на точковия актив
на медалистите от НШ за периода от 2009 до 2019 г. показа, че
с най-голям принос с актив от
696 точки за крайния резултат е
дисциплината 100 м. Това е и дисциплината с най-малка разлика
спрямо едноименната дисциплина от втората група атлети –
само 114 точки. Прави впечатление, че при средните резултати
на най-добрите ни десетобойци с
най-голям точков актив е скокът
на височина с 868 точки. Интерес
представлява факта, че вторите
по значение дисциплини за крайния резултат и при двете групи
са 110 м препятствено бягане,
съответно 617 точки при медалистите от НШ и 854 точки при
нашите най-добри многобойци
(фиг. 1).
Трета по точков актив при
първа група (медалистите от десетобоя от 2009 до 2019 г.) е дисциплината скок на дължина с 603
точки. При втората група, образувана от средните резултати
на най-добрите атлети, на трето място с актив от 842 точки
е дисциплината 400 м. Скокът
на дължина и бягането на 400 м
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7,07m

7,02m

11,02s

11,42s
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15,04m 2,05m
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49,49s
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48,24m
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4,60m

4,40m

4,50m
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4:25

1500 m

58,18m

4:30

59,28m 4:35

55,12m
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7910

7949

8199

точки

11,79s

11,23s

I група
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7,07m

6,07m

Ск. дълж.

14,73m

9,88m

Гюле

2,07m

1,64m

Ск. вис.

49,41s

55,45s

400 m

14,96s

17,14s

110 m пр.
бягане
46,25m

26,91m

Диск

4,50m

2,01 m

Ов. скок

57,53m

37,75m

Копие

4:30

5:20

1500
m

8019

5007

точки

100 m

696

810

Дисциплини

I група

IIгрупа

830

603

Ск. дълж.

773

479

Гюле

868

541

Ск. височ.

842

584

400 m

854

617

110 m пр.
бягане

794

405

Диск

760

217

Овчар. скок

701

410

Копие

748

456

1500m

Таблица 3. Среден точков еквивалент на дисциплините от десетобоя на медалистите за периода от 2009
до 2019 г. и среден точков еквивалент на най-добрите три резултата

100 m

Дисциплини

Таблица 2. Средни резултати на всяка дисциплина от десетобоя, получени от националните шампионати от 2009 до 2019 г. за първата група атлети, и средният резултат от трите най-добри постижения
от таблица 1

7,11m

100 m

имена

Ск.
дълж.

Таблица 1. Резултати от дисциплините от десетобоя на първите трите най-добри постижения
в историята на многобоя в Република България за всички времена

Фиг. 1. Среден точков еквивалент на дисциплините от десетобоя на
медалистите от НШ от 2009 до 2019 г. и средни резултати, получени
от трите най-добри постижения за всички времена

сменят значението си при двете
групи в четвъртата по принос
дисциплина. При атлетите от
първата група дисциплината 400
м е с приносен дял от 584 точки,
а скокът на дължина при най-добрите ни атлети е с актив от
830 точки. Водещата позиция и
значително по-големият точков
еквивалент на бягането на 400 м
при най-добрите български многобойци показват, че съществуват различия по отношение на
развитието на двигателните
качества, необходими за двете
дисциплини. Докато при скока
на дължина водещи са бързината
и скоростно-силовите качества,
то в дисциплината 400 м определяща за крайния резултат се явява скоростната издръжливост.
116 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

Прави впечатление, че бягането
на 100 м с актив от 810 точки
при тези състезатели е на пето
място. Навярно това е една от
причините скокът на дължина да
бъде на четвъртата позиция при
нашите най-добри десетобойци
по принос, имайки предвид твърденията на редица специалисти
(Бъчваров, Брогли и др.), че тези
дисциплини са взаимосвързани и
зависят от едни и същи двигателни качества. При атлетите
от първата група на пето място
по приносен дял е скокът на височина с актив от 541 точки.
Изследването показа, че дисциплините от групата на хвърлянията и при двете групи са
след пето място по значение за
крайния резултат. Докато при

Фиг. 2. Съпоставка на точковия еквивалент на дисциплините в
десетобоя при изследваните групи атлети

най-добрите атлети се наблюдава някаква закономерност в дисциплините от групата на хвърлянията, то при състезателите
от 2009 до 2019 г. не се откроява
такава. Така например хвърлянето на диск и тласкането на гюле
по отношение на точковия си актив при втората група заемат
съответно шесто и седмо място
по принос за крайния резултат,
съответно с 794 точки и 773 точки. Малката разлика от 21 точки
на резултатите от двете хвърляния е основание да се констатира, че състезателите са добре
подготвени. Овчарският скок
при най-добрите ни многобойци
заема осмо място по принос за
крайния резултат с актив от 760
точки. Последователността на

дисциплините, като тласкането
на гюле, хвърлянето на диск и овчарския скок, заемащи съответно
шесто, седмо и осмо място, както и близкият актив от 794,
773 и 760 точки дават представа
не само за силовите качества на
състезателите, но и за тяхната
техническа подготвеност.
Тези дисциплини при състезателите от първата група (последните десет години) имат
различен приносен дял. Тласкането на гюле в тази група е на шесто място с актив от 479 точки,
но хвърлянето на диск и овчарският скок са съответно на девето
и десето място с точков актив
съответно от 405 и 217 точки.
Това е още една съществена разлика между двете изследвани груСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 117

пи състезатели. Интерес представлява фактът, че хвърлянето
на копие при тази група състезатели се нарежда на седмо място с 410 точки по точков актив
пред хвърлянето на диск, а при
най-добрите български многобойци тази дисциплина се намира на
последно място с 701 точки. По
отношение на бягането на 1500
м преднина относно приносния
дял за крайния резултат имат
атлетите от последните десет
години, тъй като при тях тази
дисциплина е на седмо място с
456 точки. При най-добрите ни
многобойци бягането на 1500 м е
на девето място по значение за
крайния резултата. Тази разлика
насочва вниманието не само към

различията в силовите показатели на състезателите, но и към
техните антропометрични различия.
Анализирането на процентния принос на дисциплините от
десетобоя за крайния резултат
дава допълнителна оценка за значението им по отношение на баланса и точковия им актив. От
фиг. 3 е видно, че при сътезателите от първата група четири от
дисциплините имат процентен
дял над 11%. С най-голям процентен принос от 13,89% при първата група е дисциплината 100
м. Две от дисциплините – 110 м
препятствено бягане и скокът на
дължина – са съответно с принос
12,32% и 12,04%.

Фиг. 3. Процентен принос на дисциплините в десетобоя на медалистите от НШ от 2009 до 2019 г. и на най-добрите резултати за всички времена
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Дисциплината 400 м е на четвърта позиция по значение за
крайния резултат с 11,67%. При
втората група атлети, най-добрите многобойци, се наблюдава
по-нисък приносен дял на отделните дисциплини и само пет са с
процентни стойности в границите от 10,15% до 10,88%. В тази
група с най-голям процентен принос е скокът на височина с 10,88%.
Бягането на 110 м с препятствия
е на второ място по процентен
дял с 10,70%. Процентният принос на дисциплините 400 м, скок
на дължина и 100 м е съответно
10,55%, 10,40% и 10,15% за крайния
резултат.
От изследването на приносния
дял на първата група (медалистите от НШ от 2009 до 2019 г)
е видно, че четири от дисциплини допринасят 50,28% от точковия актив за крайния резултат.
Процентният принос от петте
дисциплини при втората група
е 52,58%. Получената разлика в
приносния дял на дисциплините
между двете изследвани групи показва, че е налице дисбаланс в точковия актив още при отчитането на водещите дисциплини за
крайния резултат.
Това се наблюдава и при следващите дисциплини при първата група, където процентният
дял на скока на височина е 10,81%,
следван от останалите дисциплини, където тази тенденция
е най-изявена. С най-висок процентен дял при тях е тласкането на гюле с 9,56%, но бягането на 1500 м с принос от 9,09%

е пред другите две дисциплини
от групата на хвърлянията, където предимство в процентно
отношение има хвърлянето на
копие (8,19%) пред хвърлянето
на диск (8,08%). С най-нисък процентен дял от всички дисциплини от първата група е овчарският скок с 4,32%.
Анализът от дисциплините,
които са с точков актив под 10%
от втората група, показва една
низходяща равномерна тенденция на намаляване на процентния дял от 9,95% до 9,37%. Изключение от тази група прави
хвърлянето на копие, което е с
най-нисък процентен дял за крайния резултат от 8,78%.
Близките процентни стойности на дисциплините от десетобоя, особено при втората група,
както и разликите в приносния
им дял, не дават възможност да
бъде определено значението на
групата дисциплини за крайния
резултат. В тази връзка е изследван и техният процентен
принос.
При медалистите от НШ от
2009 до 2019 г. спринтовите дисциплини са с най-висок процентен дял от 37,88%. Във втората група, на най-добрите наши
многобойци, с най-висок процентен принос от 31,40% са също
тези дисциплини, но разликата,
която съществува в процентните стойности, е в резултат на
ниския точков актив на бягането на 100 м с петото му място
по принос в тази група. Втори
по приносен дял и при двете изСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 119

Фиг. 4. Процентен принос на групите дисциплини от десетобоя на
медалистите от НШ от 2009 до 2019 г. и на най-добри резултати за
всички времена
следвани групи многобойци са
скоковите дисциплини. Най-добрите ни атлети в десетобоя
имат преднина с процентен
принос от 30,80% пред медалистите от последните 10 години
с 27,17%. Значителната разлика
от 4,32% е в резултат на ниския
точков актив на овчарския скок
при призьорите от НШ след
2009 г. Анализът на приносния
дял от дисциплините, включени
в групата на хвърлянията, показа, че при първата група процентните стойности са 25,83%,
а при втората са 28,42%. Прави
впечатление, че при бягането
на 1500 при двете групи не се
наблюдава голяма разлика, тъй
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като полученият приносен дял е
съответно 9,0% при първата и
9,37% при втората група.
Изводи и препоръки за
треньорската практика
1. Анализът на точковия актив
от дисциплините в десетобоя
показа, че с най-голям точков еквивалент при медалистите от
2009 до 2019 г. са дисциплините
100 м, 110 м препятствено бягане
и скокът на дължина, а при найдобрите многобойци водещо значение имат скокът на височина,
110 м препятствено бягане и дисциплината 400 м.

2. Анализът на процентния
принос на дисциплините от десетобоя показа, че за призьорите
от НШ от 2009 до 2019 г. с найголям процентен дял за крайния
среден резултат са спринтовите
дисциплини и скокът на дължина с процентни стойности над
10,81%, а при най-добрите атлети скокът на височина има водеща позиция пред спринтовите
дисциплини.
3. Изследването на процентния дял на групите дисциплини,
включени в десетобоя, показа,
че с най-голям принос за крайния резултат и при двете изследвани групи са спринтовите
дисциплини, съответно 37,88%
при състезателите от 2009 до
2019 г., и 31,40% при най-добрите атлети.
4. Голямата разлика при овчарския скок е отражение на цялостното състояние на тази дисциплина в българската атлетика.
Само от една дисциплина днешните многобойци губят 10% от
резултата си.
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Усъвършенстване на подготовката в зависимост от
взаимовръзките на дисциплините в десетобоя в периода от 2009 до 2019 г.
Христо Стоянов
Резюме. Големият интерес от постигнатите високи резултати
през последните години в десетобоя насочи вниманието на редица специалисти към проучването на различни подходи за усъвършенстване на
подготовката на десетобойците. Целта е да се определят насоките в
подготовката на десетобоя чрез изследване на взаимовръзките на дисциплините от десетобоя за периода от 2009 до 2019 г.
Направеният корелационнен анализ на резултатите на медалистите от десетобоя от 2009 до 2019 г. и изследваните взаимозависимости
между дисциплините дадоха възможност да се определи сходството
между тях. Високите корелационни стойности между дисциплините
100 м, 110 м препятствено бягане и бягането на 400 м показаха, че едно
от основните качества, на които е необходимо да се отделя голямо
внимание при подготовката на десетобойците, е бързината. Преките
корелационни взаимовръзки между дисциплините от групата на скоковете и групата на хвърлянията, включени в десетобоя, показаха, че
не само развитието на силовите показатели е от значения при тези
дисциплини, но усвояването на техническите умения и антропометричните дадености са в основата на постигането на висок краен резултат.
Ключови думи
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Perfecting the preparation of the decathlon disciplines
in the period 2009-2019 according to their interrelations
Hristo Stoyanov
Abstract. The extensive interest in the achieved high results during the last
years in the decathlon pointed the attention of a number of experts towards the
research of different approaches to perfecting the preparation of the decathlon
athlete. The goal is to define the directions of the preparation of the athletes by
studying the interrelations of the decathlon disciplines for the ten-year period
between 2009 and 2019.
The correlative analysis I carried out of the results of medalists in the decathlon
between 2009 and 2019 and the studied interrelations among the disciplines
gave us the opportunity to determine the similarities among them. The high
correlative values among the 100m run, 110m hurdles and the 400m run shows
that one the leading qualities which we need to focus on during the preparation
of the decathlon athlete is speed. The direct correlative interrelations between
the jump group and the throw group included in the decathlon shows that not
only the development of strength indices is important in these disciplines but
also the adoption of the technical skills and the anthropometric attributes are in
the basis of achieving high final result.
Keywords:

Големият интерес от постигнатите високи резултати през
последните години в десетобоя
насочи вниманието на редица
специалисти в проучването на
различни подходи за усъвършенстване на подготовката на десетобойците. Десетте дисциплини и
провеждането им в рамките на
два дни създават допълнително
предизвикателства в търсенето на иновативни тенденции за
съвместимост при развитието
на двигателните качества на състезателите. Автори като Брогли (2009), Pavlovic, Idrizovic (2017),
Stemmler, M., & Bäumler, G. (2005)
и др. в резултат на факторния
анализ на най-добрите резулта-

ти в десетобоя и образуваните
групи от факторните стойности
определят водещите дисциплини и типологията на атлетите.
Това дава възможност за оценка
и насочва треньорите към група
дисциплини, които са водещи при
различните „типови“ атлети.
Интерес за практиката представлява намирането на сходство
между дисциплините в десетобоя,
за да може да се усъвършенства
подготовката на десетобойците.
Целта на настоящото изследване е да се определят насоките в
подготовката на десетобоя чрез
изследване на взаимовръзките на
дисциплините от десетобоя за
периода от 2009 до 2019 г.
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Задачи:
Да се направи корелационен
анализ на резултатите на медалистите от десетобоя от националните шампионати за периода
от 2009 до 2019 г.
Да се изследват взаимозависимостите между коефициентите
на корелация, представляващи
отделните дисциплини от десетобоя, получени от анализа.
Да се определи сходството
между дисциплините в десетобоя
във връзка с получените стойности от корелационния анализ.

Методика на проучването
Направен е корелационен анализ на резултатите, постигнати в десетобоя от медалистите
на националните шампионати
за мъже, проведени от 2009 до
2019 г. Анализирани са получените корелационни коефициенти
– резултат от обработката на
данните. В замисимост от взаимовръзките между дисциплините въз основа на корелационните стойности е определено
сходството на дисциплините
в десетобоя. В резултатат на
тези взаимозависимости са определени тенденциите в подготовката на многобойците.
Обработени са 30 резултата,
което намалява влиянието на
случайните фактори при определяне на взаимовръзката между
дисциплините.
124 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

Анализ на резултатите
Анализът от взаимовръзката
от постижението в бягането
на 100 м и 110 м препятствено
бягане показа, че между тях съществува значима корелационна зависимост (R=0,80). Това е
потвърждение за тяхната взаимосвързаност по отношение на
двигателните качества. И двете
дисциплини зависят от високото
ниво в развитието на бързината
и скоростно-силовата подготовка. Следващата корелационна
зависимост е между дисциплината 100 м и бягането на 400 м
(R=0,57). Известно е, че двете
спринтови дисциплини са сходни
при развитието на определени
качества. Автори като Pavlovic,
Idrizovic, (2017), Димитров (1987)
изследвайки факторната структура на спринтовите бягания,
посочват, че дисциплината 100 м
до голяма степен зависи от развитието на максималната скорост на бягане, респективно от
бързината и спринтьорската издръжливост [1], а при дисциплината 400 мq наред с развитието
на бързината и спринтьорската
издръжливост, определящо значение за крайния резултат имат
скоростната и силовата издръжливост 3]. Може да се приеме, че
действително това сходство
между дисциплините е обективизирано с коефициент от R=0,57.
Това дава основание да се търсят общи подходи при развитието на двигателните качества и
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Таблица 1. Корелационна матрица получена от резултатите на медалитите от Националните
шампионати по десетобой от 2009 г. до 2019 г.

1,00

1500м

при двете дисциплини, имайки
предвид влиянието на силовите
показатели, разгледани в наши
изследвания. Донякъде може да
бъде отчетена и слабата корелация между бягането на 100 м и овчарския скок (R=0,39). Сходство
между двете дисциплини може да
има единствено при развитието на двигателните качества
по отношение на развитието на
скоростно-силовата подготвка.
Третото място по точков актив
за крайния резултат от разгледания период от 2009 до 2019 г.
е за дисциплината скок на дължина. По традиция голяма част
от специалистите в многобоя
търси сходството между скоковите дисциплини. Наистина тук
съществува такава връзка между
скока на дължина и скока на височика с корелационнен коефициент от R=0,60 и с овчарския скок
(R= 0,39). Интерес представлява
корелационната взаимовръзка на
скока на дължина с дисциплините от групата на хвърлянията,
включени в десетобоя. Най-голяма корелационна зависимост
скокът на дължина има с тласкането на гюле (R=0,61). Втора
по значение е корелационната
връзка между скока да дължина и
хвърлянето на диск (R= 0,56). На
трето място е хвърлянето на
копие с R=0,52. Това дава основание да отбележим, че действително атлетите от разгледания
период навярно се нуждаят от
подобряване на силовите показатели, а сходството между резултатите на двата скока показва,
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че приоритетно трябва да се
обърне внимание на взривната и
скоростната сила.
При анализа на точковия дял
[7] на всяка от дисциплините,
включени в десетобоя, на медалистите от националните
шампионати от 2009 до 2019г.,
се установява, че тласкането на
гюле е с най-голям точков принос от групата на хвърлянията.
Закономерна е появата на значима корелация (R= 0,85) с хвърлянето на диск. По принцип и при
двете дисциплини се изисква високо ниво на силови показатели,
където определяща е максималната сила. Друга сходна черта е
използваният стил в тласкането
на гюле през последните години,
като голяма част от атлетите
използват техника, близка по кинематика на движението до тази
на хвърлянето на диск. Следващата по значение корелационна зависимост на тласкането на гюле
е с овчарския скок с коефициент
от R=0,68. Навярно и двете дисциплини се нуждаят от подобряване на силовите качества. Хвърлянето на копие и тласкането на
гюле като дисциплини от една и
съща група са умерено зависими,
с коефициент R=0,58. Действително съществува разлика при
развитието на двигателните
качества на двете дисциплини,
но сходството от R=0,58 показва, че има признак, който е от
значение и за двете дисциплини.
Интерес представлява и умерената корелация със скока на височина с коефициент R=0,53. Въз

основа на тези две корелационни
зависимости, от една страна, на
тласкането на гюле с хвърлянето
на копие, а от друга – със скока
на височина, сходството между трите дисциплини трябва
да се търси не само в частта от
силовите показатели, а и в антропометричните особености.
Скокът на височина е пети по
точков актив за крайния резултат [7]. Много от цитираните
по-горе автори [2, 5 и др.] определят скока на височина като
специфична дисциплина, тъй
като в резултат на факторните
анализи попада самостоятелно,
в четвърта група фактори. Прави впечатлиние, че при състезателите от изследвания период
(2009–2019 г.) скокът на височина
има голяма корелационна връзка
с хвърлянето на копие (R=0,67).
Това сходство показва, че и двете дисциплини в голямата част
от подготовката се нуждаят
от развитието на един и същи
качества, както и че атлетите
притежават сходна антропометрична даденост. Следващата
по значимост е корелацията с овчарския скок (R=0,61). Това дава
основание да предположим, че
между скоковите дисциплини съществува определено сходство,
което се доказва от пряката корелация на скока на дължина със
скока на височина (R=0,60).
Трябва да се отбележи, че
единствена пряка взаимовръзска
с R=0,48 има между дисциплината 400 м и бягането на 110 м с
препятствия. Сходство между

двете дисциплини има по отношение на развитието на бързината и спринтьорската издръжливост. Във връзка със силовата
подготовка се различават по
обемната работа за силова издръжливост, която е от по-силно застъпена при бягането на
400 м. Докато между бягането на
100 м и бягането на 110 м с препятствие се наблюдава значима
корелация (R=0,80), бягането с
препятствия не образува пряка
корелация, с която да покаже определено сходство с други дисциплини. Съществува единствено
слаба взаимовръзка с овчарския
скок от R=0,30. Прави впечатление, че при хвърлянето на диск
се явява определяща пряката корелационна зависимост с овчарския скок от R=0,60. Съществува и умерена взаимозависимост
с хвърлянето на копие (R=0,43).
При това различие между трите
дисципини обединяващо е значението на техническите умения
и нивото на скоростно-силовите
показатели, необходими за постигането на добри резултати.
Интерес представлява следващата пряка умерена корелационна зависимост на овчарския скок
с хвърлянето на копие (R=0,48).
Получава се една взаимосвързаност на три от дисциплините,
дължаща се на пряката корелация
на хвърлянето на диск с овчарския
скок и хвърлянето на копие и на
пряката корелация на овчарския
скок с хвърлянето на копие. Това
дава основание да предположим,
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ските умения и скоростно–силовите показатели са от значение
за три дисциплини, но и някои от
антропометричните дадености
(висок ръст). Доказателство за
антропометричните
особености е сравнително по-ниската
корелация от R=0,46 между овчарския скок и бягането на 1500 м.
Изводи и препоръки
за треньорската практика
Високите корелационни стойности между дисциплините 100 м,
110 м препятствено бягане и бягането на 400 м показаха, че едно
от основните качества, на което
е необходимо да се отделя голямо
внимание при подготовката на
десетобойците, е бързината.
Анализираните преки корелационни зависимости между скоковите дисциплини и дисциплините
от групата на хвърлянията показаха, че и двете групи се нуждаят
от постигането на високо ниво на
скоростно-силови показатели.
Значимата корелационна връзка
между тласкането на гюле и хвърлянето на диск дава основание да
констатираме, че развитието на
максимална сила се явява определящо и при двете дисциплини.
Преките корелационни взаимовръзки между дисциплините от
групата на скоковете и групата
на хвърлянията, включени в десетобоя, показаха, че не само разви-

тието на силовите показатели е
от значения при тези дисциплини,
но усвояването на техническите
умения и антропометричните дадености са в основата на постигането на висок краен резултат.
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Първичен модел за контрол на двигателното
качество „ловкост“
Боян Златев
Резюме. Ловкостта е сложно комплексно двигателно качество на човека свързано с изпълнение на специфични упражнения по време, пространство и усилие адекватни на двигателната задача.
Целта на експерименталното изследване е да се представи примерен модел за контрол на двигателното качество „ловкост“ основан на
резултати от теста „Слаломно придвижване“.
Обект на изследване е процеса на контрол при двигателното качество „ловкост“.
Предмет на изследване e модела за контрол на двигателното качество „ловкост“
Изследвани лица. Изследвани са общо 80 ученици, момчета, на възраст 13–0.9, височина 161–5.9 см и тегло 52–9.1 кг. От изследваните 64
са неспортуващи, докато спортуващите са 16 и се занимават със следните спортове: 8 – футбол, 4 – волейбол, 2 – баскетбол и 2 карате.
Корелационният анализ на резултатите при неспортуващи ученици
показа, че между отделните компоненти и целия тест имаме значителна зависимост, като изключение е равновесната устойчивост. Резултатите при неспортуващи ни дават основание да кажем, че изпълнението на целия тест си взаимодейства с отделните компоненти,
което е основа за създаването на един проект – модел, при различни
групи тествани лица. При спортуващите също се обуславят високи
корелационни зависимости между различните компоненти от теста.
В заключение, примерният модел се явява обективна база за подобряване на процеса на контрол на двигателното качество „ловкост“.
Ключови думи: модел, контрол, ловкост, ученици
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Abstract. Agility is intricately completed with a high degree of motor quality,
separated by specific exercises in time, space and effort that are adequate to the
task.
The aim of the experimental study is to present a model of “agility” control
based on the results of the Slalom movement test
Object of research is a process of control in improving the quality of the
locomotive.
Subject of research is control model of motor quality control “agility.
Researchers: total of 80 students, boys, aged 13 – 0.9, height 161 – 5.9 cm
and weight 52 – 9.1 kg were studied. Separate 64 non active training and active
training with 16 and do the following sports: 8 – football, 4 – volleyball, 2 –
basketball and 2 karate.
The correlation analysis of the results in non active training students showed
that between the components and the whole test we have significant dependence,
with the exception of equilibrium stability. The results in non active training
give us reason to say that the implementation of the whole test interacts with
the individual components, which is the basis for the creation of one project
model in different groups of test subjects. Active training athletes also have high
correlation between the various components of the test.
In conclusion, the example model is an objective basis for improving the
process of motor quality control “agility”.
Keywords: model, control, agility, students

Въведение
Ловкостта е сложно комплексно двигателно качество на човека, свързано с изпълнението на
специфични упражнения по време, пространство и усилие, адекватни на двигателната задача
[1, 4]. Hirtz (1981), Mekota (1981),
Лях (1987) и др. разглеждат ловкостта като сложно двигателно качество, водещ компонент
на който са координационните
способности [6, 7, 11]. За последните класификацията на P. Hirtz
(1981) включва пет фундаментални фактора – способност за пространствена ориентация, за кинестатическа диференциация, за
ритъм, равновесие и реакция. Съвременните становища за „лов130 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

костта“ претърпяват промяна,
като дефиницията е свързана
със „способността за промяна на
скоростта и посока на движение
бързо и точно“ [8, 14] обикновено
в отговор на силно специфичен
стимул. Тези стимули включват
различни ситуации по време на
спортната дейност, които се
различават по интензивност и са
свързани с вземане на определено
решение от ЦНС. Иновативен
инструмент за анализ на подобен
тип процеси е невронната мрежа. Тя предлага ефективни решения както за описание на данни,
така и за решаване на задачи с цел
прогнозиране [5].
Невронните мрежи са приложими и в областта на контрола
на двигателното качество „лов-

кост“ за прогнозиране на събития със случаен характер, каквито са координационно сложните
упражнения при изпълнението на
даден тест [9].
Според Sheppard, Young (2006),
Sheppard et al. (2008), Young et al.
(2002) контролът на „ловкостта“ най-добре се осъществява
чрез специализирани и стандартизирани тестове, изискващи
бързо реагиране на внезапно променяща се ситуация или комплекс
от сложни координационни упражнения. Могат да се разделят
на две големи групи:
1. Тестове, свързани със смяна
на посоката и скоростта (Tests of
change of direction speed)
2. Тестове, свързани с реактивната ловкост (The reactive agility
test) [14, 15, 17].
Развитието на технологиите
определя бъдещите изследвания
за подобряване контрола на „ловкостта“ да бъдат насочени към
следните стъпки:
• Разработване на апаратурни комплектации на тестове за
„ловкост“, специфични за даден
спорт;
• Възможност за стимули с
двойна реакция вместо текущите тестове за стимулиране с
единичен отговор;
• Връзки между двигателните
качества и ловкостта и/или смяната на посоката;
• Биомеханични различия или
дори слабости, когато даден
спортист трябва да отговори на
някакъв външен стимул [13].

В тези насоки бе проведено изследване, насочено към установяване на зависимостите между отделни компоненти на ловкостта
и взаимодействието между тези
елементи с цялостното тестово
изпълнение при неспортуващи и
спортуващи ученици на възраст
12–14 години. На база на получените данни и анализи изградихме и
примерен модел за контрол на двигателното качество „ловкост“ [2].
Цел, задачи, методи
и организация на изследването
Целта на експерименталното
изследване е да се представи примерен модел за контрол на двигателното качество „ловкост“,
основан на резултати от теста
„Слаломно придвижване“.
Задачи на изследването:
1. Проучване на специализирана
литература по проблема;
2. Взаимовръзка между елементите на теста „Слаломно придвижване“ за контрол на двигателното качество „ловкост“ при
спортуващи и неспортуващи ученици на възраст 12–14 години;
3. Анализ на получените резултати от теста „Слаломно придвижване“, който позволи представяне на примерен модел за
„ловкост“;
4. Представяне на първичен
модел за контрол на двигателното качество „ловкост“.
Обект на изследване е процесът на контрол при двигателното качество „ловкост“.
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Предмет на изследване е моделът за контрол на двигателното
качество „ловкост“.
Изследвани лица
Изследвани са общо 80 ученици, момчета, на възраст 13–0.9 г.,
височина 161–5.9 см и тегло 52–9.1
кг. От изследваните 64 са неспортуващи, докато спортуващите
са 16 и се занимават със следните
спортове: 8 – футбол, 4 – волейбол, 2 – баскетбол и 2 – карате.
Методи на изследване:
1. Информационно проучване;
2. Тестване и констативен педагогически експеримент с комплексен тест за ловкост „Слаломно придвижване“ (фиг. 1).
Методологията за изпълнение
на теста е следната:
– Изходно положение – изследваните ученици застават на
стартовата линия в изправен
стоеж;
– Начало на теста – при стартов сигнал изследваните лица

правят крачна напред и изпълняват кълбо;
– Последвано изпълнение – следва пробягване на разстояние от
5 м, след това – изпълнение на 5
подскока над конуси с височина 25
см. След още 2 м има промушване
отдясно под лента на височина
1 м, преминаване под нея и след
още 2 м финиширане.
Провежда се на закрито, без
влияние на метеорологичните
фактори. Дължината на целия
тест е 18 м. Преди провеждането му се прави общо загряване.
Всяко от изследваните лица е по
спортен екип.
Изключително важно е всички
конуси да са с еднаква височина.
На няколко опита е добре да се
провери дали няма разместване
на дюшека или конусите чрез повторно измерване на дължината
на теста с помощта на ролетка.
3. За обработка на данните от
тестването са приложени математико-статистически методи – вариационен анализ, корелационен анализ, Т-критерии на
Стюдънт за независими извадки

Фиг. 1. Тест „Слаломно придвижване“ (по Бачев, Златев, 2014)
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и коефициент на Коен за практимеска разлика на постиженията;
4. Сравнителен анализ и синтез.
Получени резултати и анализ
На база на получените резултати между спортуващи и неспортуващи чрез теста „Слаломно
придвижване“ съпоставихме и
различните елементи на теста.
Това допринесе за по-доброто
онагледяване и анализиране на резултатите.
В таблица 1 и фигура 2 сме
представили вариационен анализ
на всеки от четирите елемента,
както и изпълнението на целия
тест при неспортуващи и спортуващи ученици на възраст 12–14
години.

Сравнявайки постиженията
на двете групи се установява, че
по отношение на средноаритметичната стойност на постиженията на отделните елементи по-добри резултати имат
спортуващите ученици, което е
съвсем очаквано. Същото се потвърждава и от Т-критериите
на Стюдънт за независима извадка, тъй като при всичките елементи Р(t)≥95%, което показва,
че прирастът е статистически
значим, а практическата разлика Cohen d варираше в интервала
0,58–0,8, т.с. значителен практически прираст, изключение прави само бягането. Анализът на
резултатите показва, че и при
двете групи изследвани лица от
четирите елемента най-голямо
време е необходимо за премина-

Таблица 1. Вариационен анализ на отделните елементи и на целия
тест „Слаломно придвижване“ при неспортуващи и спортуващи –
12–14 годишни
Елементи
Кълбо
Бягане
Скачане
Провиране
Общо

Показатели,
контингент
Неспортуващи

X

S

V

As

Ex

64 2,45 0,91 3,36

1,91

0,45

24

0,63

0,91

Спортуващи

16

1,11

2,14

1,47

0,29

20

0,79

0,86

Неспортуващи

64

1,98 0,69 2,67

1,54

0,35

23

0,64

1,01

Спортуващи

16

0,78 1,12

1,5

0,22

15

0,25

-0,41

Неспортуващи

64

1,63 1,83 3,46 2,38

0,33

14

0,88

0,93

Спортуващи

16

0,6

Неспортуващи

N

R

Mах Min

1,03

1,9

1,96 2,56

2,2

0,18

8

0,66

-0,11

64 2,54 1,05 3,59

2,12

0,44

21

0,4

1,92

Спортуващи

16

0,73 1,37

1,76

0,2

11

-0,07

-0,19

Неспортуващи

64

5,41 6,16 11,57 7,91

1,05

13

0,98

1,43

Спортуващи

16

2,4 6,55 8,95

0,66

9

1,16

1,1

2,1

7,3
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Фиг. 2. Сравнение на постиженията на отделните елементи на
теста „Слаломно придвижване“ при спортуващи и неспортуващи на
възраст 12–14 години
ване на елемента скачане, който
е свързан със смяната на двигателната дейност от бягане към
скачане, или т.нар. честота (ритъма) на крачката и силовите
характеристики (усилието) на
долните крайници. Следващият
елемент, който изисква повече
време за преминаване, е провирането, което по времетраене
е най-дългият елемент от всички. Кълбото и бягането се изпъл-

няват за значително по-кратко
време, като последният елемент
е застъпен в ежедневието на всеки от изследваните (фиг. 2).
Взаимовръзките между елементите на теста „Слаломно придвижване“ при двете групи поотделно и взети заедно са обобщено
представени в таблици 2, 3 и 4.
Анализът на резултатите от
таблица 2 показва, че има статистически значима корелация

Таблица 2. Взаимовръзка между елементите на теста „Слаломно
придвижване“ за контрол на двигателното качество „ловкост“ при
неспортуващи – 12-14 годишни
Показатели

1.Пространствена
ориентация
(кълбо)

2. Времеви
характеристики
(бягане)

1.

1

2.

0,162

1

3.

0,5

0,331

1

4.

0,144

0,105

-0,045

1

5.

0,718

0,519

0,645

0,139
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3. Силови 4. Равновесна 5.Изпълнение
характеустойчина целия
ристики
вост
тест
(скачане) (провиране)
(ловкост)

1

при неспортуващи ученици между пространствената ориентация (кълбо) и изпълнението на целия тест (ловкост) – 0,718. Други
стойности на „r“, формиращи
значителна зависимост, са между
силовите характеристики (скачане) и изпълнението на целия тест
(ловкост) – 0,645; времевите характеристики (бягане) и изпълнението на целия тест (ловкост)
– 0,519, и пространствената ориентация (кълбо) към силовите характеристики (скачане) – 0,5.
Това означава, че всеки от елементите при неспортуващите
има висока корелация с изпълнението на целия тест, който е
свързан с компоненти на двигателното качество „ловкост“.
Изключение прави само равновесната устойчивост (провиране),
която е с ниски стойности на коефициента на обикновена линейна корелация. Причината може
да се търси в това, че равновесието е относително статично из-

пълнение и трудно би могло да се
включи в един комплексен тест с
честа смяна на посоките, какъвто е тестът „Слаломно придвижване“.
Обобщавайки
резултатите,
стигнахме до следното: при неспортуващи ученици между отделните компоненти и целия
тест имаме значителна зависимост, като изключение е равновесната устойчивост. Резултатите от таблицата при неспортуващи ни дават основание,
че изпълнението на целия тест
си взаимодейства с отделните
компоненти, което е основа за
създаването на проект – модел,
при различни групи тествани
лица.
Анализите на резултатите
от таблица 3 дават основание за
изводите, че както и при неспортуващите ученици, така и тук се
обособява силна зависимост между пространствената ориентация (кълбо) и изпълнението на це-

Таблица 3. Взаимовръзка между елементите на теста „Слаломно
придвижване“ за контрол на двигателното качество „ловкост“ при
спортуващи 12–14-годишни
Показатели

1.Пространствена
ориентация
(кълбо)

2. Времеви
характеристики
(бягане)

3. Силови 4. Равновесна
5.Изпълнение
характеустойчина целия тест
ристики
вост
(ловкост)
(скачане) (провиране)

1.

1

2.

0,527

1

3.

0,505

0,369

1

4.

0,207

0,131

0,456

1

5.

0,837

0,743

0,632

0,451

1
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лия тест (ловкост), тъй като „r“
е със стойност, по-голяма от 0,8
(0,837). Други стойности, формиращи силна зависимост при спортуващите, са между компонентите времеви характеристики
(бягане) към изпълнение на целия
тест (ловкост), където стойностите на обикновената линейна
корелация „r“ са 0,743. Значителна зависимост се наблюдава между елементите силови характеристики (скачане) към изпълнение
на целия тест (ловкост) – 0,632,
също така между пространствена ориентация (кълбо) и времеви
характеристики (бягане) – 0,527,
и пространствена ориентация
(кълбо) към силови характеристики (скачане) – 0,505.
При спортуващите също се
обуславят високи корелационни
зависимости между различните
компоненти от теста. Причините могат да бъдат няколко:
една от тях са по-близките резул-

тати между изследваните ученици; при групите от спортуващи
ученици има предпоставка за поголям брой усвоени двигателни
умения, което е причина за подобрата взаимовръзка между отделните елементи при тяхното
изпълнение в теста; по-малкият
брой изследвани лица също може
да бъде причина за тези взаимовръзки. Тук се установява ниска
зависимост между равновесната
устойчивост и изпълнението на
отделните елементи.
Следващата изследователска
стъпка бе обединяване на постиженията на двете групи – неспортуващи и спортуващи. Поставихме си за цел да установим контингентът има ли съществена
промяна при взаимодействието
на различните елементи на теста, т.е. различни компоненти на
качеството „ловкост“ (табл. 4).
Анализът на резултатите от
таблица 4 дава основание за изво-

Таблица 4. Взаимовръзка между елементите на теста „Слаломно
придвижване“ за контрол на двигателното качество „ловкост“ при
неспортуващи и спортуващи 12–14 годишни
Показатели

1. Пространствена
ориентация
(кълбо)

2. Времеви
характеристики
(бягане)

1.

1

2.

0,146

1

3.

0,493

0,352

1

4.

0,146

0,09

-0,047

1

5.

0,691

0,515

0,649

0,124
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3. Силови
характеристики
(скачане)

4. Равновесна
устойчивост
(провиране)

5.Изпълнение
на целия
тест
(ловкост)

1

дите, че при обединяване на двете групи се наблюдава влошаване
на взаимовръзката между отделните елементи. Стойностите
на „r“ при всички компоненти са
<0,7, което показва, че няма силна зависимост между времената
за тяхното изпълване. Причина
за това можем да търсим в различния брой усвоени двигателни
единици при неспортуващите
и спортуващите ученици. При
спортуващите времето за преминаване на теста е по-кратък
период в сравнение с връстниците им, които не се занимават
системно със спорт.
Обобщеният анализ показва,
че има силна и значителна зависимост по отношение на обикновената линейна корелация между отделните елементи и целия
тест, с изключение на елемента

равновесна устойчивост (провиране). При него се установява
слаба и незадоволителна зависимост както с целия тест, така и
с всички отделни елементи. Този
факт ни дава основание за разсъждението, че това е самостоятелна двигателна способност, а не
компонент от качеството „ловкост“.
На база на получените резултати обособихме модел, състоящ се
от пет елемента: времева ориентация, пространствена ориентация, усилие, реакция и ритъм.
Структурата на модела на база
на експерименталното изследване, проведено с неспортуващи и
спортуващи ученици, е представен на фиг. 3.
Анализът на фигурата дава основание да направим обобщения,
че: най-голяма взаимовръзка меж-

Фиг. 3. Примерен модел за контрол на „ловкостта“ от експериментална гледна точка (Златев, 2017)
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ду целия тест и отделните елементи се наблюдава с компонента пространствена ориентация
(кълбо). Следващите елементи,
които имат силна зависимост
с времето за изпълнението на
целия тест, са силовите характеристики и ритъма (скачане)
на изследваните при изпълнение
на двигателното изискване. Значителна зависимост се наблюдава между елемента времеви
характеристики (бягане) и целия тест. Слаба зависимост се
наблюдава между целия тест и
равновесната устойчивост (провиране), тъй като в модела не се
включва равновесната устойчивост като компонент на двигателното качество „ловкост“, а
би било целесъобразно да се раз-

глежда като отделна двигателна
способност.
Примерният модел за контрол
е функция на обединение на теоретичните познания и проведеното от нас експерименталното
изследване (фиг. 4).
Анализът на първичния модел,
изобразен на фиг. 4, представя „контрола“ като процес на двигателното качество „ловкост“ – качество
със сложна структура, интегриращо пет основни компонента.
Изводи
На база на експериментални
изследвания и от гледна точка
на теорията за двигателното
качество „ловкост“ се стига до
следните извода:

Фиг. 4. Първичен модел за контрол на „ловкостта“ (обединение от
теоретична и експериментална гледна точка по Златев, 2017)
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Ловкостта е комплексно двигателно качество с пет основни
компонента.
При изпълнението на тестове
за ловкост се вземат определени специфични движения, които
имат пряка връзка с ЦНС.
Примерният модел се явява
обективна база за подобряване на
процеса на контрол на двигателното качество „ловкост“.
Равновесието (балансът) при
изследвани лица не корелира с останалите елементи, изграждащи
качеството „ловкост“. Изразяваме становище, че то трябва да
се контролира отделно от двигателното качество „ловкост“,
като самостоятелен двигателен
елемент. Причината за това
може да се търси и в неговото
изпълнение, което е статично.
При всички останали фактори на
„ловкостта“ ситуацията се изменя за стотни от секундата.
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Модели за тренировъчни натоварвания
през подготвителния период при елитни
състезатели по плуване на 10 км
Петър Стойчев
Резюме. Състезанията на 10 км имат съответна специфика, която е
характерна и за подготвителния период, където се решават различни
спортно-педагогически задачи с водеща – стабилизиране и увеличаване na стойностите на VО2max. От многото възможности на изследване
формулирахме като цел разработване, внедряване и сравнениe по съдържание на два модела за планиране на тренировъчни натоварвания през
първия мезоцикъл на подготвителния период при елитни състезатели
– мъже. Характеристиката на специализирани по проблема източници и собствен тренировъчен опит доведоха до изводите, че през подготвителния период при елитни състезатели приоритетни методи
са дистанционнияt, интервалнияt и с променлива интензивност – плувания „фартлек“. Основни средства за тренировъчни натоварвания се
явяват насочените към бавни мускулни влакна и развитие на аеробна
издръжливост. Прилаганите модели може да бъдат характеризирани
като вариант на класическия пирамидален тип с преобладаващ обем
35–50% в зона 1 и зона 2, по-малки обеми 25–35 % в зона компенсаторна
и с най-малко процентно разпределение – до 20%, в останалите тренировъчни зони. Сравнителните анализи показват, че и при двата модела
се достига до изграждане на стабилна основа на възможности за бъдеща
положителна състезателна реализация.
Ключови думи: подготвителен период, модели, тренировъчни натоварвания, средства, сравнителни анализи
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Training load models during the preparatory
phase for elite 10 km swimmers
Petar Stoychev
Abstract. The 10 km swimming races have an adequate specificity, which is
also characteristic of the preparatory phase, where some different tasks in the
field of sport pedagogy are solved with leading result- stabilizing and increasing
the VO2max values. Using a lot of research possibilities we have formulated as
a research goal the development, implementation and content comparisons
of two models for planning training loads during the first mesocycle of the
preparatory phase for elite male athletes. The characteristics of the specialized
sources on the problem as well as their own training experience led to the
conclusion that the priority methods are remote, interval and variable intensity
“fartlek” training during the preparatory phase for elite athletes. The basic tools
for training loads appear to be targeted to slow muscle fibers and developing
aerobic endurance. The applied models can be characterized as a variant of
the classic pyramidal type with a predominant volume of 35-50% in Zone 1
and Zone 2, smaller volumes of 25-35% in the Compensatory Zone and with
the lowest percentage distribution - up to 20% in the other training zones. The
comparative analyzes show that both models lead to building of a stable base of
opportunities for future positive competitive realization.
Keywords: preparatory phase, models, training loads, tools, comparative
analyzes;

Въведение
В теорията и методиката на
спортната подготовка [1, 2, 3,
4, 5, 8, 14, 15, 18, 20, 21] и в спортната подготовка по плуване [6,
9, 10, 11, 12, 13, 16] се дават различни характеристики, времетраене и структура на подготвителния период. Спецификата
на провеждане на състезанията
на 10 км в открити водни площи
определя и съответната специфика на подготвителния период, който може да се определи с
продължителност от пет месеца и започва в началото на м. но142 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ември всяка година и продължава до първите начални състезания през м. април. В този времеви период се решават различни
спортно-педагогически
задачи
[7, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 34],
водещи от които са стабилизиране и увеличаване стойностите на VО2max и подобряване на
способностите за елиминиране
на лактата. Възможностите в
тази насока са като принципи и
конкретно прилаганите варианти са много [19, 22, 24, 25, 27, 29,
31, 32], а това определи и насоките на нашата изследователска
дейност.

Цел, задачи и методика
на изследване
Целта на изследването е да
бъдат разработени, внедрени и
сравнени по съдържание модели
за планиране на тренировъчни
натоварвания през първия мезоцикъл на подготвителния период
при елитни състезатели по плуване на 10 км посредством систематизиране и характеристика
на специализирани по проблема
източници и собствен тренировъчен опит.
Задачи на изследване
1. Характеристика на основните тренировъчни методи и
средства за тренировъчни натоварвания през подготвителния
период при елитни състезатели
по плуване на 10 км.
2. Изграждане на модели за
тренировъчни
натоварвания
през подготвителния период –
първи мезоцикъл, при елитни състезатели – мъже, по плуване на
10 км, за подготовката ни за участие в Олимпийските игри – Лондон 2012 г.
3. Сравнителни анализи на съдържанието на разработените
и прилагани методи и средства
за тренировъчни натоварвания
през първия мезоцикъл на подготвителния период.
4. Сравнителни анализи на
структурните, съдържателните
и количествените характеристики на разработените и прилагани тренировъчни натовар-

вания в приоритетни зони през
първия мезоцикъл на подготвителния период.
Обект, предметни области
на изследване и изследвани лица
Обект на изследване са тренировъчните натоварвания в
подготвителния период на едногодишния тренировъчен цикъл
в дългите плувания при елитни
състезатели. Предмет на изследване са характеристиката на съотношенията и приложенията
на систематизираните по зони
тренировъчни
натоварвания
през подготвителния период в
дългите плувания при елитни
мъже; изграждане на модели на
тренировъчните натоварвания
през подготвителния период в
едногодишния цикъл при елитни мъже в дългите плувания. Изследвани лица – бяха систематизирани изследвания на собствената ни тренировъчна дейност,
интегриращи подготовката на
5 елитни състезатели – мъже.
Методи на изследване
– Информационно проучване; анализ на документи анкети; интернет
проучване и интервюта; включват
проучване на публикации, монографии, дисертации, книги, учебници, учебно-методични пособия,
специализирани документи –
тренировъчни планове, становища на специалисти;
– Методи на експертен анализ –
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те становища на осем експерти –
специалисти по плуване с най-високи международни постижения
на техните състезатели;
– Моделиране и модели на тренировъчни натоварвания, които
бяха свързани с анализи на поведението на сложни системи като
тренировъчни планове, а степента на детайлност на модела
се определяше от принципните
изисквания за няколко етапа, изграждащи един модел – изучаване
на проблема, проучване и определяне на вида, точно формулиране
на целта, изучаване на цифрова
информация за неговите функции, разработване. Планирането
на тренировъчните натоварвания в едногодишен период се основаваше на теорията и методиката на спортната тренировка
и математическото моделиране
на една система. При това се основавахме на факта, че математическото описание не може да
бъде всеобхватно и точно. Математическите модели не описват
реални системи, а техните опростени модели, и представят характеристики на системите за
дадени функционални зависимости или графики и уравнения.
– Констативен педагогически
експеримент бе реализиран в цялост за две тренировъчно-състезателни години, а именно
01.11.2010–01.11.2012 г. Първата
година 01.11.2010–30.10.2011 г. бе
определена
като
контролна.
Втората 31.10.2011–01.11.2012 г. –
като експериментална. Част от
разработените и приложени два
144 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

модела за тренировъчни натоварвания – контролен (КМ) и експериментален (ЕМ), отнасящи се
за първия мезоцикъл на подготвителния период, са поместени
по-долу и бяха сравнени по отношение на техните количествени
и съдържателни характеристики.
За ефективността на моделите
бяха направени сравнителни анализи по отношение на следните
показатели: данни от контролни
тестове, включително функционални проби и спортни резултати, които поради големия обем
информация не се представят в
настоящата публикация.
–
Математико-статистически
методи – вариационен и алтернативен анализ; теоретичен анализ и синтез;
Получени резултати и анализи
В първата група получени от
нас резултати и анализи се причисляват характеристиките на
прилаганите през подготвителния период методи на тренировъчни натоварвания. В специализираните източници и от нашия
опит се формират обобщенията, че от първоначалното широко прилагане на непрекъснатия
равномерен метод се стига до
различни повторни и интервални тренировъчни натоварвания
– примерно 4-минутни анаеробни серии с акумулирано време за
работа 2,5–3 мин. до серии с над
30 мин. работа и 40 мин. общо
време. В специализираната литература се срещат и редица други

примери за възможни решения.
Следващите по насока анализи са
насочени към прилаганите тренировъчни средства. Необходимо
е да се уточни, че при реализиране
на тренировъчните натоварвания през подготвителния период
при състезатели на 10 км сме прилагали едни и същи тренировъчни
средства. Различията между КМ
и ЕМ се състоят в тяхната вътрешна структура, съотношения на прилаганите натоварвания и целева насоченост.
Ще разгледаме обстойно и ще
систематизираме тези прилагани тренировъчни средства –
плувни отсечки и серии от плувни отсечки. При реализиране на
конкретните различни и отделни тренировъчни занимания са
били ползвани и в двата модела
приоритетно следните тренировъчни средства:
– Продължително плуване с
времетраене от 40–60 минути,
като пулсовата честота и скоростта на плуване са на ниво аеробен праг (АП);
– Продължително плуване с
променливо повишаване на скоростта, първи вариант – пулсовата честота е 100–130 удара в
минута и скоростта на плуване
VАП не надвишава нивото аеробен
праг (АП). Прилаганите от нас
плувни серии имат следното съдържание: от 2000 до 5000 м на
VАП при пулс 90–110; 1000 м на VАП
при пулс 90–100 + 1000 м при пулс
100–130 (общо 3000 м); 1500 м на
VАП при пулс 90–100 + 1500 м при
пулс 100–130 (общо 3000 м); 2000 м

на VАП при пулс 90–100 + 2000 м
при пулс 100–130 (общо 4000 м);
– Продължително плуване с
променливо повишаване на скоростта, втори вариант – пулсовата честота и скоростта на
плуване VАнП надвишават нивото
аеробен праг (АП), но не надвишават нивото анаеробен праг (АнП).
Плувните серии са със следното
съдържание: 3000 м на VАП + 1000
м на VАнП (общо 4000 м); 4000 м на
VАП + 1000 м на VАнП (общо 5000
м); 5000 м на VАП + 1000 м на VАнП
(общо 6000 м); 5000 м на VАП +
2000 м на VАнП (общо 7000 м); 3000
м на VАП + 1000 м на VАнП + 3000 м
на VАП + 1000 м на VАнП. Прилагането на посочените тренировъчни натоварвания води до продължително ангажиране на бавните
мускулни влакна и до развитие на
аеробна издръжливост.
– Периодично плуване „фартлек“ стил кроул, което включва
различни варианти с „игра на скорости“, насочени към развитие
на аеробните способности. Редуват се отсечки, които спомагат
за стимулиране на дихателните
процеси и повишаване на пулса до
150 в зоната на АнП, и отсечки
за отстраняване на лактата и
отлагане на умората с ниска до
умерена интензивност на ниво
до АП. Прилагани бяха разновидностите:
1000 м (100 м на VАнП + 100 м на
VАП); 1000 м (200 м на VАнП + 200
м на VАП); 2000 м (200 м на VАнП +
200 м на VАП); 2000 м (200 м на VАнП
+ 200 м на VАП + 100 м на 90–100%
VVО2max + 200 м); 2000 м (200 м на
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VАП + 200 м на VАнП + 100 м на 90–
100% VVО2max + 200 м на VАП +100 м
на 90–100% VVО2max+ 200 м на VАП );
3000 м (200 м на VАнП + 200 м на
VАП); 3000 м (100 м на VАнП +200 м
на VАП); 3000 м (100 м на VАнП + 300
м на VАП); 3000 м (100 м на VАнП +
400 м на VАП);3000 м (100 м на VАнП
+ 200 м на VАП + 100 м на VАнП +
200 м на VАП).
Приложените два модела на
тренировъчни
натоварвания
през подготвителните периоди 01.11.2010–01.042011 – Контролен (КМ), и съответно за
01.11.2011–01.042012 – Експериментален (ЕМ), са разделени на общоподготвителен – един мезоцикъл от девет микроцикъла 01.11–
02.01. и специалноподготвителен
– два мезоцикъла със седем и шест
микроцикъла – след 02.01.
Процентните разпределения
на прилаганите тренировъчни
натоварвания в двата модела са
обобщени в таблици № 1 и № 2.
Анализите дават основания ясно
да се характеризира вълнообразния характер на прилаганите
натоварвания в мезоциклите от
2010/ 2011 г. и през следващия – от
2011/2012 г.
Сравнителните анализи между съдържанието и насочеността на двата модела водят до
обобщенията, че в КМ и ЕМ натоварванията са били насочени
към стабилизиране на основната
издръжливост и развитие на VАП
и VVО2max. Различията между моделите са свързани с характера на
интензивността и дължината
на работните и почивните ин146 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

тервали, тъй като скоростта,
съответстваща на АП, е найниската скорост, която води до
ефективно подобрение на аеробната издръжливост.
Друго съществено различие се
отнася до количествените различия и процентните съотношения на прилаганите в различните зони тренировъчни натоварвания. Конкретните различия
за приложените в Зони 1 и 2 в
първия мезоцикъл на подготвителния период тренировъчни
натоварвания за всеки седмичен
микроцикъл са систематизирани
във фиг. 1.
Видно е, че в контролния модел
през първия мезоцикъл не само
са прилагани по-големи по обем
натоварвания, но те и в своята
вълнообразна динамика са имали
различно пиково разпределение.
Приложено е разпределение с
два максимума, които са реализирани през втория и осмия микроцикъл на този мезоцикъл. При
експерименталния модел е приложена друга динамика на едновърхово постепенно нарастване
от първия до четвъртия микроцикъл, последващо плато до седмия микроцикъл и плавен спад до
края на първия мезоцикъл. Тоест
двата модела имат съществена
вътрешно-структурна разлика.
Доминиращо приложените и
в двата модела тренировки на
ниво аеробен праг , според цитирания на Р. Йосифов, 2018 [9], са
свързани с най-високата скорост
за усвояване на мазнините и това
енергоосигуряване се постига при

Фиг. 1. Сравнително разпределение на тренировъчните натоварвания в Зони 1/2 през 1-вия мезоцикъл на подготвителния период в контролния и в експериментален модел

интензивност около АП, независимо че относителният им принос може да спадне под 50%.
След тази граница използването на мазнини намалява и достига до минимум при интензивност, отговаряща на АнП. Тренировки с интензивност около
АП влияят положително върху
усвояването на мазнини, запасите на мускулните триглицериди
и ензимите на мастния метаболизъм и включват натоварвания
между 60 и 120 минути. Значимо
увеличение на запасите от мускулни триглицериди, което се
отразява и на нивото на мускулния гликоген след натоварване и
след възстановяване, се забелязва

след един месец тренировка (3–5
пъти седмично), което е свързано
с увеличение на митохондриите.
При плуване с по-нисък пулс от
120 удара в минута се мобилизират малък брой мускулни влакна
и ударният обем на сърцето е намален, а скоростта на окисление
на мазнините, които са основен
енергоизточник при подобни натоварвания, е ниска. Естествено, както е видно и от по-горе
представените модели, се прилагат и възстановителни тренировки с натоварвания на по-ниска
интензивност, които също имат
тренировъчен ефект при по-голяма продължителност.
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12.14
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1–2

08–14.11.
2010 г.

01–07.11.
2010 г.
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Микроцикъл, период

00.00

1.78

8.00

35.00

0.22

0.00

18.85

36.15

15–21.11.
2010 г.

0.00

0.00

15.00

25.00

0.70

0.00

19.30

40.00

22–28.11.
2010 г.

5.00

5.00

15.00

24.18

0.82

0.00

9.84

40.16

29.11–05.12.
2010 г.

0.00

0.00

10.00

18.00

1.00

0.00

25.70

45.30

06–12.12.
2010 г.

4.00

1.00

10.00

25.00

0.50

0.00

28.80

40.70

13–19.12.
2010 г.

0.00

0.00

9.00

20.50

0.50

0.00

24.04

45.96

20–26.12.
2010 г.

30.00

0.00

20.00

15.00

0.00

0.00

10.00

25.00

27.12.
2010
02.01.
2011г.

Таблица 1. Контролен модел – подготвителен период, първи мезоцикъл – 2010/2011 г.; Разпределение на
тренировъчните натоварвания по зони
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15.00

25.00
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2011 г.
2011 г.
2011 г.
2011 г.
2011 г.
2011 г.
2011 г. 01.01.2012 г.

Таблица 2. Експериментален модел – подготвителен период, първи мезоцикъл – 2011/2012 г.;
Разпределение на тренировъчните натоварвания по зони

Фиг. 2. Сравнително разпределение на тренировъчните натоварвания в компенсаторната зона през 1-вия мезоцикъл на подготвителния период в контролния и в експериментален модел
Различията по отношение
структурата на прилаганите
тренировъчни натоварвания в
компенсаторната зона при двата
модела са обобщени и представени по микроцикли във фиг. 2.
Сравнителните анализи за
първия мезоцикъл на подготвителния период (фиг. 2) показват,
че в КМ натоварванията в тази
зона са с тривърхова структура, като съществено намаляват
в края на мезоцикъла. Максимумите са през 1-вия, 3-тия и 7-ия
микроцикъл, а в ЕМ те са два и са
реализирани през 2-рия и 8-ия от
микроциклите.
Сравнителните анализи между
реализираните извън водна среда
тренировъчни натоварвания в
контролния и в експериментален
модел показват, че между тях150 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ното количествено съдържание
и структура също са обособени
съществени различия. Преди да
бъдат конкретизирани, ще посочим, че по отношение на прилаганите тренировъчни средства
в противовес на посоченото е налице единство.
Прилагали сме кръгови тренировки, насочени към общо укрепване на опорно-двигателния апарат, развитие на аеробните и
специфични силови способности
извън басейна. Използвали сме
силови натоварвания с комплексен характер, които ангажират
големи групи мускули за продължителен период от време, подобряват телесния състав, общата издръжливост, силовата
издръжливост и в по-малка степен максималната мускулна сила.

Фиг. 3. Сравнително разпределение на тренировъчните натоварвания извън водна среда през 1-вия мезоцикъл на подготвителния период в контролния и в експериментален модел
Конкретното съдържание включва изпълнение на 15 различни упражнения за всички мускулни групи с по 10–12 повторения (от 20
до 30 сек.). Съпротивленията са
40–50% от 1 ПМ (повторен максимум) с почивка между отделните упражнения от 30 секунди. Изпълняват се 5 до 8 кръга за
50–80 минути без прекъсване или
прекъсване от 3 минути между
кръговете. Структурните и количествени различия в съдържанието на двата модела за първия
мезоцикъл са обобщени и представени на фиг. 3.
През първия мезоцикъл (фиг. 3)
в КМ бе приложена двувърхова
крива със свои максимуми през
2-рия и 9-ия микроцикъл, а в ЕМ –
едновърхова, с максимум в първия
микроцикъл.

Анализите по отношение насочеността на прилаганите тренировъчни натоварвания и в двата
модела – контролен и експериментален, през подготвителния
етап на спортна подготовка дават основания да се посочи, че в
цялост те се еднопосочни и могат да се причислят доминиращо към аеробни натоварвания,
групирани в зона 1 LIT (нискоинтензивна тренировка), наричана
още LSD (дълго, бавно плуване).
Характерна за зоната е стабилна лактатна концентрация под
2 mmol/L и локализация под VT1.
На второ място са натоварванията, които предизвикват метаболизъм, съответен за зоната
на лактатна концентрация от
2 mmol/L до 4 mmol/L между VT1
и VT2, определени като зона 2
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(прагова тренировка THR). Прилаганите натоварвания в представените две зони заемат през
подготвителния период най-голям, доминиращ дял, тъй като
са водещи за изграждане на базова
аеробна издръжливост. Високоинтензивни тренировки (HIT) с
лактат, по-висок от 4 mmol/L и
VT2, не са прилагани.
Натоварванията са приоритетно от първа и втора зона с
интензивност, отговаряща на
аеробния праг, включително и кореспондират напълно с поместените от различни автори становища, а именно: Платонов, 2011
[по 6]; зона I – аеробно плуване с
ниска интензивност – възстановителна; зона II – аеробно плуване с умерена интензивност;
Sweetenham, Atkinson, 2003 [31];

аеробна 1 (А1) – възстановителна
работа с ниска интензивност; аеробна 2 (А2) – аеробно поддържане;
Желязков, Дашева, 2017 [4]; първа
зона – аеробна за възстановяване,
стабилизиране на тренировъчния ефект и подготовка за по-интензивни натоварвания; Leonard
et al., 1997 [по 6]; Maglischo, 2003
[24]; първа зона – основна издръжливост, втора зона – аеробна основна издръжливост, Изов, 2017
[6]; зона I – възстановяване и базова издръжливост.
Примери за количествените
стойности и съответно разликите на процентни разпределения
на обемите на натоварванията
през първия мезоцикъл на подготвителния период са систематизирани и графично представени на фиг. 4, 5.

Фиг. 4. Процентни разпределения на обемите на натоварванията
през третия микроцикъл на първия мезоцикъл от подготвителния
период – КМ
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Фиг. 5. Процентни разпределения на обемите на натоварванията
през третия микроцикъл на първия мезоцикъл от подготвителния
период – ЕМ
За количествените различия
през третия микроцикъл на първия мезоцикъл от подготвителния период може да се посочат
следните: при КМ процентът
натоварвания в 1-ва и 2-ра зона
е 35%, а при ЕМ – 39%, в трета
зона КМ – 18%, а ЕМ – 14%, в 4-а
и 5-а зона – КМ е 2%, а ЕМ – 3%, в
КМ при компенсаторната зона –
34%, а в ЕМ – 24%, в КМ 8% са отделени за натоварвания на суша, а
в ЕМ те са 14%.
Направените
сравнителни
анализи аргументирано доказват
съдържателни различия във величините на прилаганите в двата
модела натоварвания.
Екстраполирането на сравнителните анализи на съдържанието на ЕМ и КМ на всеки от
микроциклите на трите мезо-

цикъла през подготвителния период дава основания за обобщението, че са налице достоверни
съдържателни различия между
разработените и приложени от
нас два модела на тренировъчни
натоварвания.
По отношение ефективността на прилаганите модели методологично е известно, че тя се установява посредством контролни тествания и в реализираните
спортни постижения на състезателните изяви. Анализират се
абсолютният и относителният прираст на постиженията
в контролните тестове и състезателните дистанции, което
ще бъде представено в следваща
наша публикация.
Абсолютизирането на всеки
от моделите е дискусионно и съСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 153

образно целите на подготовка
те може в различни тренировъчни стратегии да са полезни. Ние
представяме и анализираме част
от нашия конкретен спортно-педагогически опит.
Изводи и препоръки
1. Установява се, че през подготвителния период при елитни състезатели по плуване на 10
км приоритетни методи са дистанционният, интервалният и с
променлива интензивност – плувания „фартлек“ при редуване на
отсечки за стимулиране на дихателните процеси и повишаване
на пулса до 150 удара в минута в
зоната на АнП и на отсечки за
отстраняване на лактата и отлагане на умората с ниска до умерена интензивност на ниво до
АП.
2. Приоритетни средства за
тренировъчни
натоварвания
през подготвителния период при
елитни състезатели по плуване
на 10 км се явяват насочените
към бавни мускулни влакна и развитие на аеробна издръжливост
продължителни плувания с пулсова честота и скорост на плуване
на ниво аеробен праг (АП), а също
с променливо повишаване на скоростта и продължително плуване между нива аеробен (АП) и анеробен праг (АнП ).
3. Прилаганите от нас модели
за тренировъчни натоварвания
през подготвителния
период
при елитни състезатели (мъже)
по плуване на 10 км може да бъ154 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

дат характеризирани като вариант на класическия пирамидален
тип с преобладаващ обем 35–50%
в зони 1 и 2, с по-малки обеми 25–
35% в компенсаторната зона и с
най-малко процентно разпределение – до 20%, в останалите тренировъчни зони.
4. Сравнителните анализи на
съдържанието на разработените
и приложени два модела на тренировъчни натоварвания показват, че и при двата се достига
до положителна състезателна
реализация с високи спортни постижения.
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Теория и методика на спортната подготовка
Повишаване на квалификацията на учителите
по физическо възпитание в условията на ЦСДК
при НСА „В. Левски“
Александра Харалампиева
Резюме. Статията разкрива опита на Центъра за следдипломна
квалификация в НСА „Васил Левски“ при провеждането на квалификационни курсове и семинари с учителите по физическо възпитание и по
спортна подготовка от спортните училища съобразно новата нормативна база, приета през 2016 г. – Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12/01.09.2016 г. (сега Наредба 15/22.07.2019
г.) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Направен е кратък анализ
на проведените обучения в периода 2017–2019 г. по години, тематични
направления, участници и място на провеждане. Цитирани са резултати и от друго наше изследване. Върху основата на обобщените данни е
направено кратко заключение с теоретико-приложна насоченост.
Ключови думи: обучение, квалификационен курс, семинар, квалификационен кредит, учител, физическо възпитание и спорт, спортна подготовка, продължаваща квалификация

Improving the qualification of physical education teachers
in the conditions of CPS at NSA “V. LEVSKI “
Aleksandra Haralampieva
Abstract. The article reveals the experience of the NSA “Vassil Levski” Center
for Postgraduate Studies in conducting qualification courses and seminars with
physical education and sports training teachers in sports schools in accordance
with the new regulatory framework adopted in 2016 - Pre-school and School
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Education Act and Ordinance No.12/01.09.2016 (now Ordinance 15/22.07.2019)
on the status and professional development of teachers, principals and other
pedagogical specialists. We’ve made a brief analysis of the trainings conducted
in the period 2017-2019 by year, thematic areas, participants and venue. Results
from another of our studies were cited. On the basis of the summarized data a
brief conclusion with theoretical and applied orientation is made.
Keywords: training, qualification course, seminar, qualification credit,
teacher, physical education and sport, sports training, continuing qualification

В предишна публикация разгледахме проблема за удовлетвореността на учителите по физическо възпитание и спорт, участващи в обучения за повишаване
на квалификацията в Центъра
за следдипломна квалификация
(ЦСДК) при НСА „В. Левски“ [9].
В този си вид, като тематични
курсове и семинари, в ЦСДК те
стартираха активно от началото на 2017 г. Провеждането им
бе продиктувано от две диалектически свързани предпоставки.
Първата произтичаше от
факта, че съвременният етап в
развитието на обществото непрекъснато поставя на изпитание образователната система.
Изискванията за придобиване на
професионални умения и компетенции от учениците стават
все по-високи. А те от своя страна могат да се формират успешно само чрез осъществяването на
високоефективен учебен процес,
зависещ в най-голяма степен от
професионалните качества и умения на учителите [2, 4, 11]. Ето
защо учителската професия стана все по-отговорна, с все повече
предизвикателства и изисквания
към нея. В този смисъл повиша158 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ването на квалификацията на
учителите по всички предмети и
във всички образователни степени се явява важен приоритет на
държавата. Неслучайно в Национална програма „Квалификация
2019“ е отразено, че посредством
усъвършенстването и обогатяването на ключовите компетентности и практическите умения
на педагогическите специалисти
се осигуряват по-високо качество
и по-добра ефективност на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците
в отделните образователни институции [8].
Като резултат от тези повисоки образователни потребности в българското общество
през 2016 г. бе приета нова нормативна база – Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12/01.09.2016 г.
(сега Наредба № 15/22.07.2019 г.)
за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти [1, 3, 5, 6]. Те поставиха конкретни изисквания за
повишаването на квалификацията на учителите и разшириха
възможностите на висшите учи-

лища да осъществяват различни
видове и форми на продължаващо
обучение на педагогическите специалисти. Това бе ясно регламентирано в Закона за предучилищното и училищното образование
и в цитираната по-горе наредба.
Така в чл. 221, ал. 3 на Закона е упоменато, че педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да
повишават квалификацията си с
цел подобряване на качеството
на работата им и подготовката
на учениците. В следващия член
е посочено, че това трябва да
става с хорариум, не по-малък от
48 академични часа (3 квалификационни кредита) за всеки период
на атестиране, т.е. на четири
години. Наредба № 15/22.07.2019 г.
регламентира две основни форми
на квалификация: въвеждаща и
продължаваща (чл. 45, ал. 1). Първата е насочена за адаптиране в
образователната среда и за методическо и организационно подпомагане на педагогическите специалисти. Тя може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация.
Продължаващата квалификация е
за непрекъснато професионално и
личностно усъвършенстване, за
кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията,
уменията и компетентностите.
Тя се извършва от висши училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или
обучителни организации, чиито
програми са одобрени от министъра на образованието и наука-

та или от оправомощено от него
длъжностно лице. Организационните форми за продължаващата
квалификация са (чл. 46): а) курсове, семинари, тренинги, школи,
практикуми, лектории, уебинари;
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата,
психологическата подготовка на
педагогическите
специалисти,
с конкретна предметна област
или с управление на образованието; в) професионално-педагогическа специализация; г) майсторски
клас като интерактивна форма
на обучение на учители-новатори
чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне
на положителен професионален
опит, обсъждане на актуални
тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
д) форуми (научно-практически
конференции, пленери, кръгли
маси) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне
на добри иновативни практики и
постижения.
Съобразявайки се с тези изисквания, ЦСДК при НСА „В. Левски“
от началото на 2017 г. започна
обучение на учителите по физическо възпитание и на тези по
спортна подготовка от спортните училища за придобиване на
квалификационни кредити въз основа на участието им в тематични курсове с различна насоченост.
Това бе възможно, тъй като НСА
е акредитирано висше училище за
подготовка на специалисти по фиСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 159

зическо възпитание в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Разработени бяха над 30 учебни програми за курсове и семинари, които
да се провеждат от специалисти
в съответната научна област и
от методисти по конкретен вид
спорт. Отделните тематични
направления в обучението по тези
организационни форми бяха разработени така, че да създават нови
предизвикателства пред възможностите и мотивацията на учителите. Усвоените чрез тях знания, умения и компетенции предоставят възможност на учителя да се адаптира адекватно към
променящите се образователни
потребности и новите педагогически изисквания. Като допълнение към тези обучения, върху основа на достигнатото равнище
на квалификация на педагогическите специалисти бе разработена
система те да придобиват професионално-квалификационни степени, за всяка от които има определени изисквания [11, 12]. Разработена бе и учебна документация
за провеждането на едногодишна
професионално-педагогическа специализация, необходима на педагогическите специалисти за придобиването на трета професионално-квалификационна степен.
Първото обучение за квалификационни кредити в ЦСДК се проведе на 10.02.2017 г. по модула „Научно-приложни изследвания във
физическото възпитание и спорта“. В него се включиха 40 лица.
От тогава до края на 2019 г. се
проведоха общо 38 такива тема160 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

тични курсове и семинар, в които
участваха общо 1563 учители.
Анализ на резултатите
Тук ще направим кратък анализ
на обученията по години, тематични направления, участници и
място на провеждане (табл. 1).
През 2017 г. се проведоха 18
курса по 10 различни тематични
направления, в които участваха
общо 658 лица. Пет от тези курсове бяха под формата на изнесени обучения в градовете Сандански, Банско, Търговище, Габрово и
Варна. Бе проведен и семинар на
тема „Актуални проблеми на физическото възпитание“. За организирането им и комуникацията
с експертите по физическо възпитание по места принос имаше
доц. Т. Маринов, който в края на
2016 г. бе привлечен в Центъра,
за да се занимава по-детайлно
с тази дейност. Най-предпочитаните тематични направления през годината бяха свързани
с модулите: „Научно-приложни
изследвания във физическото
възпитание и спорта“, „Иновативни подходи във физическото
възпитание и спорта“, „Кинезитерапия при често срещани
заболявания в детско-юношеска
възраст“, „Иновативни подходи
в обучението по баскетбол в училище“, „Олимпизъм и олимпийски
принципи в образователната система“ и „Български народни хора
и танци в уроците по физическо
възпитание“. Впрочем последната тема бе най-предпочита-

на за целия тригодишен период,
като през него се проведоха общо
8 курса по хора и танци, в които
участваха общо 223 лица.
В края на 2017 г. в ЦСДК започна процес на подготовка съвместно с дирекция „Спорт за учащи
и спортни училища“ в ММС за
провеждането на организирани
курсове с учителите по спортна
подготовка от спортните училища. През лятото на 2018 г. се проведоха такива по две тематични
направления: „Планиране, методика и контрол на физическата
кондиция при подрастващи спортисти“ и „Научно-методически
проблеми в спорта при подрастващи“. В тях се включиха активно 76
учители от четирите столични
спортни училища: СУ „Ген. Владимир Стойчев“, 57 СУ „Св. Наум Охридски“, 153 СУ „Неофит Рилски“ и
166 СУ „Васил Левски“. По-късно по
тези тематики се проведоха още
два изнесени курса в Бургас и Пловдив съответно с учители от СУ
„Юрий Гагарин“ и СУ „Васил Левски“. Така през 2018 г. се реализираха общо 12 обучения, от които три
семинара по две олимпийски тематики: „Проекти за олимпийско образование в училище“ и „Актуални
проблеми на олимпийското образование и възпитание в образователната система“. Общият брой
на обучаваните учители през годината бе 479. Географията на изнесените курсове се разшири с градовете Враца, Бургас, Пазарджик и
Пловдив.
Активната образователна дейност на ЦСДК в това направление

продължи и през миналата година.
Поради факта, че значителна част
от учителското съсловие вече бе
преминала през изискванията за
придобиване на квалификационни кредити, броят на обучаваните намаля незначително – до 426
лица. Въпреки това географията
на обученията се разшири с градовете Етрополе, Златоград, Стара
Загора и Габрово. В Бургас се проведе още един курс с учителите
от местното спортно училище
по нов модул: „Теоретико-приложни основи на спортната тренировка“. Значителен бе интересът
към проведения двудневен курс, съчетан с научна конференция: „Актуални проблеми на физическото
възпитание“. От деветте обучения през годината две се осъществиха съвместно с МОН, Дирекция
„Квалификация и кариерно развитие“. Впрочем това допринесе
сериозно за издигането на авторитета на ЦСДК, тъй като и двата курса минаха на изключително
високо ниво. Първият бе на тема
„Въвеждащо обучение по шахмат“,
в което участваха 119 учители от
страната. А вторият бе в изпълнение на Националната програма
„Квалификация – 2019“ с 56 участници на тема „Физическата дееспособност на учениците – съдържание, състояние и оценяване“.
Може да се подчертае, че всички обучения преминаха на много
високо ниво. Това се потвърди и
от едно наше изследване, отразено в публикацията „Изследване
на удовлетвореността на учителите по физическо възпитание,
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2

1

3

2

2

1

1

Бейзболът в образователната система в
България

Семинар „Актуални проблеми на физическото възпитание“

Превенция на водния травматизъм сред
децата и учениците

Български народни хора и танци в уроците по физическо възпитание

Кинезитерапия при често срещани заболявания в детско-юношеска възраст

Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта

Иновативни подходи в обучението по
баскетбол в училище

Олимпизъм и олимпийски принципи в образователната система

1

2

3

4

5

6

7

8

12

90

61

65

69

20

252

7

8

7

6

5

4

3

2

1

Брой
Брой
№
курсове курсисти

Квалификационни курсове за учители

№

Таблица 1.

Теоретико-приложни основи на
спортната тренировка – Бургас

Планиране методика и контрол на физическата кондиция
при подрастващи спортисти –
Пловдив, Бургас

Иновативни подходи във физическото възпитание и спорта –
Варна, Враца

Методически подходи в обучението по бадминтон в училище –
Търговище

Научно-приложни изследвания
във физическото възпитание и
спорта – Сандански, Банско

Български народни хора и танци
в уроците по ФВ – Габрово, Пазарджик, Варна, Етрополе

Обучение за изграждане на компетентности
чрез
учебния
предмет ФВ – Стара Загора

Превенция на водния травматизъм сред децата и учениците
– Златоград

Изнесени обучения

1

2

2

1

2

5

1

1

21

45

89

35

42

154

25

20

Брой
Брой
курсове курсисти
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1
1

1
1

Методически подходи в обучението по
волейбол в училище

Планиране, методика и контрол на физическата кондиция при подрастващи
спортисти

Научно-методически проблеми в спорта
при подрастващи

Семинар „Актуални проблеми на олимпийското образование и възпитание в
образователната система“

Иновативни подходи във физическото
възпитание и спорта

11

12

13

14

15

ОБЩО:

Физическата
дееспособност
на
учениците – съдържание, състояние и
оценяване
2

1

175

56

119

2.

1

Въвеждащо обучение по шахмат

1.

957

Квалификационни курсове за учители по
Брой
Брой
проект, съвместно с МОН
курсове курсисти

21

58

87

53

23

49

103

8

№

ОБЩО:

2

Проекти за олимпийско образование в
училище

10

1

1

Организация на лекоатлетически състезания в ученическа възраст

9

ВСИЧКО:

ОБЩО:

38

15

1563

431

Таблица 2. Удовлетвореност от обученията на учителите в НСА
„В. Левски“ (в проценти)
Удовлетвореност от обучението

Никак

Малко

Средно

Напълно

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви?

–

0,4%

13,8%

85,9%

2. Подходящи ли бяха методиката и
форматът на обучението?

–

0,7%

6,2%

93,1%

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението?

–

0,4%

2,2%

97,5%

4. Приложими ли са придобитите
знания и умения в работата Ви?

–

4,3%

26,8%

68,8%

5. Считате ли обучението за полезно
за професионалното Ви развитие?

–

1,1%

7,6%

91,3%

6. Добра ли беше организацията и
информационното осигуряване във
връзка с обучението?

0,4%

0,4%

6,2%

93,1%

7. Доволни ли сте от условията, при
които се провежда обучението?

–

0,4%

3,6%

96%

8. Доволни ли сте от качеството на
преподаване?

–

0,4%

0,7%

98,9%

участващи в обучение на ЦСДК
при НСА „Васил Левски“ [9]. Изследването, проведено през 2017 г.
с 450 учители, показа категоричната удовлетвореност на учителите от участието им в квалификационните курсове (табл. 2, по
Харалампиева, Маринов [9]).
Заключение
Опитът, който придоби Центърът за следдипломна квалификация в НСА „В. Левски“ при провеждането на квалификационни
курсове, недвусмислено потвърди,
че продължаващото обучение е
съществен елемент в квалификационния процес на учителите по
физическо възпитание и спортна
164 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

подготовка. В образователната
дейност на ЦСДК този вид обучения се явяват диалектически
свързани със специализациите за
придобиване на професионална
квалификация „Учител по физическо възпитание“, с професионалнопедагогическите
специализации
за придобиване на трето ПКС и
със системата за присъждане на
петте професионално-квалификационни степени. Практиката показва, че интересът на учителите
към формите на продължаваща
квалификация, съобразно Наредба
№ 15/22.07.2019 г., е изключително
голям, особено когато обученията
са по теми, свързани с непосредствената педагогическа и възпитателна дейност, провеждана от

учителите в условията на българското училище. Важно изискване
на лицата, участващи в тези обучения, бе те да бъдат провеждани
качествено от преподавателите
в Спортната академия, а съдържанието им независимо от тематичната насоченост да бъде подчинено на принципа за интегративност на спортното знание.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
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Изследване на влиянието на извънучилищните
занимания със спорт върху бързината и ловкостта
на 14–16-годишни момчета
Боян Златев
Резюме. Бързината и ловкостта са важни и ежедневно използвани
двигателни качества. Това ни даде основание да съпоставим влиянието на извънучилищните занимания със спорт, т.е. спортуващите и
неактивно спортуващите момчета на възраст 14–16 години.
Целта на експерименталното изследване е да проследим влиянието
на извънучилищните занимания със спорт върху бързината и ловкостта при 14–16-годишни момчета.
Обект на изследване е процесът на контрол на бързината и ловкостта при 14–16-годишни.
Предмет на изследване е съпоставяне на постиженията на спортуващи и неспортуващи на възраст 14–16 години.
Изследвани са общо 79 момчета от VIII, IX и X клас. От тях 40 са
неактивно спортуващи, а 39 са активно спортуващи.
След проведеното изследване с ученици чрез двата теста ще установим влиянието на извънучилищните занимания със спорт върху
крайното постижение при двете групи изследвани лица.
Двигателните качества бързина и ловкост са фундаментални за учениците на възраст 14–16 години. Идеята да съпоставим спортуващи
и неспортуващи е да проследим влиянието на тренировъчният ефект
върху първите. Ако разликите между постиженията са големи, то методиката би била правилна, в сила важи и обратното, ако няма голяма
разлика между спортуващите и неспортуващите, то тогава не се тренират правилно бързината и ловкостта. Тук е моментът да припомним, че в детско-юношеската възраст по-голям обем от тренировките
трябва да бъде насочен към общата физическа подготовка и по-малък
– към специалната физическа подготовка.
В заключение, при неспортуващите и спортуващите ученици от
VIII и X клас имаме статистически значими разлики в постиженията
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при тестовете за бързина и ловкост. При посочените групи ученици
влиянието на извънучилищните занимания е положително върху постигнатите резултати. При учениците от IX клас нямаме статистически значима разлика между спортуващи и неспортуващи, макар
резултатите да са по-добри на първите.
Ключови думи: училище, момчета, спорт, бързина, ловкост

Research in the impact of out of school physical activitie
on speed and agility between 14 to 16 year old boys
Boyan Zlatev
Abstract. Agility and speed are important daily motional skills. This gave
us motivation to research the impact of the out of school physical activities by
comparing actively sporting and non-active boys 14 to 16 years old.
The objective of this experimental study is to track the impact of the out of
school physical activities to speed and agility among 14 to 16 year old boys
The object of research is the process of controlling speed and agility among
14 to 16 year old boys.
The subject of the research is a comparison of the achievements between
actively sporting and non-active boys 14 to 16 years old.
79 boys from 8, 9 and 10 grade were included in the study. 40 of them are not
sporting actively, 39 are. Two tests are included in the study to be determined
the impact of the out of school activities on the final achievements of the groups.
Speed and agility are fundamental for 14 to 16 year old students. The idea of
the comparison of this two groups of students is determination of the effects of
sport on the actively sporting students. If the difference between achievements
is big, that will mean that this methodology would be suitable, in the opposite,
if the difference is small that will mean that this methodology is not suitable
for proper train of the speed and agility. It’s good to mention that childhood
and adolescence exercises should be more focused on general physical training
than special training.
As a conclusion statistically there is a significant difference in the agility and
speed results between the actively sporting and non-active boys in 8 and 10
grade. The impact of out of school physical activities provides positive results.
Statistically there is not a significant difference among the 9 grade students,
although the actively sporting boys have better results.
Keywords: school, boys, sports, speed, agility

Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 167

Въведение
През последните години има
все по-голям интерес сред учени и
треньори към дългосрочното развитие на подрастващите [4, 6, 8,
10, 12, 13, 14, 18, 19].
Бързината и ловкостта са важни и ежедневно използвани двигателни качества. Това ни даде
основание да съпоставим влиянието на извънучилищните занимания със спорт, тоест спортуващи
и не активно спортуващи момчетата на възраст 14–16 години.
Контролът на състоянието на
двигателните качества се извършва посредством тестване. Това са
латентни признаци, при които
друг подход за изследване все още
не е коректно приложим [1].
Тестването на бързината и
ловкостта са от решаващо значение за наблюдение на спортната подготовка и идентифициране на таланта в редица спортове
[11, 17].
Иновативен инструмент за
контрол на двигателните качества е невронната мрежа. Тя
предлага ефективни решения при

взимане на най-правилното и
бързо решение [2].
Невронните мрежи са приложими и в областта на спорта
като средство за контрол, за прогнозиране на движения със случаен
характер, каквито са сложните
координационни упражнения [15].
Бързината се определя като
способността да се движат компонентите на кинетичната верига през необходимия диапазон
на движение за най-кратко време
[7, 9]. От своя страна ловкостта
се определя като бързо движение
на цялото тяло с промяна на скоростта или посоката в отговор
на стимул [16].
Изследваме именно 14–16-годишни момчета, тъй като по
последни изследвания това е сензитивният период за бързина и
ловкост. Потвърждение на казаното е представено на фиг. 1 и 2.
От фиг. 1 и 2 се установява, че
пиков ръст за развитие на бързината и ловкостта при момчетата е 14 г., ранен етап в развитието е 5–11 г., най-благоприятният
етап е от 12 до 16 г., късният
етап е 17–21+ г. [13].

Фиг. 1. Развитие на бързината при подрастващи момчета
(по Lloyd, 2012)
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Фиг. 2. Развитие на ловкостта при подрастващи момчета
(по Lloyd, 2012)

За да съпоставим постиженията на спортуващите и неспортуващите на възраст 14–16 години,
използвахме системата за оценяване на физическата дееспособност от I до XII клас. Контролните упражнения са достъпни,
познати и се изучават от учениците в часовете по физическо
възпитание и спорт [3].
Цел, задачи, методи и
организация на изследването
Целта на експерименталното
изследване е да проследим влиянието на извънучилищните занимания със спорт върху бързината
и ловкостта при 14–16-годишни
момчета.

Задачи на изследването:
1. Проучване на информационни източници на актуални теоретични и практически знания
за контрола на бързината и ловкостта при 14–16-годишни.
2. Съпоставяне на получените
резултати между спортуващи и
неспортуващи момчета на възраст 14–16 години.
Обект на изследване е процесът на контрол на бързината и
ловкостта при 14–16-годишни.
Предмет на изследване е съпоставянето на постиженията на
спортуващи и неспортуващи на
възраст 14–16 години.
Изследвани са общо 79 момчета от VIII, IX и X клас (табл. 1).

Таблица 1. Изследвани лица по клас и активна дейност
Клас
Активност

VIII

IX

X

Общо

Неспортуващи

15

11

14

40

Спортуващи

11

18

10

39

26

29

24

79

Общо
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От тях 40 не са активно спортуващи, а 39 са активно спортуващи, занимаващи се със следните
спортове: футбол – 26, волейбол
– 8, карате – 4 и тенис на маса – 1.
Методи на изследването:
1. Информационно проучване;
2. Тестване и констативен
педагогически експеримент с тестове „Бягане на 30 метра“ и „Ттест“.
Тест „Бягане на 30 метра“ (фиг. 3)
Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда
или твърдоеластична настилка с
дължина не по-малко от 40 м.
Стартиране: от висок старт,
броят на стартиращите ученици се определя в зависимост от
броя на пътеките за бягане и от
възможностите за едновременно
измерване на повече ученици.
Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“.
Изпълнение: Стартиращите
ученици са на разстояние 1 м от
стартовата линия в изходно положение основен стоеж. Учителят, който е на финалната линия

с високо вдигната ръка, подава
командата „По местата“, при
което стартиращите ученици
се придвижват до стартовата
линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или
словесно „старт“, като едновременно с това сваля вдигнатата
си ръка надолу.
Измерване: с точност до 0.01
сек (например 5.32).
Тест за ловкост „Т-тест“
Място за изпълнение: на равна площадка с неплъзгава твърда
или твърдоеластична настилка.
Необходими уреди: 4 гумени
или дървени обръча с диаметър
15–20 см и с дебелина 2–3 см,
4 тенис топки. Обръчите са разположени под формата на буквата „Т“, както е показано на фиг. 4.
Във всеки обръч има по една тенис топка.
Изпълнение: ученикът застава
зад обръча на мястото на стартфинала в изходно положение основен стоеж. При сигнал „Старт“
се навежда, взима топката и се
придвижва към останалите обръчи по посоката, указана на фиг. 4 с

Фиг. 3. Изпълнение на тест „Бягане 30 метра“
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Фиг. 4. Изпълнение на теста за
ловкост „Т-тест“
цифри от (1) до (6). От всеки следващ обръч ученикът взима намиращата се в него топка и оставя
тази, която носи. Измерването
спира в момента, в който топката докосне полето на обръча на
старт-финала.
Измерване: с точност до 0.01
сек. (например 16.37) [3].
3. Математико–статистически методи – вариационен анализ, тест на Колмогоров–Смирнов за проверка на нормалността на разпределение на данните,
Т-критерии на Стюдент за независими извадки и коефициент на
Коен за практическа разлика на
постиженията.
4. Теоретичен анализ и синтез
– методите позволиха да направим анализ и сравняване на получените резултати между спортуващите и неспортуващите на
възраст 14–16 години.

Получени резултати и анализ
След проведеното изследване
със спортуващи и неспортуващи
ученици чрез използваните тестове установяваме влиянието
на извънучилищните занимания
със спорт върху крайното постижение при двете групи изследвани лица.
Двигателните качества бързина и ловкост са фундаментални за учениците на възраст 14–16
години. Идеята да съпоставим
спортуващи и неспортуващи е да
проследим влиянието на тренировъчният ефект върху първите.
Ако разликите между постиженията са големи, то методиката
би била правилна, в сила важи и
обратното, ако няма голяма разлика между спортуващите и неспортуващите, то тогава не се
тренират правилно бързината
и ловкостта. Тук е моментът да
припомним, че в детско-юношеската възраст по-голям обем от
тренировките трябва да бъде
насочен към общата физическа
подготовка и по-малък – към специалната физическа подготовка.
В таблица 2 са представени
резултатите на първа група ученици от VIII кл., от тях неспортуващите са 15, а спортуващите
са 11.
Съпоставяйки резултатите
между спортуващите и неспортуващите ученици от VIII клас
посредством вариационния анализ, стигаме до следните по-важни заключения: по отношение
на най-добрите резултати спор-
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Таблица 2. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
VIII клас с тест „Бягане 30 метра“
Група

n

X max

X min

R

Неспортуващи

15

4,55

7,27

2,72

Спортуващи

11

4,1

5,51

1,41

Х

S

V

As

Ex

5,69 0,87

15,29

0,337

-1,09

4,90 0,48

9,82

0,003

-1,094

Таблица 3. Т-критерии на Стюдънт при ученици от VIII клас с тест
„Бягане 30 метра“
Показател

Неспортуващи
n1

Показател 15

Спортуващи

Х1

S1

n2

5,7

0,9 11

Х2

d

Статистическа
значимост

Cohen d t emp

4,9 0,5 0,796 0,97

туващите имат по-добро време
с 0,45 секунди, при най-слабите
резултати спортуващите са се
справили за по-кратко време от
неспортуващите. Оттук и размахът е със значителни разлики.
По отношение на средната стойност неспортуващите са със 0,79
секунди по-слабо време. В посочения тест „Бягане 30 метра“
разликите, според нас, са твърде
големи за такъв кратък тест.
Коефициентът на вариация при
неспортуващите е над 15%, причина затова може да се търси в
различните физически възможности на изследваните лица, при
спортуващите
коефициентът
на вариация е по-малък от 10%,
което показва еднородността на
групата. Дали обаче има статистически значима разлика? За проверка на нормалността на данните сме използвали теста на Колмогоров-Смирнов. Резултатите
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S2

Разлика

2,73

P (t)
98,84

от приложението му показват,
че всички изследвани от нас групи имат нормално разпределение
и може да използваме Т-критерии
на Стюдънт за независима извадка.
От таблица 3 установяваме,
че P(t)≥95%, което означава, че
разликата е статистически значима. По отношение коефициента на Коен, който е 0,97, стигаме
до извода, че имаме голяма практическа разлика между спортуващи и неспортуващи. Можем да
кажем, че по отношение на бързината имаме по-добри постижения на спортуващите момчета
на 14 години.
Получените резултати от теста за ловкост „Т-тест“ са поместени в табл. 4 и 5.
Тестовете са ловкост включват комплекс от сложни двигателни упражнения, които са
съгласувани по време, простран-

Таблица 4. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
VIII клас с „Т-тест“
Група

n

X max

Неспортуващи

15

12,74

Спортуващи

11

12,4

X min

R

Х

S

V

19,46 6,72 16,06

2,55

15,89

0,047

-1,781

16,18

1,12

7,90

0,217

-0,577

3,78 14,15

Таблица 5. Т-критерии на Стюдънт
„Т-тест“
Показател

Неспортуващи
n1

Показател 15

Х1

S1

Спортуващи
n2

16,1 2,6 11

Х2

S2

14,2 1,1

ство и усилие на двигателната задача. При посочения тест
„Т-тест“ имаме както придвижване в различни посоки чрез честа смяна на посоките, така и
боравене с тенис топка, свързано със сръчност на ръцете и координация. Виждаме, че както и
при теста за бързина, така и тук
резултатите на спортуващите
са значително по-добри от неспортуващите. Разликата между
най-добрите опити не е много голяма, но по отношение на средната стойност е почти 2 секунди,
а при съпоставянето на най-слабите резултати е над 3 секунди.
При „Т-тест“ имаме както
статистически значима разлика между постиженията, така и
голяма практическа разлика. Аргументирано стигаме до следното обобщение – спортуващите

Ex

при ученици от VIII клас с
Разлика

d

As

Cohen d

1,903 0,85

Статистическа
значимост
t emp

P (t)

2,31

97,00

постигат по-добри резултати
от неспортуващите ученици от
VIII клас. Основна причина според нас са системните занимания
със спорт, които при изследваните лица на 14 години са 3–5 пъти
седмично. Те изпълняват теста
за ловкост за по-кратко време.
Втората група изследвани лица
са неспортуващи и спортуващи
ученици от IX клас. Резултатите
от изследванията са представени в табл. 6, 7, 8 и 9.
За разлика от другите групи,
при учениците от IX клас спортуващите – 18, са повече от неспортуващите – 11. От вариационния
анализ установяваме по-добри
постижения на спортуващите
на база средното равнище, макар
да са по-добри само с 0,22 секунди. Практически това показва, че
резултатите са близки. Подобни
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Таблица 6. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
IX клас с тест „Бягане 30 метра“
Група

n

X max

X min

R

Х

S

V

As

Ex

Неспортуващи

11

4,02

5,5

1,48

4,70

0,51

10,81

0,333

-1,522

Спортуващи

18

3,94

5,37

1,43

4,48

0,34

7,64

0,855

1,337

Таблица 7. Т-критерии на Стюдънт при ученици от IX клас с тест
„Бягане 30 метра“
Показател

Неспортуващи
n1

Показател

11

Спортуващи

Х1

S1

n2 Х2

4,7

0,5

18

Разлика

S2

d

Статистическа
значимост

Cohen d t emp

4,5 0,3 0,221

0,53

P (t)

1,4

82,80

Таблица 8. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
IX клас с „Т-тест“
Група

n

X max

X min

R

Х

S

V

As

Ex

Неспортуващи

11

13,19

16,19

3

14,35

0,95

6,65

0,765

-0,499

Спортуващи

18

11,7

17,2

5,5

13,71

1,37

9,99

0,986

1,055

резултати имаме при най-слабите и най-добрите резултати.
Спортуващите са по-еднородна
група в сравнение с неспортуващите, което се установява от
коефициента на вариация.
Чрез Т-критерии на Стюдънт
за независима извадка при учениците установяваме, че разликата не е статистически значима.
Практическата разлика е 0,53,
което означава че е средна. Това е
интересен факт, тъй като резул174 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

татите нямат голяма разлика,
въпреки по-честите занимания
със спорт при активно спортуващите, които са 4–5 пъти на
седмица. Причината за тези резултати показва, че може би тренировъчният процес не е достатъчно ефективен по отношение
на бързината при изследваните.
При теста за контрол на двигателното качество ловкост
„Т-тест“ с ученици от IX клас установяваме по-добри резултати

Таблица 9. Т-критерии на Стюдънт
„Т-тест“
Показател

Неспортуващи
n1

Показател

Х1

11

S1

при ученици от VIII клас с

Спортуващи
n2

Х2

Разлика

S2

d

14,3 1,0 18 13,7 1,4 0,639

по отношение на средното равнище и най-добър резултат на
спортуващите. Прави впечатление, че най-слабото постижение е
на спортуващ. От вариационния
анализ ни прави впечатление, че
при коефициента на вариация неспортуващите са по-еднородни
от спортуващите.
Както при теста „Бягане 30
метра“, така и при „Т-тест“ при
спортуващи и неспортуващи от
IX клас разликите не са статистически значими, а практическа-

Статистическ
значимост

Cohen d

t emp

P (t)

0,51

1,35

81,33

та разлика е средна. В тази възраст трябва да се набляга повече
на общата физическа подготовка,
за сметка на специалната физическа подготовка. Това показва
недостатъчна и правилна работа за развитие на двигателните
качества бързина и ловкост у изследваните от нас спортуващи
момчета на 15-годишна възраст.
Третата група изследвани лица
са ученици от Х клас – общо 24,
като 14 са неспортуващи, а 10 са
спортуващи.

Таблица 10. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
X клас с тест „Бягане 30 метра“
Група

n

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

Неспортуващи

14

4,39

7,38

2,99

5,47

0,84

15,28 0,978

0,854

Спортуващи

10

4,24

5,13

0,89

4,58

0,26

5,66

1,081

0,939

Таблица 11. Т-критерии на Стюдънт при ученици от X клас с тест
„Бягане 30 метра“
Показател

Показател

Неспортуващи
S1

Спортуващи

n1

Х1

n2

14

5,5 0,8 10

Х2

S2

Разлика
d

4,6 0,3 0,893

Статистическа
значимост

Cohen d

t emp

P (t)

1,13

3,25

99,63
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Сравнявайки резултатите на
спортуващи и неспортуващи,
установяваме първо, че по отношение на средното равнище
имаме съществена разлика, която е малко под секунда. Виждат
се голямото стандартно отклонение и коефициент на вариация
при неспортуващите и точно
обратното при спортуващите.
Аргументирано можем да кажем,
че спортуващите са по-бързи от
неспортуващите.
Потвърждение на казаното
по-горе е представено в табл. 11,
където P(t) е 99,63, което показва
статистически значима разлика
между двете изследвани групи,
коефициентът на Коен показва
голяма практическа разлика, с
което обобщено може да твърдим, че спортуващите момчета
на възраст 16 години се справят
значително по-добре с теста „Бя-

гане 30 метра“, който измерва
двигателното качество бързина.
Анализът на резултатите от
табл. 12 ни дава възможност да
предположим, че при изследваните ученици от Х клас по-високо нива на ловкост се наблюдава
при спортуващите. С други думи,
изпълненият тест се усвоява подобре от изследваните, които
вероятно имат по-високо ниво
на съгласуване на сложни и специфични упражнения. Сравнявайки
средните равнища на двете групи, установяваме почти 2 секунди повече време, което е необходимо за преминаване на неспортуващите. По отношение на коефициента на вариация и двете
групи са относително хомогенни,
както и стандартните отклонения са близки.
Установяваме, че при третата група ученици от Х клас с

Таблица 12. Вариационен анализ на постиженията при ученици от
X клас с „Т-тест“
Група

n

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

Неспортуващи

14

13,46

19,54

6,08

16,20

1,80

11,08

0,229

-0,693

Спортуващи

10

12,76

17,19

4,43

14,19

1,42

10,02

1,124

0,743

Таблица 13. Т-критерии на Стюдънт при ученици от X клас с
„Т-тест“
Показател

Неспортуващи
n1

Показател

Х1

Спортуващи

S1

n2

14 16,2 1,8

10

Х2

S2

Разлика
d

14,2 1,4 2,010
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Статистическа
значимост

Cohen d t emp
1,05

2,94

P (t)
99,24

теста за контрол на ловкостта
има статистическа разлика между спортуващи и неспортуващи,
като имаме и много голяма практическа разлика на постиженията. Установяваме, че има разлика
в установяване на нивото на ловкостта при изследваните. Спортуващите са придобили повече
двигателни единици.
Причина за тези по-добри резултати при измерване на бързината и ловкостта на спортуващите ученици на 16 г. можем да
търсим в ежедневните занимания със спорт, които седмично са
5–6 пъти.
Изводи
Обобщението на експерименталните резултати на влиянието на извънучилищните занимания със спорт върху бързината
и ловкостта при спортуващи
и неспортуващи 14–16-годишни
момчета ни дават основание да
стигнем до следните по-важни
изводи:
1. При неспортуващите и спортуващите учениците от VIII и X
клас имаме статистически значими разлики в постиженията
при тестовете за бързина и ловкост. При посочените групи ученици влиянието на извънучилищните занимания е положително
върху постигнатите резултати.
2. При учениците от IX клас
не се установяват статистически значими разлики между неспортуващи и спортуващи, въпреки че вторите се занимават

4–5 пъти седмично със спорт.
Вероятна причина за тези неудовлетворяващи постижения на
спортуващите на възраст 15 години е неправилна тренировъчна
програма, при която се набляга
повече на специалната физическа
за сметка на общата физическа
подготовка.
3. Системните занимания със
спорт подобряват резултатите
при контрол на двигателните
качества бързина и ловкост чрез
тестовете „Бягане на 30 метра“
и „Т-тест“.
Препоръчваме в системата на
училищното физическо възпитание и в спортната тренировка
във възрастовия диапазон 14–
16 г. да се набляга на работата за
двигателните качества бързина
и ловкост.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 1, 2/2020

Проучване на агресията при учениците
от гимназиален етап VIII и XII клас
в Техническа професионална гимназия
„Стамен Панчев“ – Ботевград
Иван Божилов
Резюме. Същността на изследването се състои в това да се направи
сравнителен анализ на отношението към агресията на учениците от
първи гимназиален етап VIII и втори гимназиален етап от XII клас,
обучаващи се в ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград и да се установят
приликите и разликите между тези две възрасти.
Смятаме, че проучването на отношението към агресията и проявата на форми на агресия е стратегически важно за развитието на
съвременното училище. Училищният тормоз и насилие постепенно се
осъзнават като най-важния проблем на съвременните образователни
системи. Това е световен проблем, който може да има отрицателни
последствия за общата училищна атмосфера, тъй като подрастващите учат в състояние на постоянен страх.
На базата на задълбочен и коректен анализ могат да се направят
правилни изводи за състоянието на проблема и за определянето на неговото място като казус, който трябва бързо да бъде овладян и решен.
Естественият ход на изследването е да се дадат полезни препоръки,
които целят да регулират нивата на агресия между представителите на подрастващото поколение. Ще потърсим мястото и ролята
на обществото и училището в ситуацията на нарастваща агресия. За
препоръките сме направили беседа и сме се съобразили с мнението на
колеги и класни ръководители от ТПГ „Стамен Панчев“
Ключови думи: агресия, училище, общество
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Study of aggression of students in secondary
school grades VIII and XII at Technical vocational
gymnasium “Stamen Panchev” - Botevgrad
Ivan Bojilov
Abstract. The essence of the study is to make a comparative analysis of the
attitude towards the aggression of the first high school stage of VIII grade
students as well as second high school stage of XII grade students, studying
at „Stamen Panchev“ Professional High School- Botevgrad and identify the
similarities and differences between these two ages.
We believe that the study of both the attitude towards the aggression itself
and the manifestation of its various forms is strategically important for the
development of modern schooling. School bullying together with violence
are gradually being recognised as the most important problem in modern
education systems. This is a worldwide problem that can have negative impact
on the general school atmosphere as adolescents go to school in the state of
constant fear.
On the basis of a thorough and precise analysis, the right conclusions
concerning the current state of the problem can be drawn and it can be defined
as a case that needs to be quickly mastered and resolved. The natural course
of the study leads to making useful recommendations that aim to regulate
the levels of aggression among the representatives of the younger generation.
We will search for the place and role of society and school institutions in the
condition of growing aggression. To formulate the recommendations, we have
had discussions and taken into account the opinion of the colleagues and class
teachers of Stamen Panchev Professional High School.
Keywords: Aggression, School, Society

Увод
В съвременния живот, в който
се стремим към усъвършенстване, човекът е предразположен да
мисли за физическото си оцеляване. В началото на еволюцията
на човека агресивното поведение
е играло голяма роля за неговото
приспособяване. Днес наблюдаваме тотален регрес по отношение
на човешките взаимоотношения
в личностен план. Mоделите на
насилническо поведение си про180 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

биват място все повече. Всички
трусове в обществото рефлектират най-болезнено върху децата. Агресията е всяко преднамерено поведение, което приключва
с психическа или физическа вреда
за човек, животно или повреда
(унищожение на собственост).
(Иванов, 2013)
Проблемът за агресията и насилието се поставя винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация,

за нарушаване на моралните и
правните норми, а в най-крайните си форми – и за ценността на
човешкия живот. Агресивността се осмисля чрез различните
ментални, физически и социални
последици. Можем да твърдим,
че агресията като социално-психичен феномен е сложно, трудно
за разбиране и за контрол, опасно и твърде разпространено,
уви, явление в съвременния свят.
Общественият живот, самото общество, а и самите хора с
течение на времето стават все
по-агресивни. Това е очевидно в
почти всички сфери на обществото, като започнем от бизнеса и
религията до международните
взаимодействия и стигнем до
детските игри и любовта. Агресивното поведение е постоянен
спътник и на училищния живот.
На проблема агресия в училище
не се отделя достатъчно време.
Насилието в образователните
институции през последните години е на второ място след случаите на насилие в семейството.
Следейки различни научни литературни източници и медийни
публикации, можем да допуснем,
че агресията е изключително голям проблем в българските училища към днешна дата. По данни на
Министерството на образованието и науката регистрираните
инциденти на агресия са се увеличили двойно в рамките на три години, като за учебната 2013/2014
те са били 3268, а през учебната
2016/2017 са били 7017. С тази
разработка целим да докажем, че

тази тенденция продължава и до
днес. Необходими са спешни мерки за овладяването и решаването
на този изключително наболял
обществен проблем.
Цел на изследването
Целта на научната разработка е да се проучи отношението
на учениците 8. и 12. клас от Техническа професионална гимназия
„Стамен Панчев“ – Ботевград
към агресията, която се проявява
между тях и други ученици. Каква
е ролята на училището и обществото към проблема?
Задачи на изследването
1. Проучване на агресията по
литературни източници.
2. Изготвяне и анкетиране
чрез анкетна карта на ученици 8.
и 12. клас.
3. Сравнителен анализ на отношението към агресията между
ученици от 8. и 12. клас.
Методи на изследването
1. Анкетен метод, при който
сме заложили петнадесет въпроса. Всеки ученик е получил предварителна информация за поставените от нас въпроси и най-вече
за определението, предложено
относно агресията. Анкетата
се извърши анонимно, за да имаме верни и откровени отговори.
Учениците отговориха на въпросите от анкетата в спокойна работна обстановка. Анкетната
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карта подредихме така, че да има
отговори за активността на учениците и за самооценка.
2.
Математико-статистически метод. Основен момент
при този метод бе да определим
средните стойности след получените отговори.

Декември 2019 г. проведохме
анкета с ученици от 8. (30 деца)
и 12. клас (30 деца), която съдържа 7 въпроса. Ето и получените
резултати на всички отговори на
въпроси и за двете възрасти.

Въпрос 1. Виждал ли си деца от
твоето училище да се държат агресивно?
За да получим достоверна информация в анкетната карта,
направихме предварително разяснение и в ширина, и в дълбочина на приетото определение за
агресия. Целта ни беше да провокираме учениците към съпричастност в темата, както и възможност да видят агресията и
в детайлите на предстоящото
изследване. По този начин ние
постигнахме 100% положителен
отговор на въпрос № 1 от нашата анкета, което сме отразили
на фиг. 1 и 2.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Анализ на получените
резултати

Отговори на въпрос № 1

Отрицателният отговор на
първия въпрос обезсмисляше впоследствие цялата анкета. При
това отношение към изследването учениците вече осъзнато
преценяват отговорите, които
следват в нашата анкета. Те
стават действащи лица в проучването и определено проявиха
съзнателност и активност при
следващите отговори.
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Въпрос 2. Колко често си виждал агресия в училище?
А) Всеки ден – VІІІ клас – 20%,
ХІІ клас –33.3%;
Б) Веднъж-два пъти седмично
– VІІІ клас – 13.3%, ХІІ клас – 20%;
В) По-рядко – VІІІ клас – 60%,
ХІІ клас – 40%;

VІІІ клас

Фиг. 3.

ХІІ клас

Фиг. 4.
Отговори на въпрос № 2

Г) Не в училище – VІІІ клас –
6.6%, ХІІ клас – 6.6%.
При отговорите на този въпрос се появяват първите различия между двете изследвани възрастови групи.
От фигури 3 и 4 прави впечатление, че учениците от XII клас
виждат по-често агресивни прояви в сравнение с тези от VIII
клас. Тридесет и три процента
от дванадесетокласниците са
свидетели на агресия всеки ден,
докато 20% от осмокласниците
са отговорили на съшия въпрос
положително. Разликата я отдаваме на по-дългото пребиваване
на дванадесетокласниците в училище и на определено по-задълбоченото оценяване на проблема.
Интересното при този въпрос е,
че при големите ученици момичетата дават 20% положителен
отговор, докато при осмокласничките е 13%. Това се дължи
на възрастовите особености на
този период от биологичното
развитие на подрастващите,

свързан с неизбежните промени в
организма на базата на хормоналната регулация. При момчетата
процентите са съответно 13%
и 17%. Опцията „един-два пъти
седмично“ дванадесетокласниците са отразили с 20%, а при осмокласниците е 13%. Най-масовият
отговор и при двете възрастови
групи е на свидетелството на
агресия „по-рядко“. Процентът
на дванадесети клас е 40, а при
осмокласниците е 60. Еднакъв е
процентът – 6.6, на свидетелите на агресия извън училище. В
отговорите на втория въпрос е
видно, че преобладаващият отговор е „по-рядко от един-два
пъти седмично“. Въпреки неуточнената конкретика, можем
да кажем, че свидетелствата
на агресия са достатъчни, за да
разширим изследването и да потърсим допълнителни причини
– обективни и субективни, за да
получим по-ясна картина относно факторите, предизвикващи
агресията.
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Въпрос 3. Децата, които си
виждал да постъпват агресивно са:
А) От твоя клас – дванадесети
клас – 6,6%, осми клас – 23,35%;
Б) От други класове на същата възраст – дванадесети клас –
26,6%, осми клас – 6,6%;
В) От твоя клас и от други класове – дванадесети клас – 66,6%,
осми клас – 50%;
Г) От по-горни класове – осми
клас 20%.
В графичен вариант резултатите са отразени във фиг. 5 и 6.
При анализа на отговорите
веднага се забелязва, че учениците и от двете възрастови групи
са свидетели на агресия най-вече
в отговора „от твоя клас и от
други класове“, което според нас
е най-резонен резултат. Интересното тук е, че процентът на
момчетата е по-висок от този
на момичетата с десет пункта. Много интересен за анализ е
отговорът на въпроса „от твоя
клас“. Разликата в интерпретацията на отговора е огромна в
полза на осмокласниците. Докато

в дванадесети клас само 6.6% са
свидетели на агресия в класа, то
при осми клас процентът е 23.3%.
Според нас тази разлика се дължи
на факта, че по-малките ученици
са за първа година в училището
и самото притеснение от тази
ситуация прави комуникацията
да е в самия клас, а не в междучасията с останалите ученици в
училището. Това също е нормално поведение и още в края на първата година от пребиваването
в училище контактите стават
повече и по-опознавателни на базата на вербалната комуникация.
Останалите 20% при учениците
от осми клас остават за отговора „от по-горните класове“.
Въпрос 4. Агресивните деца
по-често са:
А) момчета – VIII клас – 26.6%;
XII клас – 26%;
Б) момичета – VІІІ клас – 6.6%,
ХІІ клас – 20%;
В) момичета и момчета – VІІІ
клас – 66.6%, ХІІ клас – 53.4%.
В началото на анализа веднага
забелязваме, че и двете възрасто-

Фиг. 5.

Фиг. 6.
Отговори на въпрос № 3
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Фиг. 7.

Фиг. 8.
Отговори на въпрос № 4

ви групи дават еднакъв процент
на отговор „а“ (фиг. 7 и 8). В отговора, който определя агресията при момичетата, се вижда,
че дванадесетокласниците много
повече са виждали женска агресия
– 20%, отколкото осми клас, където тя е 6.6%. Този резултат също
го отдаваме на възрастовите особености в развитието на двете
групи и на сравнително различната преценка за агресия и нормална
комуникация. И в двете изследвани възрасти най-висок процент
получава отговорът „момчета
и момичета“, което според нас е
нормално. Все пак ще отбележим
отново, че при четири въпроса
от анкетата се забелязва разликата в тълкуването на видяната
агресия при момичетата от двете възрасти. По-големите момичета от ХІІ клас виждат агресия
в детайли, невидими за момичетата от VІІІ клас.
Въпрос 5. Случвало ли ти се е
ти да се държиш агресивно?
А) Да – VІІІ клас – 46.6%, ХІІ
клас – 56.6%;

Б) Не – VІІІ клас – 53.4%, ХІІ
клас – 43.4%.
На фигури 9 и 10 първото нещо,
което прави впечатление, е разликата в самооценката при двете възрастови групи относно
проявата на лична агресия. Дванадесетокласниците дават положителен отговор с 10 пункта повисок от този на учениците от
осми клас. Анализирайки този резултат, отново отдаваме това
предимство на големите ученици
на факта, че пребивават по-дълго
време в професионалната гимназия и имат по-изчистени и задълбочени критерии относно проявата на агресия. При този въпрос
също много интересен момент е
отговорът на момчетата. Там
се сблъскваме с много по-висок резултат при големите момчета,
което дава и превесът при обобщения отговор. В бъдеще би било
интересно да се проучи до каква
степен личностната активност
и егото на отделната личност
провокират дадена оценка за лична агресия. По същия начин ще
бъде възможно да се определи и
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Фиг. 9.

Фиг. 10.
Отговори на въпрос № 5

отрицателният отговор за неприсъствието на личната агресия.
Така би могло да се прецизират
показателите относно агресията за самия ученик.
Въпрос 6. Посещаваш ли някакъв курс, организиран от твоето
училище?
А) Спорт – VІІІ клас – 26.6%,
ХІІ клас – 20%;
Б) Кръжок – VІІІ клас – 3%,
ХІІ клас – 10%;
В) Не се занимавам с нищо –
VІІІ клас – 65%, ХІІ клас – 60%.
Продължавайки да търсим причини за нарастващите прояви на
форми на агресия в обществото,
ние поставихме още един въпрос,
свързан с ангажиментите на учениците в свободното време. На
фигури 11 и 12 се вижда, че и при
двете изследвани възрастови групи най-голям е процентът на ученици, незанимаващите се с нищо
от посоченото в нашата анкета.
След този отговор вече много
ясно се избистрятпроблемите,
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които по-сериозно ще засегнем
в частта „Изводи и препоръки“.
Вижда се и правилната хронологическа последователност в нашата анкета: общество – училище, с която се стремим да подредим по важност факторите,
смятани от нас за определящи
относно проявата на агресия при
подрастващите. Все пак коректността в анализа ни задължава да
отбележим, че в професионалните кръжоци се включват ученици
от по-горните класове, тъй като
учебният план определя по този
начин професионалната подготовка. Момчетата са включени
във футболния отбор на училището и в отбора по тенис на маса.
Въпрос 7. От колко време се занимаваш с извънкласни форми?
А) От три до шест месеца –
VІІІ клас – 13.3%, ХІІ клас – 6.6%;
Б) От около година – VІІІ клас –
16.6%, ХІІ клас – 9.9%;
В) Повече от година – VІІІ клас
– 0%, ХІІ клас – 16.6%;

Фиг. 11.

Фиг. 12.
Отговори на въпрос № 6

Г) Не се занимавам с нищо –
VІІІ клас – 70%, ХІІ клас – 66.6%.
Фигури 13 и 14 очевадно показват и потвърждават факта, че
децата масово не участват в извънкласни форми. При дванадесетокласниците е по-висок процентът на заетите повече от година. Вече коментирахме пасивността на съвременните деца.
Разбираме, че е клише да обвържем проблема за агресивността

със съвременната дигитализация
на обществото. Другите причини вече ги засегнахме, но борбата
с леснодостъпната информация
от интернет и постоянното
стоене в дигиталното пространство, според нас, трябва да
продължи. Последни изследвания
доказват недвусмислено, че продължителната работа с мобилен
телефон и компютър водят до
временни промени във висшия

Фиг. 13.

Фиг. 14.
Отговори на въпрос № 7
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тип нервна дейност. Обезпокоителното е, че точно по тази причина се повишава и агресията при
подрастващите. Тук също ще отбележим и разликата в процентите на незанимаващите се с нищо
момичета и момчета. При осми
клас съотношението е 50% момчета и 20% момичета, докато в
дванадесети клас процентите са
26.6% момчета и 40% момичета.
Изводи
1. В XII клас учениците са забелязали по-високи нива на агресия
спрямо учениците от VIII клас.
Този факт го отдаваме на образователната им степен и най-вече на по-доброто определяне на
проблема от по-големите ученици. Като цяло степента на проявата на агресия в ТПГ „Стамен
Панчев“ е малка и е в зависимост
от сензитивните периоди в биологичното развитие на подрастващите. Агресията е видяна
във всички класове.
2. Полът, при който преобладават агресивните прояви, е женският при изследваната група от
ХІІ клас, и по-голям процент при
момчетата от VІІІ клас. Този
извод е категоричен и отново
доказва корелационната зависимост между поведението и възрастовите особености около ранния и завършения пубертет.
3. Дванадесетокласниците се
самоопределят като по-агресивната група при проведеното изследване. Отново момичетата
188 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

са по-голямата част. До известна степен този факт се дължи на
по-задълбоченото разбиране от
големите ученици за предложеното от нас определение относно
агресията.
4. Основен проблем при подрастващите е масовото неучастие
в извънкласни форми на обучение.
Много от причините засегнахме
по време на анализа. Колкото и
полезна да е дигитализацията в
световен мащаб, трудно може
да бъде заменен педагогът, когато става въпрос за единство на
обучение и възпитание. Постоянно се коментира промяната в
манталитета на подрастващите, но паралелът с промяната в
подхода на педагозите остава на
заден план.
5. Когато коментираме влиянието на общество и обществени медии, крайно некоректно
е през лятна ваканция проявите
на агресия да се персонализират
за даден ученик от еди-кое си училище, а не до семейството. През
период на ваканция детето стои
у дома при родителите, а не е на
училище да се учи на агресия.
Препоръки
1. Препоръчваме класните ръководители и в двете възрастови групи да продължават активно да търсят срещи с родителите на учениците, на които да
променят отношението им към
учебно-възпитателния процес в
ТПГ „Стамен Панчев“. Целта на
следващото наше изследване ще

бъде влиянието и ролята на семейството при борбата с агресията в училище.
2. Добра практика относно мотивацията на учениците и на
учителите за активно участие
в учебно-възпитателния процес е новата система за оценка
на физическата дееспособност,
предложена от екип на НСА „Васил Левски“. Нормализирането на
държавните образователни изисквания неминуемо ще повлияе
положително върху отношението на обучаемите към участието
в учебния процес. Този факт веднага ще се отрази на проявите
на агресия в училище. Учениците
вече ще имат изпълнима задача,
която в напрегната и ангажираща обстановка ще бъде реално
реализирана.
3. Необходимо е да се увеличи
броят на учениците, ангажирани
в извънкласни и извънучилищни
форми на обучение и занимание.
Тук бихме препоръчали срещи с
общинските кметове за коментар относно спортните клубове
и начина на определяне на такси
за включване на деца в спортните групи и отбори.
4. Многопластова е препоръката относно бъдещо изследване за
продължителна
работоспособност на педагозите при въвеждането на новата пенсионна възраст. Според нас е видимо разминаването между изискванията на
и към съвременните деца и липсата на адекватна реакция от
възрастните учители. Новите
форми на вербална и невербална

комуникация в учебния процес определено са в ущърб на учителя.
5. Необходимо е да се подготвят нови ефикасни форми за
наказание на провинилите се ученици. Според нас без решителни
наказания проблемът ще продължи да се развива.
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Силова тренировка за студенти хандбалисти
Мариана Рохлева
Резюме. В условията на студентския спорт тренировъчната прог
рама, която използваме за сила и скорост в хандбала, спазва спецификата на графиците на студентите. Взема се предвид необходимостта
от провеждане на две тренировки седмично. По този начин е важно да
се следват принципите на постепенност и последователност. Независимо от това че програмата е насочена към развиване на силовите
и скоростни възможности на играчите, тя дава много положителни
резултати и за тяхната издръжливост.
Ключови думи: силова подготовка, периодизация, силова ловкост,
силова издържливост

Power training for handball students
Mariana Rohleva
Abstract. In terms of handball, the training program we use for power and
strength observes the specificity of student schedules, taking into account the
need to have two trainings per week. In doing so, it is important to follow the
principles of progression and consistency. Notwithstanding our programme
being directed towards power and speed capabilities of the players, it gave
positive impetus to their power endurance as well.

Хандбалът е прекрасна колективна спортна игра, достъпна
за студентите, характеризираща се със своята емоционалност,
динамика и проявление на редица

физически качества и техникотактически умения.
Физически хандбалистите се
характеризират със сравнително
високи ръстово-теглови стойноСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 191

сти и подготовката им се нуждае от съответните методи за
тренировка. Групата, с която се
работи в УАСГ, е от 18 студенти
със среден ръст до 175,7 м и тегло
84,2 кг.
Програмата за силова подготовка, която използваме, е съобразена с характерните особености на студентския спорт, свободноto време, заетостta в учебните занимания, материалното
обезпечаване и желанието на студентите да провеждат повече
от една тренировка седмично.
На първо място разработваме
една периодизационна система,
включваща времето за учебни занимания, практиките, зимна и
лятна ваканция (табл. 1).
Разпределената насоченост на
тренировъчния процес в четирите етапа на годишния цикъл се
запълва с основната насоченост
на всеки от тях. Спазени са принципите за последователност
при развитие на физическите
качества, избегнати са евентуалните противоречия между тях
при едновременната им работа
и са определени относителните
дялове за всеки етап поотделно
[Димитров, 1998; Стоянов, 2009]
(табл. 2).
За всеки един етап от подготовката разработихме по две
тренировки със силов характер.
Едновременно със силовата насоченост на тренировките за поддържане и развитие на аеробните и анаеробните възможности
на организма в края на трени-
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ровката включвахме съответни
средства.
В силовите тренировки са
включени следните упражнения:
1. Повдигания от лег, клек и полуклек с щанга, тласкане пред гърди, изхвърляне, „мъртва тяга“,
руско усукване от седеж, работа
за двуглавия и триглавия мускул
на горния крайник и на двуглавия
и четириглавия на долния, развитие на максималната сила чрез
повторния и пирамидалния метод за тренировка, тласкане на
щанга от лег, работа на скрипец
за мускулите по горния крайник
(теглене, повдигане от горе надолу, теглене пред гърди и встрани,
теглене на слайда от седеж и др.)
2. В скоковата подготовка бяха
включени: единични скокове, троен и петорен скок от място, скокове над препятствия, скокове
от ниско на високо, плиометрични скокове, скокове на един крак и
многоскоци на разстояние 20–50
м, скокове с повдигане на бедрата
до гърди на място и с придвижване, скокови упражнения на стълби.
3. Силови комплекси, които
имаха два вида насоченост: първият е със задача да се усъвършенстват скоростната сила и
максималната мощност при отскачането. Вторият е със задача
да развие силовата издръжливост
– предимно скоковата, силовата
ловкост и експлозивността.
4. Допълнителни упражнения
за сила: „въртене на лекоатлетически чук“, упражнения на тренажор „кик–бек“ за трицепс на горен
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Контроли и
състезания

6

3

Седмици
(брой)

Тренировки
(брой)

IX

1–2

12

6

IX–XI

2

4

2

XI

Общо
Спец.
Пред
подготв. подготв. състез.

Етап

Месец

Подготвителен

Първи

Период

Мезоцикъл

4–6

26

12

XI–XII

Първи

1–2

10

4

III

5–6

10

5

IV

Спец.
Пред
подготв. състез.

Състезателен Подготвителен

Макроцикъл – годишен

6

15

6

V–VI

Втори

Състезателен

Втори

Таблица 1. Годишна периодизационна структура на хандбалистите от УАСГ

1–2

14

14

VI–IX

Първи

28

97

52

12

Преходен Годишно
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Техникотактическа
подготовка 20%
Бързина 20%
Гъвкавост 15%

Техникотактическа
подготовка 10%

Бързина 15%
Силова ловкост 10%

– Анаеробно− Аеробна
аеробна
тренировка 35%
тренировка 20%
– Силова 30%
– Силова 25%
Обща сила 40%
Силова
издръжл. Обща сила 20%
25%
Макс. сила 20%
Мак. сила 20%
Силова издръж.
Скорост на сила 15%
20%
Скоростна сила
15%
Силова ловкост
25%

Спец. подгот.

Етап

Общоподготв.

Подготвителен

Период

Бързина 20%
Гъвкавост 5%

Технико-тактическа
подготовка 25%

– Анаеробноалактатна 20 %
– Анаеробнолактатна 15%
– Силова 15%
Макс. сила 15%
Силова ловкост 40%
Силова издърж. 20%
Скоростна сила 25%

Предсъстезат.

Бързина 15%
Скоростна сила
15%

Втори

Сила: Максимална сила 10%
Силова издръжливост 10%
Силова ловкост 15%
Гъвкавост 5%

Технико-тактическа подготовка
30%

Бързина 20%
Скоростна сила
20%

Първи

Състезателен

Таблица 2. Относителен дял на видовете подготовка в годишния тренировъчен цикъл
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S
V
Показател
за
точност
Абсолютна разлика
Темп на прираст, %

S
V
Показател за
точност

Статистически
показатели

X2
42.18
1.50
3.55
1,12

39,59
1,93
4,88
1,54
2,59
6,14

X1

4.26
0.78
18.41

5,82

3,90
0,30
7,69

4,45

0,36

8,45

21,49

23,0

1,60

130,0
6,58
5,06

4,16

107.0
14.16
13.23

X3

11,71

4,5

2,69

42,90
3,65
8,52

5,35

38.40
6.50
16.93

X4

2,05

54.02
3.50
6.47

X6

9,36

4,93

1,88

57,61
3,42
5,93

14,05

7,59

1,92

61,61
3,73
6,06

Второ изследване

2,18

52.68
3.63
6.89

X5

21,02

3,89

3,06

22,39
2,16
9,65

4,95

18.50
2.89
15.62

X7

Контролни тестове/Първо изследване

27,97

4,65

3,96

21,27
2,66
12,11

7,48

16.62
3.93
23.65

X8

9,39

3,42

2,69

35,88
3,05
8,50

3,74

39.60
4.67
11.60

X9

38,90

6,28

8,55

9,86
2,66
26,97

5,56

16.14
0.90
17.59

X10

Таблица 3. Промени в нивата на контролните тестове след използваната тренировъчна програма

крайник, частичен „хак–клек“ от
седеж с тласкане на тежестта
с краката, „смит машина“, „лат
машина“ от седеж, „фермерска
разходка“ – бягане в осморка между две стойки, поставени на 4 м
разстояние една от друга и носене
в ръце на 4 кг тежест, „кросоувър“
на стенд за привеждачите на горните крайници, „флайс“ с дъмбели
от лег – отвеждане и привеждане
на дъмбелите към гърди и др.
Приоритетно посочените упражнения със съответната дозировка са разпределени по предназначение според големината на
относителния им дял, посочен на
таблица 2
В резултат на тестванията,
проведени в началото и в края на
експеримента, бяха установени
абсолютните изменения в контролните десет теста, както и
в темпа на развитието им.
Резултатите са представени
на таблица 3.
Първите
два
показателя
(Х1 и Х2) показват промените в
нивото на атлетическата и хандбалната бързина, измерени чрез
съответни тестове. При второто изследване подобрението
в първия показател е 0,36 сек., а
във втория 2,59 сек. Докато първият показател отразява линейната скорост на придвижване(30
м от висок старт), то вторият
изисква наличие и на техника при
изпълнението му. Поради това
абсолютната разлика е много поголяма от тази при бягането на
30 м.
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Следващите два теста (Х3 и
Х4) информират за бързината на
движенията на горния и долния
крайник, измерени с помощта на
теста на Флайшман (1970). Прирастът на горния крайник е значително по-висок от този на долния, като в абсолютни височини
са съответно 23,0 и 4,5 движ./
мин., или темпът на прираста е
съответно 21,49 и 11,71%.
Предложената на хандбалистите тренировка показва равномерно развитие на силата на
горните и долните крайници
(Х5 И Х6). При сгъвачите на горните крайници подобрението е помалко, поради това че в двигателното действие участват по-слаби
мускулни групи, а абсолютният
прираст е 4,93 кг, или темпът на
прираста е нараснал с 11,71%. При
разгъвачите на долните крайници
абсолютният прираст е 7,54 кг,
или темпът на прираста е 14,05%
Независимо че програмата
беше насочена към подобряване
на скоростно-силовите и скоростните качества на хандбалистите, тя повлия положително
и върху нивото на силовата издръжливост. При теста за горен
крайник (Х7) абсолютният прираст е 3,89 кг, или 21,02%, а при
този за долен крайник (Х8) е съответно 4,65 кг и темп от 27,97%.
Тези два теста имат най-висок
абсолютен и относителен прираст измежду останалите контролни показатели.
Специализираният тест, регистриращ възможностите на

студентите за определяне нивото на силовата ловкост (кръгов
метод с 10 станции, включващи
акробатични упражнения, скокове и прескоци, бягане на 15 м, катерене въже, равновесно ходене
по греда) показа висок прираст
от 3,42 сек. с темп на прираста
9,39%. Според други изследвания
[Сепетлиев, 1965; Брогли, 1979;
Бубе, 1972] прирастът и темпът
на прираста са много високи. Резултатите са подкрепени и със
съответни стойности на нивата на стандартната грешка, в
която влизат 85–94% от изследваните случаи и коефициентът
на вариация, който дава сведение
за разсейването около средните
величини [Михов, 1983; Гигова,
Дамянова, 2012].
Особено значение за качеството на тренировъчната програма
има прирастът на успеваемостта (Х10). Той включва цялостната моторна активност на играчите и броя на подаванията,
блокирането на противниковия
играч, пресечените топки. Пониските стойности отговарят
на по-висока успеваемост: в случая абсолютният показател е намалял с 6,28 пункта при много висок темп на прираста от 38,90%
Като резултат от проведената тренировъчна работа считаме успешните класирания на
представителния отбор на УАСГ
– четвърто място в Националната универсиада 2018 г. и трето място на декемврийския студентски турнир 2018 г.

Изводи и препоръки
за практиката
1. Предложената периодизация
на тренировъчния процес за хандбалисти студенти отразява неговите особености и напълно задоволява нуждите на планирането.
2. Тренировъчната програма,
разработена за четирите етапа,
показа висока приемственост и
взаимообусловеност между тренировъчните натоварвания, което се отрази както на абсолютния прираст, така и на относителните показатели на отделните тестове.
3. Обобщаващият резултат
(Х10), успеваемостта в тренировъчния процес, отразяваща основните
технико-тактически
възможности на студентите, ни
дава основание да заключим, че
програмата е изпълнила своето
предназначение, отговаря на възможностите им и е високоефективна.
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Анкетно проучване за мястото на детската йога
в образователната система
Мария Дичева
Резюме. Йога означава начин на живот, в който целта е постигането на оптимално физическо, психическо и морално здраве. Нашето
проучване показва, че появата – датира отпреди шест хиляди години
[Фойерщайн, 2001]. Тя е комплексна система, служеща си с леснодостъпни средства като асани (специфични двигателни действия), пранаяма
(техники за дишане) и медитация или релаксация (отпускане на цялото
тяло и съзнание). Те могат да бъдат практикувани от всеки, независимо от пол, възраст или етнос. Различни методи и средства доказват
нейния лечебен ефект върху физическото и менталното здраве не само
в зряла, но и в детска възраст [Иванов, Станков, 2011].
Целта на изследването е да установим мястото и приложението
на системата йога в образователната система като превенция срещу
заболявания и агресия сред подрастващите. При обработване на резултатите използвахме сравнителен анализ на данните и математикостатистически методи. Обект на изследването е детската йога в образователната система като извънкласен или задължителен предмет.
Предмет на изследването е анкетното мнение и отворена дискусия по
темата. Необходимостта от детайлно разглеждане на ефекта от йогата сред възрастните и подрастващите ни доведе до идеята за създаване на анкета, която има за цел да разбере и анализира мнението на
хората. Анализирайки данните от анкетното проучване, можем да обобщим, че детската йога не е толкова позната и добре наложена като
извънкласно занимание в учебните заведения. Изведените данни показват заинтересованост от страна на родителите. В отворен разговор
с тях се разбира, че тенденцията към здравословен начин на живот
вълнува все повече хора.
Ключови думи: детска йога, анкета, физическо и ментално развитие, здравословен начин на живот
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Survey on the place of children‚ s yoga
in our educational system
Maria Dicheva
Absract. Yoga means a lifestyle where the purpose is to achieve optimal
physical, mental and moral health. Our study shows that its occurrence dates
back six thousand years [Feuerstein, 2001]. It is a complex system using easily
available means such as asanas (specific motor actions), pranayama (breathing
techniques) and meditation or relaxation (relaxation of the whole body and
consciousness). They can be practiced by anyone, regardless of gender, age or
ethnicity. Different methods and means prove its healing effect on physical and
mental health, not only in adulthood, but also in childhood [Ivanov, Stankov,
2011].
The aim of the research is to establish the place and application of the yoga
system in the education system, as prevention of illness and aggression among
adolescents. We used comparative data analysis and mathematical and statistical
methods when we processed the results. The object of the research is child yoga
in the educational system as an extracurricular or compulsory subject. The
subject is the opinion of parents and open discussion on the topic. The need for
a detailed research at the effects of yoga among adults and adolescents has led
us to the idea of creating a survey that aims to understand and analyze people‘s
opinions. Analyzing the data from the survey, we can sum up that child yoga
is not so familiar and well imposed as an extracurricular activity in schools.
The data analyzed show parents’ interest. In an open conversation with them,
it is understood that the trend about healthy lifestyles excites more and more
people.
Keywords: child yoga, questionnaire, physical and mental development,
healthy lifestyle

Йога означава начин на живот,
в който целта е постигането на
оптимално физическо, психическо
и морално здраве. Нашето проучване показва, че появата – датира отпреди шест хиляди години
[Фойерщайн, 2001]. Много древни
индийски текстове сочат, че е
пренесена от Северозападна Индия през II хил. пр.н.е. от преселващи се индоевропейски племена
[Костов, 2008]. Наскоро английски
учени публикуваха резултатите
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от своите изследвания, в които
се посочва, че йога възниква преди
500 000 години [Айенгар, 2003а].
Тя е не просто спорт, а комплексна система, служеща си с леснодостъпни средства. Те могат да
бъдат практикувани от всеки,
независимо от пол, възраст или
етнос. В основата – са заложени
асани (специфични двигателни
действия), пранаяма (техники за
дишане) и медитация или релаксация (отпускане на цялото тяло и

съзнание). Една от хипотезите за
тази система е, че тя е „продукт
на твърде висока в развитието си
архаична земна ... или извънземна
цивилизация“ [Маринов, 1982].
Навлизането на компютрите
и все по-напредналите технологии подобряват живота на обществото, но водят до обездвижване, стрес и агресия. Този факт
поражда необходимостта от
движение. Йогата като система
от физически упражнения и духовно израстване на индивида може
да подпомогне хората от различните прослойки. Тя предполага
дисциплиниране на интелекта,
ума, емоциите, волята – означава
душевно равновесие, което дава
възможност да се гледа уравновесено и спокойно на живота във
всичките му аспекти [Айенгар, Б.,
2003б]. Различни методи и средства доказват нейния лечебен
ефект върху физическото и менталното здраве не само в зряла,
но и в детска възраст [Иванов,
Станков, 2011]. Нашата народопсихология, култура, бит и традиции са далеч от източните учения, но много проучвания на български и чуждестранни автори
са доказали положителния ефект
от комбинацията на асаните,
пранаямата и медитацията не
само върху нацията ни, но и върху
човечеството. Не са малко хората, справили се с тежки диагнози,
благодарение на йога и влиянието
– върху тялото [Евтимов, 1992].
Тя би могла да намери приложение
и да бъде превенция срещу заболявания още в най-ранна възраст.

Децата от малки са под влияние на своите родители и учители. В първите години от живота
си подрастващите се възпитават от семейството, а след 5-годишна възраст контрол оказва
училищната среда [Йорданов,
2017]. В детската градина (5–7 г.)
заниманията по физическо възпитание са повече, а в началното
образование (7–12 г.) се свеждат
до 2–3 пъти седмично. От наблюденията, които проведохме,
установихме, че обездвижването
и стресът при децата се появяват между 7–10-годишна възраст.
Това е свързано с по-голямата отговорност и новите задължения
на малкия ученик. Включването
на йога с нейните средства за физическо и духовно развитие би помогнало правилното формиране
на личността. Ако родителите
имат интерес към спорта, природата и здравословния начин на
живот, то често и децата имат
ориентация към същите неща
[Йорданов, 2017]. След като детето пристъпи училищния праг,
неговият начин на живот рязко
се променя. То трябва да се научи
на дисциплина и свободните игри
през целия ден се ограничават в
кратките междучасия или обедни
почивки. Голяма част от физическата му активност се заменя с
предмети, които са статични и
работят в полза на логиката и
творчеството на неговия ум. В
този период от развитието на
подрастващите е силно изразено чувството за доминантност,
състезание и суета. Чрез йога
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тези характеристики могат
да се трансформират в полезни
форми на енергия, така че подрастващите да се изграждат като
личности с отговорност към себе
си и света [Chanchani, Chanchani,
2014].
През последните 20 години
се наблюдават засилен стрес и
агресия в училищата. Те се проявяват чрез гняв, който често
е неконтролируем и експресивен. Той настъпва в ситуации
на неудовлетвореност, които
подрастващият не може да превъзмогне с обичайните си поведенчески модели. Проблемът за
насилието и агресивното състояние са огледален образ на
част от обществото в действие. Неспособността на децата
да имат ясна представа за добро
и зло води до обезпокоителна обстановка със завишени нива на
вербален и невербален тормоз
[Прокопов, 2019]. Неконтролираната интернет информация,
игри и отчуждение тласкат подрастващите да живеят асоциално в свой собствен затворен
свят. Тези фактори от съвремието обострят тяхната нервна
система. В някои семейства и
социални среди се срещат и физическите посегателства, които влияят пагубно на детската
крехка психика. Оказва се също, че
натовареността със задължения
у учениците засилва тяхното
безпокойствие и често те страдат от безсъние, апатия и емоционални изблици [Такворян-Со-
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лакян, 2016]. Вниманието, като
един от основните психически
процеси, не е устойчиво. Много
от учениците в предучилищна и
начална възраст са разсеяни, със
слаба концентрация и нисък праг
на работоспособност в училище
[Вълчева, Маркова, Марков, 2011].
Също така недостатъчните часове по физическо възпитание и
спорт водят до по-слаба двигателна активност, а следователно и до проблеми със здравето.
Проучванията ни показват, че
страни като Англия, Франция,
Дания, Америка и др. правят
опити да интегрират йогата в
учебните заведения [https://www.
bbc.com/news]. Изследванията ни
дават насока, че тя влияе много
добре на концентрацията и успеваемостта на учениците в часовете. При децата, които посещават редовно занятия по йога,
се наблюдава по-добро физическо
здраве, по-добри взаимоотношения със съучениците, а също
и по-голямо спокойствие преди
важни изпити. Практиките по
дисциплината създават у учениците по-положително и радостно мислене. Здравословното хранене, практикуването на асани,
техниките за дишане и релаксация създават у подрастващите усещане за спокойствие,
хармония и баланс със себе си и
света около тях [Виденова, Ангелова, Николова, Дренски, 2011].
Необходимостта от повече информация изисква издаването
на специализирани наръчници

по детска йога. До момента се
срещат няколко профилирани
интерактивни игри, които са с
фокус към вниманието и концентрацията. Те не са достатъчни,
както и специализираните кадри
в сферата, които да задоволят
нуждите на заинтересованите.
Йога практиките са забавни и
лесно приложими навсякъде – в
залата, класната стая, на двора или сред природата [Вълчева,
Маркова, Марков, 2011].
Целта на настоящото изследване е да установим възможното
място на йогата в действащата
образователна система. За постигане на така изведената цел
си поставихме следните задачи:
 Да анализираме литературни източници по проучвания проблем;
 Да проведем анкетно проучване с родители и преподаватели;
 Да установим възможното
място на детската йога в училище.
Методология
Обект на изследването е детската йога в образователната
система, като извънкласен или задължителен предмет. Предмет
на изследването е анкетното
мнение и отворена дискусия по
темата. Проучването се проведе през периода м. май–октомври
2019 г. в ЧОУ „Свети Климент
Охридски“ и бизнесцентър „Мега
Парк“, гр. София. Целева група са

родители на деца между 6- и 10-годишна възраст. В него доброволно участваха 104 лица на възраст
от 23 до 45 години, които редовно посещават занимания по йога
между два и три пъти седмично.
За решаване на поставените
задачи бяха ползвани слените методи на изследване:
• Анализ на литературни източници;
• Анкетно проучване;
• Метод на беседата;
• Математико-статистически методи.
Анализ на резултатите
Необходимостта от детайлно
разглеждане на ефекта от йогата
сред възрастните и подрастващите доведе до идеята за създаване на анкета, която има за цел
да разбере и анализира мнението
им.
Първият въпрос на анкетата е
„Детето Ви някога посещавало ли
е детска йога?“ и цели да проучи
доколко дисциплината е позната
като извънкласно занятие в учебните заведения. От възможните
два отговора – положителен и
отрицателен, 78% от анкетираните отговарят с „Не“ и само
22% утвърдително с „Да“, което
показва, че детската йога не е
толкова популярна. На фигура 1 са
представени резултатите в процентно съотношение.
На фигура 2 са показани резултатите от втория въпрос, кой-
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Таблица 1. Анкета
Въпросник

Отговори

Детето Ви някога посещавало ли е
детска йога?

Да

Не

–

–

Мислите ли, че детската йога
би повлияла благотворно върху
развитието на детето?

Да

Не

Не
мога да
преценя

–

Бихте ли записали детето си на
йога?

Да

Не

Не
мога да
преценя

–

“Колко пъти седмично смятате, че
Два пъти
е добре да се провеждат в учебното
в седмизаведение, за да има ефект от
цата
йогата?

3 пъти
в седми- Повече
цата

Мислите ли, че детската йога
би могла да бъде превенция срещу
агресията в училищата?

Да

Не

По кое време мислите, че е найдобре децата да практикуват йога?

Сутрин

Обяд

Следобед

Мислите ли, че йогата би могла
да бъде част от физическото
възпитание и спорт в учебната
програма?

Да

Не

Не
мога да
преценя

то гласи: „Мислите ли, че детската йога би повлияла благотворно
върху развитието на детето?“.
От възможни три отговора само
един е отрицателен, 10% от родителите не могат да преценят
и останалите 89 % смятат, че
тези часове биха повлияли положително на учениците. Това
дава надежда, че има заинтере204 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

Не
мога да
преценя

Не
мога да
преценя

–

Не
мога да
преценя
–

сованост и предметът би могъл
да се интегрира в повече учебни
заведения.
Третият въпрос: „Бихте ли записали детето си на йога?“, има
за цел да проучи дали предметът
може да бъде посещаван от повече деца, следователно да намери
приложение и да придобие популярност сред подрастващите.

Фиг. 1. Отговори на 1-ви въпрос

Фиг. 2. Отговори на 2-ри въпрос

На него 85% от родителите отговарят с „Да“, 5% с „Не“ и 10% не
могат да преценят (фиг. 3).
Четвъртият въпрос: „Колко
пъти седмично смятате, че е до-

бре да се провеждат в учебното
заведение, за да има ефект от
йогата?“, цели да разбере разсъжденията на родителите по отношение на ефекта от йогата
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Фиг. 3. Отговори на 3-ти въпрос

Фиг. 4. Отговори на 4-ти въпрос

спрямо броя посещения. Фигура
4 ни показва, че от възможните
четири отговора 71% отговарят
с „Два пъти седмично“, 11% с „3
пъти седмично“, 6% – „Повече“, и
12% не могат да преценят. Резултатите изискват нуждата повече родители да бъдат запознати
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с предмета „детска йога“ и с нейната натовареност.
На фигура 5 са представени
отговорите на въпрос № 5, който е: „Мислите ли, че детската
йога би могла да бъде превенция
срещу агресията в училищата?“.
От три възможни отговора 87%

Фиг. 5. Отговори на 5-и въпрос

Фиг. 6. Отговори на 6-и въпрос

потвърждават, 5% смятат, че
йогата не би могла да бъде превенция срещу агресията, а останалите 8% не могат да преценят.
Резултатите от предпоследното запитване: „По кое време
мислите, че е най-добре децата
да практикуват йога?“, са ясно

отразени на фигура 6. Въпросът
има за цел да проучи мнението
на родителите, предвид това, че
най-добре познават децата си и
техните нужди. Най-голям процент – 60% от анкетираните,
смята, че сутринта е по-подходящо време за йога, 18% не могат
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Фиг. 7. Отговори на 6-и въпрос
да преценят, 14% мислят, че е подобре заниманията да са следобед
и едва 8% имат предпочитания
към обедните часове.
Последният, седми въпрос:
„Мислите ли, че йогата би могла да бъде част от физическото
възпитание и спорт в учебната
програма?“, е с цел да се разбере
мнението на родителите за задължителен предмет в учебната
програма. От всички анкетирани
– 80% отговарят с „Са“, 10% – с
„не“ и 10% не могат да преценят.
Резултатите са отразени на фигура 7.
Дискусия
Проведеното анкетиране позволява да се направят анализи на
резултатите в следните направления:
• Приложението на детската
йога в образователната система
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Изследванията показват, че
тя може да намери място в ежедневието на ученика като част
от съдържанието на тематичните планове в задължителните
часове по физическо възпитание
или в допълнителните такива.
В беседата, която проведохме,
възникнаха въпроси от страна на
родителите относно провеждането на занимания с детска йога
в часовете по физическо възпитание. Те дадоха идеи за място на
провеждане на часа според спецификата в устройството на училището.
• Заинтересованост от дисциплината йога
Изследването ни установи, че
по-голяма част от родителите
са ориентирани към здравословния начин на живот. Това е продиктувано от все по-динамичния
ритъм на ежедневието и от необходимостта от движение. Ето

защо интересът към йога, като
начин на живот, в който целта
е постигането на оптимално
физическо, психическо и морално
здраве, е логично следствие.
• Популярност сред учебните
заведения
Факт е, че детската йога не е
наложена като извънкласен предмет в образователната система.
Тя е актуална сред работещите
хора, което ни довежда до тезата, че тя ще се впише успешно и
в училищата.
Анализирайки данните от анкетното проучване, можем да
обобщим, че детската йога не е
толкова позната и добре наложена като извънкласно занимание в
учебните заведения. Изведените
данни показват заинтересованост от страна на родителите. В
отворен разговор с тях се разбира,
че тенденцията към здравословен
начин на живот вълнува все повече хора. Йога, като част от тази
тема, се вписва в ежедневието на
средностатистическия човек.
Изводи
Въз основа на анализа, анкетата и проверени литературни източници могат да се направят
следните изводи:
 Изследването показа, че интересът към часа по йога расте,
но до момента намира приложение главно в частните образователни училища, където интегрирането е по-лесно и безпроблемно.
 Анкетата с родителите
разкри, че те са положително

настроени към включването на
йога в заниманията по физическо
възпитание.
 Установихме, че е необходимо родителите да бъдат запознати по-детайлно с ползите
на тази дисциплина върху развитието на децата.
 Основавайки се на връзката
между йога и здравословното състояние на човека, препоръчваме
осигуряване на подходящи условия в учебните заведения.
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Съвременни аспекти на физическото възпитание
в средните училища
Надежда Костова
Резюме. Физическото възпитание в средните училища е съществен
компонент от общообразователната подготовка на учениците. То е
част от съдържанието на учебните планове за всички етапи на обучение. Учебните часове в училище са единствената сигурна възможност
почти всички деца от различните класове да бъдат физически активни
през учебно време. Всекидневната организирана, съзнателна и целенасочена физическа активност на учениците, както и участието им в
спортни дейности значително подобряват тяхното здравословно състояние.
Целта на настоящата разработка е да се представят теоретично
съвременните аспекти на физическото възпитание в българското училище, като се дефинират основните негови характеристики.
Училищното физическо възпитание е предмет от образователната
подготовка на учениците, който има фундаментално значение, обуславящо се от спецификата на учебната дисциплина (активната двигателна дейност), пряко свързана със здравето на децата, с тяхното физическо, психическо и емоционално състояние. В условията на нашето
съвремие физическото възпитание се явява основен превантивен фактор срещу девиантното поведение на подрастващите и подпомага изграждането на обществените и социалните ценности на обществото.
Ключови думи: физическо възпитание и спорт, образователна система, средни училища, качество на обучението, функции
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Modern aspects of the physical education
in the secondary school
Nadezhda Kostova
Abstract. Physical education in the secondary schools is an essential
component of the overall educational preparation of the students. It is a part
of the school plans contents at all stages of the education. Educational classes at
school are the only reliable possibility for nearly all children from the various
grades to be physically active during school time. The everyday, organized and
purposeful physical activity of the students as well as their participation in other
sports activities considerably improves their health status.
The purpose of the present development is to present theoretically the
modern aspects of the physical education at the Bulgarian school while defining
its basic characteristics.
School physical education is a subject from the educational preparation of
the students having fundamental importance reasoned by the specificity of the
school discipline (active motive activity) directly related to children’ health,
their physical, psychic and emotional state. Within the conditions of our time,
physical education appear as basic preventive factor against deviation behavior
of the growing up generation and helps the establishment of the public and
social values of society.
Keywords: physical education and sport, educational system, secondary
schools, quality of education, functions

В средните училища на Република България физическото
възпитание е основен учебен
предмет и съществен компонент от задължителната и общообразователна подготовка на
учениците. То е част от съдържанието на учебните планове за
подготовка във всички етапи на
обучение. Всичко това е отразено в държавните образователни
изисквания, според които чрез
предмета „физическо възпитание и спорт“ се „…осигуряват
необходимите знания, умения и
отношения, които са важен компонент на общата култура на
учениците, развиват и поддър212 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

жат физическата им дееспособност, подготвят ги за активен,
здравословен начин на живот,
системно спортуване и след завършване на средното образование“ [3].
Целта на настоящата разработка е да се представят теоретично съвременните аспекти на
физическото възпитание в българското училище, като се дефинират основните негови характеристики.
За реализиране на целта на
изследването са приложени методите: 1) анализ на литературни източници; 2) метод на контент-анализа.

В научната литература в областта на физическото възпитание съществуват различни гледни точки за неговото развитие и
системен анализ. Разграничават
се няколко основни концепции,
разгледани от наши и чужди автори [7, 8, 13, 1]:
 Биологично-ориентирана
концепция – ориентирана към
идеята за адаптация на организма в условията на физическа
активност. Тази концепция разглежда физическото възпитание
като основна предпоставка за
физиологични, функционални и
психологични промени, настъпващи вследствие на физически
дейности. Основният акцент
на тази концепция е насочен към
развиване и повишаване на кондиционните и координационни способности на организма;
 Концепция за образование
чрез движение, или, както някои
автори я наричат, „теоретикообразователна концепция“ [1]. Тя
е насочена към обучение чрез движение, а именно: „Движи се – учи
се“, а не „Учи се, да се движиш“
[1]. Тази концепция е насочена към
въздействието на познавателната дейност и свързаното с нея
развитие на личността в условията на физическа активност [7];
 Концепция за личностно
усъвършенстване чрез движение
– основна насока на тази концепция е да идентифицира физическото възпитание като важен
фактор за усъвършенстване на
моториката чрез реализирането
на лична компетентност и иден-

тичност на движенията [13];
 Конформистка концепция за
социализация чрез спорта – физическото възпитание като „феномен“ за личностното и социално
развитие на учениците. Основната идея на тази концепция е потясната специфика на техническата и тактическата подготовка по време на учебните занятия
във връзка с участието в различни спортни състезания и форуми;
 Критично-конструктивна
концепция за социализация – чрез
прилагането на различни форми
за двигателна активност тази
концепция е насочена към формиране на двигателни способности
при учениците. Освен създаване
на необходимите знания, умения
и отношения, чрез целенасочената физическа дейност се формират ценности, нагласи и мотивация за занимания със спорт и
след завършване на училищното
образование.
Представените концепции са
част от насоките за систематизиране на физическото възпитание, ясно очертават неговата социална значимост и го определят
като „социален феномен“. Според
Националната програма за развитие на физическото възпитание
и спорта в Република България
2018–2020 са определени два основни социалнозначими аспекта
на ФВС, а именно:
 Съвременната политика в
областта на развитието на ФВС
сред учащите се е насочена към
оптимизиране на двигателния
им режим;
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 Целенасочено създаване на
нагласа за здравословен начин на
живот и мотивация за занимания със спорт и след завършване
на средното образование [20].
Подобно мнение по отношение
на въздействието на физическото възпитание споделят и чуждестранни автори, като акцентират върху две от основните
му цели: 1. Да се подготвят подрастващите да бъдат физически
активни през целия си живот; 2.
Да са ангажирани с физически активности през учебно време [15].
За успешното функциониране
на училищното физическо възпитание основни функции изпълняват ММС и МОН. Съгласно определени документи на ММС, а
именно ЗФВС, НСРФВСРБ 2012–
2022 и НПРФВСРБ 2018–2020,
училищното физическо възпитание заема ключова позиция във
„физическото и духовно развитие на личността на учениците
и социалното им включване в обществото“ [4]. Те ясно регламентират непреходното значение
на учебния предмет и обосновават няколко важни обстоятелства като:
• той е задължителен за учениците от всички етапи на обучение – това е подкрепено и от
мнението на други автори [14];
• представлява неразделна част
от общообразователната подготовка в средното училище, което
осигурява неговата всеобхватност.
Учебните часове по физическо
възпитание в училище са един214 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ствената сигурна възможност
почти всички деца от различните
етапи на обучение да бъдат физически активни по време на учебните занятия. Както посочват
изследователи от други страни,
за много деца физическото възпитание в училище се явява основно
средство за провеждане на редовна и структурирана физическа активност [12, 17].
Всекидневната организираната, съзнателна и целенасочена
физическа активност на учениците, както и участието им в
спортни дейности значително
подобряват и тяхното здравословно състояние. Американски
учени установяват, че чрез умерена двигателна активност средно
по 30 минути на ден децата могат да задоволят биологичните и
физиологичните си потребности
и да постигнат психично благосъстояние [6]. Така активната двигателна дейност спомага за преодоляване на неблагоприятните
тенденции на нашето съвремие,
а именно двигателния инактивитет на подрастващото поколение. Явява се като мощен превантивен фактор срещу тютюнопушенето, употребата на алкохол и
наркотици.
Физическото възпитание и
спорт в училище осигуряват
паралелни възможности за реализация на подрастващите в
обществото, премахват бариери между тях и осигуряват равен достъп, независимо от пол,
етническа принадлежност и др.
(фиг. 1).

Фиг. 1. Функции на физическото възпитание, увеличаващи социалното взаимодействие между учениците
(QPE Policy Project, 2017)

В научно изследване двама автори публикуват документ, в
който посочват, че образователното съдържание на физическото
възпитание е насочено към всеобхватен, но физически активен
подход, който включва преподаване на социални, когнитивни и
физически умения и постигане
на различни цели чрез движение
[15]. Тази перспектива се подчертава и от Siedentop, който заявява, че физическото възпитание е
възпитание чрез активна двигателна дейност [16].

Осъществяването на учебната
дейност по физическо възпитание и спорт в средното училище
основно се определя от Закона за
предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), който влиза в сила на 1 август 2016 г. Той е
пряко свързан и с определянето
на ДОС за всяко образователно
направление, вкл. физическото
възпитание и спорта. В глава 3
от Закона е дефинирано значението на ДОС по следния начин:
ДОС е съвкупност от задължителни
изисквания за резултатите в систеСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 215

мата на предучилищното и училищно образование, както и условията и
процесите за тяхното постигане. Те
определят учебния план и общообразователната подготовка по учебни
предмети за всяка възрастова група,
етап и степен на обучение. ДОС определя три основни компонента
от образователните изисквания
– степен на образование, учебно
съдържание и система за оценяване [2].
От учебната 2016–2017 г. до настоящия момент поетапно влизат в сила новите учебни програми, в които вече ясно се конкретизират компетентностите на
учениците и очакваните резултати от обучението. Поставените
цели в учебните занятия се реализират чрез овладяване на учебното съдържание, което включва
три задължителни и една избираема област на компетентност
(това всъщност представляват
различните видове спортни дисциплини, които учениците трябва да усвоят в процеса на обучение на съответната учебна година). Целенасочените физически
дейности в различните области
на компетентност и тяхното
съдържание подпомагат учениците от различните етапи на обучение да овладяват и развиват
двигателните си умения и навици. Тук се включват както тези с
естествено-приложен характер,
така и специфични умения за
практикуване на различни видове
спорт – лека атлетика, гимнастика, спортни игри (баскетбол,
волейбол, хандбал, футбол и др.).
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По отношение на избираемите
области в началния етап, обхващащ I–IV клас, са включени плуване, водни спортове, туризъм,
ориентиране и зимни спортове,
а в прогимназиалния и гимназиалния етап към изброените за начален етап спортове се включват
още ракетни спортове, фитнес,
бойни спортове и шахмат [19].
Избираемите области оказват
своето влияние върху физическата активност на учениците в
две основни насоки. Първо, като
ефективно средство за повишаване на желанието за спортни
дейности при ученици от прогимназиалния и гимназиалния
етап се явяват заниманията по
фитнес (съответно, където има
необходимата материална база)
[11]. Второ, чрез практикуването
на избираеми спортове се увеличава активността на учениците,
като се подпомагат усвояването
на знания и изграждането на умения и навици от задължителните
области на учебното съдържание.
Важен аспект на физическото
възпитание в нашето съвремие е
реализирането на допълнителния
час за спортни дейности. Това
решение влезе в сила със заповед
№ РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на
министъра на МОН [19]. От учебната 2016–2017 г. и с прилагането
на заповедта всяка учебна седмица, освен часовете за общообразователна подготовка, се включва и
по един учебен час за реализиране
на спортни дейности чрез избираеми видове спорт. Организацията и реализирането на модула

по ФВС включва няколко основни
насоки:
 Задължително трябва да
бъде включен в учебното разписание за срока, извън броя на редовните учебни часове;
 Продължителността на занятието е един учебен час седмично или в блок от два учебни
часа през седмица;
 Педагогически съвет на всяко училище избира спортните
дейности за учебната година съобразно материално-техническата база и традициите на училището, а учениците подават писмено заявление до директора на
училището за своя избор;
 Учениците се разпределят в
отделни групи, като броят им не
може да надвишава този на паралелките;
 Организирането и провеждането им се осъществяват от
педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по ФВС“ или „треньор по
вид спорт“ според ЗФВС, 2018
[20].
С непреходно значение и с приоритетна насоченост в нашето
съвремие е качественото образование. То се оказва важна предпоставка за ефективното реализиране на учебния процес както в
българското училище, така и по
света. На базата на III световно
изследване на училищното физическо възпитание и спорт през
2013 г. („World-wide survey of school
physical education“) екип от автори обобщава няколко основни аспекта, определящи качествено-

то и ефективното провеждане
на организираните занятия по
физическо възпитание и спорт в
училище [10].
Професор Хардман и неговият
екип характеризират като основни предпоставки за качеството
на обучението следните аспекти,
представени по-долу (фиг. 2).
Важен показател за качеството на образованието е разработването на адекватни национални
и правителствени стратегии за
развитие на училищното физическо възпитание. Те се явяват основополагащи документи за „ролята, мястото и основните социални функции на физическото
възпитание и спорт в Република България“ (НСРФВСРБ 2012–
2022). Определянето на ясни цели
и приоритети, залегнали в основни документи като ЗФВС, Международната харта за ФВС на
ЮНЕСКО, Олимпийската харта
на МОК, разкриват важната социалнозначима роля на физическото възпитание и спорта за просперитета на обществото [20].
Качеството на образователния
процес се определя и от наличието на квалифицирани учители
и от тяхната професионална
компетентност [1]. Като основен проблем не само в българската образователна система, а и
на световно ниво, е липсата на
специалисти по предмета в началния етап на обучение. В много училища в България и в други
страни часовете по физическо
възпитание се осъществяват от
учителите общопредметници,
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Фиг. 2. Качествени показатели на учебния процес по
физическо възпитание (по Hardman, 2013)
или т.нар. „генералисти“. Данни
от научни изследвания установяват, че единствено в Гърция
учебните занятия се провеждат
задължително от специалисти
още от I клас. Това е от съществено значение за качеството на
изпълнение на дейностите по
време на учебните занятия, които пряко влияят върху резултатите на децата. Физическото
възпитание е специфичен предмет, който изисква от учителя
да владее комплексни качества и
компетентности. Той трябва
да притежава освен теоретична,
методична и двигателна (физиче218 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ска) подготовка за постигане на
ефективност на учебния процес.
От особена важност са финансовото осигуряване и обезпечеността на заниманията, които
изцяло се финансират от държавата. Към момента все още съществуват проблеми в тази насока, възникнали от недостига на
финансиране на спортните дейности на учениците от средното
училище.
Училищното физическо възпитание в нашето съвремие е
поставено пред множество предизвикателства. С навлизането на новите технологии и с

промените, настъпващи в поколението днес (дигитално поколение), се явява и нуждата от
нови технологии в обучението. В
голяма част от страните в света онлайн обучението по физическо възпитание е с нарастваща
тенденция. В САЩ около 60% от
училищата позволяват получаването на необходимите кредити
за учебния предмет „Физическо
възпитание“ да се набавят чрез
онлайн курсове. Значителна част
от тези курсове изискват онлайн
уроците да се преподават от квалифицирани преподаватели по
физическо възпитание [9]. Недостатък на това обучение обаче е,
че като цяло онлайн физическото
възпитание се фокусира повече
върху познавателната дейност,
отколкото върху физическата активност.
Въпреки ограничените все още
емпирични изследвания и противоречиви мнения относно ефективността на обучението по физическо възпитание, според Daum
& Buschner, онлайн обучението
променя облика на учебния процес
в съвременното училище и отговаря на предизвикателства на образователната система [9].
В заключение, училищното физическо възпитание е предмет
от общообразователната подготовка на учениците, който има
фундаментално значение, обуславящо се от спецификата на предмета (активната двигателна
дейност), пряко свързана със здравето на децата, с тяхното физическо, психическо и емоционално

състояние. В условията на нашето съвремие физическото възпитание се явява основен превантивен фактор срещу девиантното поведение на подрастващите
и подпомага изграждането на обществените и социални ценности на обществото.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 1, 2/2020

Проектите по програма „Спорт за децата
в свободното време“ – възможност
за повишаване на интереса на децата
към системни занимания по хокей
Ивета Бонова, Даяна Петкова
Резюме. Хокейната игра може да бъде интересно тематично направление за училищните спортни програми и клубове. Физическото
възпитание и спортът дават възможност на децата за самоусъвършенстване, самоизразяване и самоутвърждаване. Спортът от ранна
детска възраст има положителен принос за физическото развитие и
капацитет, но прилагането му изисква наличието на компетентни
спортни педагози, подходяща материална база, спортна екипировка
и, не на последно място, отношение и ниво на култура на родителите.
Родителите, стимулиращи децата към активни спортни занимания
през началната училищна възраст, създават предпоставки за добро образование, мотивация, активност, любов и положително отношение
към двигателната активност [11, 12]. С въвеждането на проектното
финансиране на спортни организации от Министерство на младежта
и спорта (ММС) по програмите „Спорт за децата в свободното време“, „Спорт за децата в детските градини“ и др. за възрастта от 4 до
16 години се предостави възможност на голям брой деца да участват
безплатно в организирани спортни дейности.
Целта на този доклад е да проучи, анализира и идентифицира положителните въздействия от изпълнението на проект по програма на
ММС „Спорт за деца в свободното време“ върху интереса на учениците от началното и средното училище към организирани и системни
дейности по хокей на поле.
Предмет на изследването бяха резултатите и ефектът от прилаганата методика върху дейността и интереса към хокейните дейности
на децата, включени в проекта през учебната 2018/2019 г. Проектът
беше реализиран в рамките на 24 седмици и премина през два етапа –
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първият обхваща втория срок на учебната 2018/2019 от първата календарна седмица на март до края на юни, а вторият обхваща първия срок
на учебната 2019/2020 г. Занятията се провеждаха всеки понеделник,
сряда и петък от 9.00 до 10.00 часа.
Ключови думи: образование, хокей, училище, програма за хокейно обучение

Projects on the “Sport for Free time”
program - opportunity to increase the interest
of children for regular hockey trainings
Iveta Bonova, Daiana Petkova
Abstract. Hockey game can be interesting theme of government, clubs, school
sports programs. Physical education and sport enable children to self-improve,
self-express and self-assertion. Early childhood sport has positive contribution
to physical development and capacity, but its implementation requires the
availability of sport pedagogues, appropriate conditions, equipment, and last
but not least, attitude and level of culture of the parents. Parents stimulating
children to actively engage in early-school sport activities create prerequisites for
good education, motivation, activity, love and positive attitude to motor activity
[11, 12]. With the introduction of the project financing of sports organizations
by the Ministry of Sports and Youth (MSY) under the programs „Sport for
children in leisure“, „Sport for children in kindergartens“, etc., a large number
of children from the age of 4 to 16 years old to participate free of charge in
organized leisure activities.
The purpose of this report is to investigate, analyse and identify the positive
impacts of the implementation of a project under the MSY program „Sport for
Children in Leisure“ on the interest of primary and secondary school students in
organized and systemic activities field hockey. The subject of the study were the
results and the effect of the methodology applied on the activity and interest in
the hockey activities of the children included in the project during the academic
years 2018-2019 and 2019-2020. The project was completed within 24 calendar
weeks and went through two stages - the first covers the second term of the 20182019 school year - from the first calendar week of March to the end of June, and
the second covers the first term of the 2019 school year - 2020 - from the third
calendar week of September to the end of November. Classes were held every
Monday, Wednesday and Friday from 9am to 10am
Keywords: education, hockey, school, hockey school programme, fisical
education teachers, schoolboys and girles, interest
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Въведение
Политиката в областта на
спорта за учащите се е насочена
към оптимизиране на двигателния режим, създаване на нагласа
за здравословен начин на живот
и мотивация за занимания със
спорт и изява [9]. Развитието на
физически здрави и жизнерадостни деца играе съществена роля в
националната политика на всяка
държава и е приоритетна стратегическа задача на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
в Република България 2012–2022 г.
[10]. Установените през последните години тенденции свързани
с обездвижването на децата – намаляване на двигателната дейност, хипертонията, затлъстяването, нервно-психологическите
разстройства – хиперактивност,
стрес, агресията, нерационалното хранене, се оформят като световни проблеми. За разрешаването им основна роля и място има
двигателната активност [11, 12].
Разработването, финансирането
и координирането на програми в
областта на спорта за учащите
се е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на
двигателния режим и активност
на децата, учениците, в т.ч. децата в риск. Мотивирането за
участие в спортни дейности и
създаването на позитивна нагласа към спортните занимания са
ефективен инструмент за борба
с агресивното поведение, вредните навици и последиците от

намалената двигателна активност. Чрез участието в организирани спортни дейности се създават значими ценности, които
подпомагат рaзвитието на знaнията, мотивaцията, умениятa
и готовноcтта за полагaне на
лични уcилия. В този процес е необходимо отчитането на здравния статус на посочените групи
учащи и влиянието на спортните занимания върху него, както
и на предпочитанията към съответните видове спорт [9].
През последните 30 години
учебните програми и нормативните изисквания, касаещи физическото възпитание и спорт
(ФВС) в детските градини и началното училище, търпят непрекъснати промени. Непрекъснатите промени на нормативните
изисквания, включването на нови
спортове като учебни дисциплини обогатява и разнообразява, от
една страна, часа по ФВС и той
става по-атрактивен за децата,
но от друга – повишава изискванията за компетентност към
спортните педагози. Наред с образователните задачи, заложени в заниманията, учениците се
приучват към ред, дисциплина,
отговорност и други нравствени, етични, морално-волеви качества [11, 12].
С влизане в сила на новия ЗПУО
се засили ролята на Министерството на младежта и спорта
(ММС) по отношение на физическото възпитание и спорта в
училищата. Въведе се категорично изискване учебните часове по
Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 223

ФВС да се провеждат под ръководството на педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по физическо
възпитание и спорт“ или „треньор“ по вид спорт. Засили се контролът относно реалното провеждане на спортните дейности,
както и да се прецизират видовете спорт съобразно възможностите на спортната материална
база, социалната значимост на
конкретните видове спорт и интересите на учениците [9, 10].
С въвеждането на проектното финансиране на спортните
организации от страна на ММС
по програмите „Спорт за децата в свободното време“, „Спорт
за децата в детските градини“ и
др. се даде възможност на голяма
част от децата на възраст от 4
до 16 г. да участват безплатно в
организирани спортни занимания
през свободното време.
Методика
Програма „Спорт за децата в
свободното време“ е разработена
през 2007 г. в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен
документ за реализиране на един
от приоритетите в дейността
на Министерството на младежта и спорта (ММС). Програмата е в съответствие с целта и
основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012–2022 г. и
изпълнява целите и мерките, за224 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ложени в Програмата за управление на правителството на Република България 2017–2021 г. [7, 8].
С разработването на програмата
на ММС „Спорт за децата в свободното време“ се даде възможност на спортните клубове да
провеждат спортни занимания
с учениците на територията на
училищата, но извън рамката на
формално провежданите часове
по ФВС. Според изискванията на
Програмата чрез изпълнението –
ще се ограничават негативните
тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата:
• хиподинамия, понижена дееспособност;
• наднормено тегло, гръбначни
изкривявания;
• непълноценно използване на
свободното време;
• повишаваща се агресия и поддаване на негативните явления в
обществото;
• недостатъчни
финансови
средства, отделяни за спорт за
деца в свободното им време.
Програмата предвижда активизиране на действията на държавните и местните власти и
на спортните клубове (СК) за създаване на положително отношение на децата към заниманията
със спорт.
Програмата е разработена с
оглед създаване на предпоставки и условия за предизвикване на
интереса на децата към здравословна физическа активност,
увеличаване и разнообразяване
на възможностите за участие в

спортни занимания по различни
видове спорт през свободното им
време. Програмата и въведеното проектно финансиране дават
възможност да се подпомогне
дейността на СК – изпълнители
на проекти по Програмата, да се
повиши ефективността от общественополезната им дейност
и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за
спортно развитие. Програмата
осигурява на децата възможности за придобиване на знания, умения и навици за практикуване на
вид спорт чрез свободен достъп
до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни
специалисти [9].
Целта на настоящия доклад е
да се проучат, анализират и установят позитивните въздействия и ефектът от реализацията
на проект по Програма на ММС
„Спорт за децата в свободното
време“ върху интереса на учениците от началното училище –
3. и 4. клас, към организирани и
системни занимания по хокей на
трева.
Целта изисква решаването на
следните задачи:
1. Разработване на методика
и проект съгласно изискванията
на Програмата на ММС „Спорт
за децата в свободното време“,
2019;
2. Определяне на изпълнител
– клуб по хокей НСА (КХ НСА), и
партньори – 105 СУ „Атанас Далчев“ и 192 СУ „Христо Ботев“,
съгласуване на условията за участие и внасяне на проектната до-

кументация в деловодството но
ММС в срок, съгласно изискванията на Програмата;
3. Установяване на резултатите и ефекта от реализацията
на проекта.
Контингент на изследване
бяха 48 ученици от 3. и 4. клас
на 105 СУ „Атанас Делчев“ и
192 СУ „Христо Ботев“, родени
през 2009 г. Обект на изследване
бе влиянието на разработената
за проекта методика за обучение
по хокей, включваща 72 занимания (табл. 1).
Предмет на изследване бяха резултатите и ефектът на приложената през учебните 2018/2019 и
2019/2020 г. методиката върху активността и интереса към заниманията по хокей на включените
в проекта деца. Проектът бе реализиран в рамките на 24 календарни седмици и премина през два
етапа. Първият обхвана втория
срок на учебната 2018/2019 г. – от
първата календарна седмица на м.
март до края на м. юни, а вторият обхвана първия срок на учебната 2019/2020 г., стартирайки от
третата календарна седмица на
м. септември до края на м. ноември. Заниманията се провеждаха
всеки понеделник, сряда и петък
от 9.00 до 10.00 ч.

Легенда: НР – начално разучаване; ЗД – задълбочено разучаване;
ОРУ – общо развиващи упражнения; СПУ – специални подготвителни упражнения;ПЗ № – пракСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 225
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ТЕМА

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
ИП и водене

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
ИП и водене

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
ИП и водене

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Стрелба

ПЗ №

1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

11–12

13–14

15–16

Нр стрелбата по посока на вратата по
форхенд (пуш и слепт) – НР. Учебна игра. С

Подаване на топката по бекхенд (слепт) –
НР. Овладяване на топката чрез спиране
(ВС) – НР. Учебна игра, ЛиГ

Подаване на топката по бекхенд (пуш) – НР.
Овладяване на топката чрез спиране (ХС) –
НР. Учебна игра, Б

Подаване на топката по форхенд (слепт)
– НР. Овладяване на топката чрез спиране
(ВС) – НР. Учебна игра, С

Подаване на топката по форхенд (пуш) –
НР. Овладяване на топката чрез спиране
(ХС) – НР. Учебна игра, ЛиГ

Стоежи, хватове и придвижвания – НР.
Водене на топката индийски дрибъл – НР.
Бързина (Б)

Стоежи, хватове и придвижвания – НР.
Водене на топката бекхенд – НР.
Сила (С)

Основни стоежи, хватове и придвижвания –
НР. Водене на топката форхенд – НР.
Ловкост и гъвкавост (ЛиГ)

ЗАДАЧИ

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение. Групов, игрови,
поточен

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение. Групов, игрови,
поточен

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

СРЕДСТВА И МЕТОДИ

Таблица 1. Методика – тематична програма за начално обучение по хокей на трева
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ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Стрелба

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Отнемане

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Залъгващи
действия

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Отнемане

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Залъгващи
действия

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Наказателна атака

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Наказателен корнер

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Водене на топката

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Водене на топката

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Водене на топката

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

17–18

19–20

21–22

23–24

25–26

27–28

29–30

31–32

33–34

35–36

37–39

Подаване на топката по форхенд (пуш и
скуп) – ЗР. Овладяване на топката чрез
поемане по форхенд (ВС – насрещна топка
и топка, идваща от ляво, дясно и отзад
летяща топка) – ЗР. Учебна игра, ЛиГ

Водене на топката (Ф-Б-ИД) ЗР. Учебна
игра, Б

Водене на топката (Ф-Б-ИД) ЗР. Учебна
игра, С

Водене на топката (Ф-Б-ИД) ЗР. Учебна
игра, ЛиГ

НР – наказателен корнер. Защита и
нападение, Б

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение. групов, игрови поточен

ОРУ, СПУ, показ, обясн., групов,
игрови поточен

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игров

НР – финтовите действия (лъжливи
наклони и движения на стика). Учебна игра,
ЛиГ
НР – наказателна атака. Нападение и
защита, С

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, показ, обяснение,
фронтален, игрови

НР- отнемането на топката чрез подсичане
и изтегляне. Учебна игра, Б

НР – финтовите действия (четкане,
въртене). Учебна игра, С

НР- отнемането на топката чрез
блокиране. Учебна игра, ЛиГ

НР стрелбата по посока на вратата по
бекхенд (пуш и слепт) – НР. Учебна игра, Б
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ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Подаване и
овладяване

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Стрелба

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
стрелба

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Отнемане и
финтове

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Отнемане и
финтове

40–42

43–45

46–47

48–49

50–51

52–53

54–55

ЗР – отнемане и финтови действия –
активно противодействие. Учебна игра, С

ЗР – отнемане и финтови действия –
полуактивно противодействие. Учебна
игра, ЛиГ

НР – стрелбата по посока на вратата по
бекхенд (скуп, метла) – ЗР. Учебна игра, Б

НР стрелбата по посока на вратата по
форхенд (скуп, метла) – ЗР. Учебна игра, С

Подаване на топката по бекхенд (метла) –
ЗР. Овладяване на топката по бекхенд чрез
поемане със смяна на посоката – ЗР. Учебна
игра, ЛиГ

Подаване на топката по бекхенд (пуш и
скуп) – ЗР. Овладяване на топката чрез
поемане по бекхенд (ВС – насрещна топка
и топка, идваща от ляво, дясно и отзад
летяща топка) – ЗР. Учебна игра, Б

Подаване на топката по форхенд (метла) –
ЗР. Овладяване на топката по форхенд чрез
поемане със смяна на посоката – ЗР. Учебна
игра, С

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игров

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игров

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игрови
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ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Игра

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Игра

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
НК

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
НК

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Игра

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Игра

ХОКЕЙ НА ТРЕВА
Срещи – дискусия

56–58

59–61

62–63

64–65

66–68

69–71

72–74

Презентации на участниците, анализотчет, награждаване и закриване на
проекта

Турнир минихокей

Турнир минихокей

ЗР – Наказателен корнер. Защита, Б

ЗР – Наказателен корнер. Нападение, С

Турнир минихокей

Турнир минихокей

Фронтален, беседи, обяснение,
дискусия

ОРУ, СПУ, игрови

ОРУ, СПУ, игрови

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игров

ОРУ, СПУ, демонстрация,
обяснение, фронтален, игров

ОРУ, СПУ, игрови

ОРУ, СПУ, игрови

тическо занимание, номер по ред,
Б – бързина, С – сила; ЛиГ – ловкост и гъвкавост; ВС – вертикален стик; ХС – хоризонтален
стик; Ф-Б-ИД – хорхенд, бекхенд
и индийски дрибъл.
Резултати
Хокеят е достъпна, интересна и занимателна колективна
спортна игра със стик и топка,
предоставяща възможности за
изява на моториката (двигателните качества), морално-волевите (психологичните) качества и
интелектуалните способности
на подрастващите от ранна
детска възраст. Специфичността на хокея, свързана с ползването на уред – хокеен стик, в стохастичните и динамични условия
на играта изисква бърза, точна и
навременна реакция, съобразена
с конкретната състезателна обстановка и с противника, изисква
вземане на рационални – точни,
бързи, икономични и ефективни
решения. Съгласуването на индивидуалните, груповите и колективните действия при изпълнение на разнообразните спортнотехнически похвати и действия
развива не само нивото на двигателните, психологичните и морално-волевите качества, а повишава силата и подвижността на
нервните процеси, бързината на
двигателната реакция, подобрява общата работоспособност на
децата и др. [1, 2, 3, 11, 12].
Чрез реализирането на проекта нашето проучване цели да
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разкрие интереса на децата към
системни занимания с хокей и
мотивацията на възможно по-голяма част от тях да продължат
своята активност в системни
занимания и след приключването
на проекта.
На таблица 2 сме отразили
предварително планираните в
проекта показатели, които треньорите трябва да реализират
при изпълнението му, чрез подбор на желаещи да практикуват
хокей деца от партниращите
две училища. Подготовката, изпълнението на планираните показатели и отчетените резултати от реализацията на проекта
ще дадат представа относно
ефекта и изпълнението на поставената в доклада цел – проучване
на активността, мотивацията
и интереса на децата към организирани занимания по хокей през
свободното време. Съгласно изискванията на програмата [8] и
сключения договор [7], изпълнението на основната и конкретните проектни цели бе възложено
на двама треньори – единият,
извършващ подбор и обучение по
методиката в 105 СУ на минимум
32 деца, разпределени в две групи,
а вторият – на минимум 16 деца
от 192 СУ (табл. 2). Треньорът в
105 СУ планира реализация на методиката за начално обучение в
рамките на два отделни етапа
чрез изпълнение на 74 занимания,
в 192 СУ обучението включваше
81 занимания.
Съгласно изискванията на Програма СДСВ 2019 и очакваните

ефекти от нея, минимум 10% от
включилите се в проекта деца
трябва да продължат системните занимания и след приключването му. Прогнозните очаквания
за положителен ефект от реализацията на проекта е минимум
две деца от група да изградят мотивация и желание да продължат
системните занимания и след
приключването му (табл. 2).
Видно от таблица 3, фигури
1 и 2 е, че в началото на първия
проектен етап в системни занимания са се включили 72 деца (48

от 105 СУ и 24 от 192 СУ), а в края
на етапа остават общо 64 деца
(42 от 105 СУ и 22 от 192 СУ). В
началото на втория проектен
етап, който съвпада с началото
на новата учебна 2019/2020 г., се
включват 52 деца (40 от 105 СУ
и 22 от 192 СУ), а в края на етапа
остават 54 деца (34 от 105 СУ и
20 от 192 СУ).
След приключване на проекта
18 деца (6 от 105 СУ и 12 от 192
СУ) са продължили своето обучение по хокей със системни занимания в КХ НСА (фиг. 3).

Общ брой на децата
в проекта

Брой занимания на
група

Общ брой
занимания за всички
групи

Треньори

Учител по ФВС

Стажанти

2

16

32

10 % – 3,2 (мин. 4)

74

148

1

–

–

192 СУ

1

16

16

10 % – 1,6 (мин. 2)

81

81

1

–

–

Планиран %
занимаващи се деца
след проекта

Деца в група

105 СУ

ПАРТНИРАЩИ
УЧИЛИЩА

Групи

Таблица 2. Планирани проектни показатели по партниращи училища
[5, 7, 8]

Отказали се деца
по време на 1-ви етап

Допълнително
записани деца

Напуснали проекта
м/у двата етапа

Деца в началото
на 2-ри етап

Деца в края на
2-ри етап

Отказали се деца по
време на 2-ри етап

Допълнително
записани деца

Практикуващи хокей
след приключване

Треньори

Учител по ФВС

48

42

10

4

2

40

34

7

1

6

1

–

7

192 СУ

24

22

4

2

–

22

20

2

–

12

1

1

–

Стажанти

Деца в края на
1-ви етап

105 СУ

ПАРТНИРАЩИ
УЧИЛИЩА

Деца в началото
на 1-ви етап

Таблица 3. Отчетени проектни показатели по партниращи
училища [6]
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Дискусия
Реализацията на проекта в
105 СУ се осъществи под ръководството на един старши треньор и седем студенти, специализиращи хокей на трева, които
съгласно учебния план на НСА
„Васил Левски“ провеждаха своите учебни занимания по учебнометодическата и треньорска
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практика. Реализацията на проекта в 192 СУ се осъществи под
ръководството на един старши
треньор по хокей, който същевременно бе и щатен учител по
ФВС в същото учебно заведение
(табл. 3). Проектните занимания не се припокриваха с учебните часове по ФВС, а се реализираха в свободното време на децата
и педагога.

Резултатите от реализацията на проекта показват, че значима част – над 50% от първоначално записалите се за участие
деца, придобиваха траен интерес
към заниманията по хокей и преминаха цялостното обучение по
утвърдената методика. Факт
е и умереното текучество на
деца през първия етап – 14 отписани и 6 допълнително записани, и незначително през втория
– 9 отписани и един допълнително записан (табл. 3 и фиг. 1 и 2).
След приключването на проекта
18 деца (30%) – 6 от 105 СУ и 12 от
192 СУ, продължиха със системни
занимания по хокей. Установеният от нас приръст е с три пъти
по-висок ръст от планираният в
проекта ефект от 10%.
Видно от отразените в таблица 3 и фигури 1–3 резултати,
може да обобщим, че интересът,
активността и текучеството
на участващите в проекта деца е
в определена корелация с педагогическия опит на треньора, а не
с количеството на педагозите.
Факт е, че в 192 СУ треньорът,
който е и учител по ФВС в същото училище, е реализирал значително по-висок ефект (6 пъти)
от планирания и от констатирания в 105 СУ. Големият брой
студенти стажанти, участвали
в реализацията на проекта в 105
СУ, е подпомогнал работата на
треньора, но не е повлиял върху
активността, интереса и текучеството на децата.

Обобщения, изводи
и препоръки
Планирането, организацията
и изпълнението на проекта на
КХ НСА по Програма СДСВ 2019,
както и отчетените резултати
и ефектът след реализацията му,
ни дават основание да изведем
следните обобщения, изводи и
препоръки:
1. Децата от началния курс
проявяват голям интерес и активно участват в заниманията
по хокей в свободното от учебни
занимания време. Формирането
на групи и поддържането на мотивацията на децата към системните занимания, включени
в проекта, се запазва на високо
ниво в рамките на реализацията
му.
2. Фактът, че и в двете партниращи СУ прогнозираният
ефект (10%) е значително надминат – в 192 СУ – 6 пъти (над 60%
от включените в проекта деца
продължават системни занимания след приключването му), в
105 СУ с 50% (15% от включените в проекта деца продължават
системни занимания), доказва
ползотворното въздействия на
колективните спортни игри, каквато е хокея на трева, върху мотивацията и интереса на децата
към спортни занимания (фиг. 3).
3. Незначителният брой отказали се от проекта деца (19),
напусналите между етапите –
по време на лятната ваканция –

Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 233

2 деца, както и записалите се по
време на изпълнението на проекта – 7 деца, ни дава основание да
препоръчаме на експертите от
ММС да оптимизират програмата СДСВ, като предоставят
по-голяма свобода и гъвкавост на
треньорите относно броя на децата при формиране на групите,
както и продължителността на
проектите. Децата лесно придобиват интерес и активност,
особено към новите спортове, но
и лесно ги губят, а оттам и възможността за сравнително дълъг
период – 6 месеца, треньорите да
запазят високата им мотивация
за системни спортни занимания
– 3 пъти седмично.
4. Регламентираният в програмата при формиране на група
минимален брой деца – 16, е твърде голям и не позволява на спортния педагог да отделя необходимото внимание на всяко дете –
така необходимо при началното
обучение, когато се възпитават
важни умения, навици, качества
и любов към спорта.
5. Фактът, че в 192 СУ, където проектът се е ръководил от
един треньор, има значително
по-ниско текучество и по-висок
ефект в сравнение със 105 СУ, където един треньор и 7 стажанти
са провели обучението, ни дава
основание да считаме, че интересът и активността на децата не са в зависимост от броя
на спортно-педагогическите кадри. Текучеството на треньори,
какъвто е случаят със стажантите в 105 СУ, оказва влияние и
234 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

върху текучеството на децата.
Ниският педагогически стаж на
студентите стажанти, липсата
на постоянство и системност в
работата неминуемо водят и до
по-голямо текучество при децата, участвали в проекта в 105 СУ.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 1, 2/2020

Изследване на сигурността на изпълнение
на началните удари в тениса на маса след
приложението на програма за начално обучение
по тенис на маса при студенти от Техническия
университет – София
Милчо С. Узунов
Study of the confident of the execution of the initeal
strokes in table tennis after the aplication of the program
for beginning training in table tennis in students from
TechnicalUniversity – Sofia
Milcho S. Uzunov
Abstract. The aim of the present study is to establish the confident execution
of initial strokes (services) in table tennis at students from TU-Sofia. The creation
and implementation of an initial training progra m will allow us to trace the
effectiveness of the applied methodology.
The object of the study is to assess the confidence of the execution of a
forehand and a backhand service.
Study contingent are first and second year students practicing table tennis
in the physical education and sports classes of the study groups of the Technical
University - Sofia. For the realization of the pedagogical experiment an
experimental and control group was formed.
The analysis of an “outgoing” study on 13.01.2020 between the two
groups (control and experimental) shows significantly different values of
 the
confidence after the two-semester program of initial training for table tennis
for students from TU-Sofia. In the experimental group there was a statistically
significant increase between the first and the second study. Higher growth for

236 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

the experimental and significant practical magnitude of the differences.
We recommend that the developed table tennis training program for
establishing and confident the to be implemented effectively in table tennis
classes at TU - Sofia, as well as in table tennis classes and other higher schools.
Keywords: table tennis, students, program, confident of initial stroke

Първият удар по топката,
с който тя се вкарва в игра при
разиграване на всяка отделна
точка, наричаме начален удар,
или подаване (сервис) [4, 5, 6].
При изпълнение на началния удар
подавачът свободно може да си
избере най-удобната позиция и да
изпрати топката в която и да е
част от противниковото поле
[14, 15]. Много изследвания доказват научно голямото значение
на ефективността на началните
удари за крайния изход от спортния двубой [1, 2, 3].
Началният удар е единственият момент, в който играчът
има 100% контрол върху последващо действие, придаване на вид
въртане, скорост и пласиране на
топката.
Доста са авторите с изследвания в насока проучване на връзките между резултатността и
сигурността при изпълнението
на началните удари в тениса на
маса, вследствие на които се
предлагат специализирани методики за тяхното приложение,
за повишаване на качеството и
ефективността при изпълнението на началните удари [7, 8, 9, 10,
11, 12, 13].
Целта на настоящото изследване е да се установи резултат-

ността на началния дланенен и
обратен удари в тениса на маса
при студенти от ТУ-София.
Създаването и приложението на
програма за начално обучение ще
позволи да проследим ефиктивността на прилаганата методика.
Предмет на изследване е обучението по тенис на маса на
студенти неспециалисти по вид
спорт във висшите училища.
Обект на изследването е да се
оценят, резултатността при изпълнение на дланен и обратен начален удар
Задачи на изследването
1. Спортно-технически тест
за определяне на сигурността,
сполучливи попадения на дланен и
обратен начален удар последователно в шестнадесет еднакви по
размер зони.
2. Установяване на процент на
успеваемост и вариативност на
показателите, които характеризират резултатността при изпълнението на дланни и обратни
начални удари сред студентите
от ТУ-София, практикуващи тенис на маса в часовете по физическо възпитание.
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Организация и методика
на изследването
Изследванията се проведени в
залата по тенис на маса на Департамента по физическо възпитание и спорт (ДФВС) към Техническия университет – София.
Изследвани са 84 студенти, от
които 74 са мъже и 10 – жени.
Експерименталната работа е
проведена през 2019–2020 г. с начинаещи студенти, които бяха
разделени на една експериментална и една контролна група
от по 42 души. С експерименталната група се работеше с разработената програма за начално
обучение по тенис на маса при
студенти от ТУ-София (табл.
1), а с контролната – с преимуществено използване на игровия
метод в продължение на два семестъра.
Първи етап: входящо ниво. В началото на летния семестър за
учебната 2018/2019 г. се формулира темата на изследването и на
11.02.2019 и 12.02.2019 г. се проведе спортно-технически тест за
определяне на брой попадения в
цели, шестнадесет еднакви зони
(правоъгълници със страни 38 см
дължина и 34 см широчина) на
дланен и обратен начален удар.
Първо се изпълняват шестнадесет дланни начални удара в последователност от зона № 1 до
зона № 16. Следва изпълнение на
обратен начален удар в същата
последователност, както при
дланния начален удар. Зона № 1
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е правоъгълникът в крайния ляв
ъгъл полето на опонента, зона
№ 16 е правоъгълникът в крайния десен ъгъл в близост до мрежата. Всеки от участниците в
експеримента има право на един
опит при изпълнението на дланен и обратен удар по шестнадесетте зони.
Втори
етап
(13.02.2019–
08.01.2020 г.). Прилагане на разработена програма за начално
обучение по тенис на маса за студенти (експериментална група)
от ТУ-София (табл. 1), практикуващи тенис на маса в учебните
часове по физическо възпитание и
спорт.
Трети
етап
(13.01.2020–
14.01.2020г.): изходящо ниво. В
края на зимния семестър за учебната 2019/2020 г. се проведе същия спортно-технически тест,
както в началото от първия
етап на изследването. Следва
анализ на резултатите от научно-приложните изследвания. Обобщаване и написване на доклада
и представянето му за публикуване. С двете групи се работеше два
пъти седмично в редовните часове с общ хорариум от 60 часа за
двата семестъра. Студентите
и от двете групи бяха тествани
по един и същ начин в началото
на летния семестър за учебната
2018/2019 г. и в края на зимния семестър за учебната 2019/2020 г.
за установяване на сигурността
при изпълнението на дланни и обратни начални удари в тениса на
маса.
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1.1. Без въртене (плоски)
1.2. Дланен и обратен плосък начален удар

1.
В зависимост от вида въртене,
придавано на топката при удара:

Подготвително упражнение за координация
при изпълнение на начален удар: от основно
изходно положение топката се подхвърля от
неиграещата ръка на височина не по-малко 16
см, играещите ръка замахва отзад – встрани
–напред, улавя топката при нейното падане
възможно най-ниско зад крайната линия
масата

II. Последователност на начално обучение и
усъвършенстване на началните удари
В зависимост от това с коя от двете страни
на ракетата се изпълняват, началните удари
биват дланни и обратни

I. Теоретична подготовка, правилознание
при подаване на начален удар

СЪДЪРЖАНИЕ

2

1

1

II

III IV

V

Летен семестър
(месеци)
VI

1

IX

X

XI

Зимен семестър
(месеци)
XII

I

2

1

1

Общо часове

Таблица 1. Програма за начално обучение за изпълнение на начални удари в тениса на маса при студенти
от ТУ – София
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– Упражнения с тренировъчно колело,
поставено в края на масата (в левия или
десния ъгъл)
– Упражнения с нарисувана топка (спирала
или точици), наблюдава се видът въртене,
придадено на топката.
– Упражнение с тренировъчна дъсчица, поставена в игралното поле на опонента, наблюдаване се посоката на отскок на топката

Упражнения за начално обучение на начални
удари с уреди

– дланен начален удар с ляво странично
въртене
– обратен начален удар с дясно странично
въртене

1.5. Начален дланен удар странично въртене
на топката

1.4. Начален удар с долно въртене на топката
(сечени)
– дланен начален удар с долно въртене
– обратен начален удар с долно въртене

1.3. Начален удар с горно въртене
топката (изтеглени)
– дланен начален удар с горно въртене
– обратен начален удар с горно въртене

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

4

5

5

4
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Общо

VI. Изпълнение на контролни нормативи и
тестове

V. Учебни състезания (турнири)

Развитие на координационни умения,
развитие на специални скоростни качества
и бързина на реакцията

IV. Специална физическа подготовка

Развитие на физическите качества ловкост,
гъвкавост, бързина, сила, издръжливост

II. Обща физическа подготовка

2.3. Дълги – насочени в края на игралното
поле на опонента
3. Свободна игра на точки

2.2. Средни – насочени в средната зона на
игралното поле на опонента

2. В зависимост от скоростта на постъпателното им движение (дължината на летежа) началните удари могат да бъдат
2.1. Къси – насочени близо до мрежата
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първото „входящо“ и второто
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2 2
Развитие
на координационни
умения,
гъвкавост,
бързина,
сила,качества
издръжливост
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1
1
1 1
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на реакцията
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на на
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IV. Специалнавариационен
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качества
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проверка
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1
VI. Изпълнение
на контролни
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1
1
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Cоhen’s
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при
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на 60
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За
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на
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използвахме
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и
установяване на процентите на ралното поле на опонента. След
сравнителен
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(Xmin,
Xmax, Xср.,
V); проверка
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Стюдънт за и
За
математическа
обработка
на
получената
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изследваните
показатели
[16]. Cоhen’sвариационния
анализ
на резултазависими анализ
и независими
Р≥95%,
d практическата
на разликите
при за
сравнителен
(Xmin,извадки
Xmax,с Xср.,
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на хипотезиголемина
t-критерии
на Стюдънт
За математическа
обработка
на получената
информация
вариационен
и
независими
извадки,
алтeрнативен
анализ
за установяване
наизползвахме
процентите
напроведените
изследваните
В
таблици
2,
3,
4,
5
са
предтите
(табл.
2)
от
зависими и независими
извадки с Р≥95%, Cоhen’s d практическата големина на разликите при
сравнителен
анализ (Xmin, Xmax, Xср., V); проверка на хипотези t-критерии на Стюдънт за
показатели
[16].
ставени
данни
с показатели
от
изследвания
принаЕГ
и КГ
независими
извадки,
алтeрнативен
за
установяване
наголемина
процентите
на
изследваните
зависими
и независими
извадкианализ
с Р≥95%,
Cоhen’s
d практическата
разликите
при можем
Математико-статистически

IV. Специална
физическа
подготовка
IV. Специална
физическа
подготовка
методи

независими извадки, алтeрнативен анализ за установяване на процентите
показатели
Таблица[16].
2. Вариационен анализ на резултатите за дланен начален удар:
показатели [16].

на изследваните

Таблица
2. Вариационен
анализанализ
наанализ
резултатите
зазадланен
начален
удар:
Таблица
2. Вариационен
на резултатите
дланен начален
удар:
Таблица
2. Вариационен
на резултатите
за
дланен начален удар:
ДНУ
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X min

ДНУ 16
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n

n

ЕГ КГ
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16 29
2222
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R
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S6,34
V 21,26 As 0,185Ex
S
V
As
Ex
6,28 21,26
15,88 0,185 ‐0,255
6,34
‐1,566 ‐1,078
6,16
6,34 15,8821,63
21,26
0,185
‐1,566
6,28
‐0,255 0,61
‐1,078 ‐0,756
6,16
0,61
‐0,756
6,28 21,63 15,88
‐0,255
‐1,078
5,16

16,24

5,16
6,16 16,24 21,63
0,447

5,16

0,447

16,24

0,61
‐0,892

‐0,892

‐0,756

0,447

‐0,892
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ДНУ

n

І изследване

І изследване

Статистическа
Статистическа
значимост
S2
d
d%
Cohen's d
t empзначимост
P (t)
за6,28
дланен9,75
начален
удар
32,70d%
2,52
100,00
S2
d
Cohen's10,07
d
t emp
P (t)
5,16
3,25
11,40
1,40
5,59
99,99

ІІ изследване

Прираст

ІІ изследване

Прираст

S1
⎯Χ2
ДНУТаблица 3.
n Сравнителен⎯Χ
1
анализ
на
резултатите
ЕГ
16 ⎯Χ
29,81 S
6,34
⎯Χ39,56
1
1
2
КГ
16
28,50
6,16
31,75
ЕГ
16
29,81
6,34
39,56
6,28
9,75
32,70
1,313
7,81
6,50 Прираст
Іdизследване
ІІ изследване
Разлика
КГ
16
28,50
6,16
31,75
5,16
3,25
11,40
ДНУ
n
Cohen's d
0,212
1,131
1,426
d
1,313S10,59
6,50 d%
3,84 S2
d 5,76
⎯Χt 1
⎯Χ2 7,81
Разлика Статистическа
Cohen's d 29,81
значимост
0,212
1,426 32,70
P(t)
44,29
99,94
100,00
ЕГ
16
6,34
39,56 1,131
6,28
9,75
0,596,16
Статистическа
КГ
16 t
28,50
31,75 3,84 5,16
3,25 5,76 11,40
Таблица 4. Вариационен анализ на резултатите за обратен начален удар
значимост
44,29
99,94
100,00
d P(t)
1,313
7,81
6,50

Разлика

Cohen's d
2,52
1,40

t
P(t)
ОНУ

ЕГ

КГ

n
16

0,59
16
X
44,29
16 min
16

11

26
11
13

X max 30

52

3,84
26
R 19
99,94

33

20

43

36,63
⎯Χ
21,56
24,75

32

28,69

19

21,56

5,76

7,29
19,91
S
V
100,00
5,18
24,01
5,31
21,46

8,06

28,08

КГ

n

16

11

X min

30

X max

R

⎯Χ

5,18

24,01
V
21,46

S

16
13
33 на резултатите
20
24,75 начален
5,31
Таблица
5. Сравнителен
анализ
за обратен
удар

16
11
43
32
28,69
8,06
16
26
52
26
36,63
7,29
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16
11
21,56
5,18
КГ
Таблица
анализ
165. Сравнителен
13
33на резултатите
20 за обратен
24,75 начален
5,31удар
ЕГ

t emp
10,07
5,59

P (t)
100,00
99,99

max

0,314
‐0,544
‐0,591

ЕГ
Таблица
4. Вариационен
16
26анализ на52резултатите
26 за обратен
36,63 начален
7,29 удар19,91

ОНУ

10,07
100,00
Статистическа
5,59
значимост99,99

Таблица 4. Вариационен
анализ
на резултатите
за
обратен
начален
X
R
S
V
As
Ex
n
X
⎯Χ
Cohen's dОНУ
0,212
1,131
1,426
удар
Таблица 4. Вариационен
анализ
на
резултатите
за
обратен
начален
удар
16
11
43
32
28,69
8,06
28,08
‐0,356
0,228
min

Статистическа
значимост

2,52
1,40

28,08
19,91
24,01
21,46

‐0,43

As ‐0,307
0,076

‐0,356
0,314
‐0,544
As
‐0,591

‐0,356
0,314
‐0,544
‐0,591

Ex
0,228
‐0,43
‐0,307
Ex
0,076

0,228
‐0,43
‐0,307
0,076

Таблица 5. Сравнителен анализ на резултатите за обратен начален
удар
І изследване

ОНУ

n

ЕГ
КГ

16
16
d
Cohen's d
t
P(t)

Разлика
Статистическа
значимост

S1
8,06
5,18

⎯Χ1
28,69
21,56

7,125
0,940
2,98
99,43

ІІ изследване
⎯Χ2
36,63
24,75

11,88
1,364
5,27
100,00

S2
7,29
5,31

Прираст
d
7,94
3,19

d%
27,67
14,78

Статистическа
значимост
Cohen's d
t emp
P (t)
2,30
9,19
100,00
4,25
17,00
100,00

4,75
1,379
5,38
100,00

В таблици 2, 3, 4, 5 са представени данни с показатели от първото „входящо“ и второто

„изходящо“ изследване на експериментална група (ЕГ) и контролна група (КГ) студенти от ТУда обобщим
следните проявле- семестъра програма на началСофия.
ния:
но обучение по тенис на маса за
Анализът от проведеното „входящот“ изследване на 11.02.2019 и на 12.02.2019 г.
• Двете
групи
имат
еднакви
студенти
от ТУ-София.
Систепоказва, че двете групи имат приблизително еднакви
стойности на сигурността
при изпълнение
на
дланен
и
обратен
начален
удар
в
шестнадесет
еднакви
зони
в
игралното
поле
на
опонента.
стойности за Хmin=22 при из- матизирахме резултатите чрез
След вариационния анализ на резултатите (табл. 2) от проведените изследвания при ЕГ и КГ
пълнение
надаДНУ
почти
еднак- вариационен анализ от проведеможем
обобщимиследните
проявления:
• Двете при
групи ЕГ
имат иеднакви
стойности зания
Хmin=22
при изпълнение на ДНУ и почти
ви за Хmax=40
Хmax=41
спортно-технически
тест и
еднакви за Хmax=40 при ЕГ и Хmax=41 при КГ;
при КГ;
получихме
информация
със
• Средните стойности са близки при изпълнение на ДН, като Xср.= 29.81 при ЕГ и следXср.=28,50
КГ;
• Средните при
стойности
са близ- ните показатели:
• При ОНУ имаме също еднакви стойности за Хmin=11, а за Хmax=43 при ЕГ и
ки при Хmax=30
изпълнение
на ДН, като
• При изпълнението на ДНУ
при КГ;
стойности
при изпълнение на ОНУ
са Xср.=28,69
от КГ
и Xср.=21,56
от ЕК;
Xср.= 29.81• Средните
при ЕГ
и Xср.=28,50
двете
групи
имат
различни
стой• Коефициентът на вариация при изпълнението на ДНУ от ЕГ е V=21,26%, а при КГ
при КГ;V=24,01%. Вариативността при изпълнението наности
за
Хmin=25
от
КГ,
която
ОНУ от ЕГ е V=28,8%, а при КГ е V=24,0е%.
прави извадките
еднородни.е близка с входящото изследване
• ПриТова
ОНУ
имамеприблизително
също еднакви стойности
Хmin=11,
а за изследване
и по-висока
с входяАнализътза
от проведеното
„изходящо“
на 13.01.2020 в
и насравнение
14.01.2020 г. между
двете групи (контролна и експериментална) показва значително различни стойности на
Хmax=43
при
ЕГ
и
Хmax=30
при
щото
изследване
стойност
при
сигурността при изпълнението на начални удари след приложената в два учебни семестъра
програма на начално обучение по тенис на масаХ
за min=29
студенти от ТУ-София.
КГ;
от ЕГ,Систематизирахме
с прираст на X
резултатите чрез вариационен анализ от проведения спортно-технически тест и получихме
• Средните
при из- max=42 от КГ и голям прираст
информациястойности
със следните показатели:
• ПриОНУ
изпълнението
на ДНУ двете групи Xmax=49
имат различни стойности
Хmin=25 от КГ, от КГ
пълнение на
са Xср.=28,69
от ЕГ,заXср.=31,75
която е близка с входящото изследване и по-висока в сравнение с входящото изследване
от КГ истойност
Xср.=21,56
от
ЕК;
и
съществен
прираст
при
среднипри Х min=29 от ЕГ, с прираст на X max=42 от КГ и голям прираст Xmax=49
от ЕГ,
Xср.=31,75 от КГ и съществен
прираст при средните
Xср.=39,56 Xср.=39,56
от ЕГ в сравнение сот ЕГ
• Коефициентът
на вариация
тестойности
стойности
първото изследване;
при изпълнението
на ДНУ
отстойностите
ЕГ е вмежду
сравнение
изследване;
• При изпълнението
на ОНУ
двете групи с
се първото
различават за Хmin=14
от КГ,
спри
малкаКГ
промяна
от входящото Ваизследване и•значителен
прираст при Хmin=26 от на
ЕГ, ОНУ
V=21,26%,
а
V=24,01%.
При
изпълнението
прираст на Xmax=30 при изпълнението от КГ и значителен прираст Xmax=52 при
риативността
стойностите
между
двете
груизпълнението при
от ЕГ. изпълнението
При средните стойности констатираме
малко подобрение
на Xср.=24,75
от
и значително нарастване на Xср.=36,63 при изпълнението от ЕГ, съпоставяйки данните от
на ОНУКГ
от
ЕГ
е
V=28,8%,
а
при
КГ
пи
се
различават
за
Хmin=14
от
входящото и изходящото изследване;
е V=24,0е%.• При
Това
правинаизвадките
КГ, насвариация
малка
промяна
отнавходяизпълнение
ОНУ от ЕГ коефициентът
е V=19,91,
коефициентът
вариация на КГ е V=21,46%. и извадката е приблизително еднородна;
приблизително
еднородни.
щото
изследване
и
значителен
• В таблици 3 и 5 са резултатите от сравнителния анализ при изследването на сигурността
при изпълнение
на ДНУ и ОНУ. След„изприложената
Програма за начално
по тенис от
на
Анализът
от проведеното
прираст
при обучение
Хmin=26
ЕГ,
на студенти от ТУ-София и сравнителния анализ на резултатите от проведените
ходящо“маса
изследване
на
13.01.2020
прираст
на
Xmax=30
при
изпълизследвания при ЕГ и КГ можем да обобщим следното:
• При г.
ЕГ между
е налице статистически
значим прираст
между първото
и второто
изследване;
и на 14.01.2020
двете грунението
от КГ
и значителен
при• При КГ е налице статистическа значим прираст между първото и второто изследване;
пи (контролна
и
експерименталраст
Xmax=52
при
изпълнението
• По-висок прираст за ЕГ и значима практическа големина на разликите.
на) показва значително различни от ЕГ. При средните стойности
стойности на сигурността при констатираме малко подобрение
изпълнението на начални удари на Xср.=24,75 от КГ и значителслед приложената в два учебни но нарастване на Xср.=36,63 при
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изпълнението от ЕГ, съпоставяйки данните от входящото и
изходящото изследване;
• При изпълнение на ОНУ от
ЕГ коефициентът на вариация е
V=19,91, коефициентът на вариация на КГ е V=21,46%. и извадката е приблизително еднородна;
• В таблици 3 и 5 са резултатите от сравнителния анализ при
изследването на сигурността
при изпълнение на ДНУ и ОНУ.
След приложената Програма за
начално обучение по тенис на
маса на студенти от ТУ-София и
сравнителния анализ на резултатите от проведените изследвания при ЕГ и КГ можем да обобщим следното:
• При ЕГ е налице статистически значим прираст между първото и второто изследване;

• При КГ е налице статистическа значим прираст между първото и второто изследване;
• По-висок прираст за ЕГ и значима практическа големина на
разликите.
Във фигура 1 систематизирахме резултатите, които ни
дават информация със следните показатели: при входното
ниво на изследването на сигурността на дланния начален удар
виждаме, че процентната успеваемост в средни стойности
на експерименталната групата
е 13.4%, докато при изходното
ниво процентът се е покачил –
17.8%. Това е висок прираст и добър резултат.
Във фигура 2 систематизирахме резултатите, които ни
дават информация със следните

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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показатели: при входното ниво
на изследване сигурността на
дланншя начален удар виждаме,
че процентната успеваемост в
средни стойности на контролната групата е 12.8%, при изходното ниво процентът се е покачил незначително – на 13.9%. Това
е доста слаб прираст и незначителен резултат.
Във фигура 3 систематизирахме резултатите, които ни
дават информация със следните
показатели: при входното ниво
на изследване сигурността на
обратния начален удар виждаме,
че процентната успеваемост в
средни стойности на експерименталната групата е 12.9%, докато при изходното ниво процентът се е покачил – 16.2%. Това е

значителен прираст и добър резултат.
Във фигура 4 систематизирахме резултатите, които ни
дават информация със следните
показатели: при входното ниво
на изследване сигурността на
обратния начален удар виждаме,
че процентната успеваемост в
средни стойности на контролната групата е 12.8%, а при изходното ниво процентът се е покачил
незначително – на 13.9%. Това е
доста слаб прираст и незначителен резултат.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Изводи и препоръки
1. Приложената програма за начално обучение на студенти от
ТУ-София оказва благоприятно
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въздействие върху сигурността
при изпълнението на начални удари в тениса на маса.
2. Анализът на резултатите
доказва, че целенасочените занимания по програмата за начално
обучение на студенти от ТУ-София в часовете по вид спорт води
до подобряване в сигурността на
изпълнение на дланния начален и
обратния начален удар.
3. Основание за ефективността на програмата за начално обучение е установеният по-голям
темп на прираст на изследваните показатели от експерименталната група в сравнение с контролната.
4. Да се издаде методическо
ръководство за прилагане на програмата за начално обучение по
тенис на маса при студенти от
различните курсове на обучение
във висшите училища.
5. Препоръчваме разработената програма за начално обучение
по тенис на маса да се прилага
ефективно както в часовете по
тенис на маса в ТУ-София, така и
в часовете по тенис на маса и на
другите висши училища.

Литература
1.	��������������������������������
Ocheva, G., Dryanovski, Yo., Shishkov, M. (2004). Prouchvane
varhu problemite svarzani s nachalnite udari v igrata na natsionalnite
otbori po tenis na masa, yunoshi i
devoyki (Exploring the Problems
of initial strokes in the game of national table tennis teams, juniors
boys and girls). – Sport, obshtestvo,
obrazovanie, 6:50.

246 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

2. Ocheva, G., Shishkov, M., Cholova, E, Dimov, I. (2004). Prouchvane varhu rezultatnostta na
nachalnite udari na finalistite po
tenis na masa ot Olimpiyskite igri,
Atina 2004 (Study on the performance of the initial strokes of table tennis finalists at the Olympic
Games, Athens‘ 2004). Sport, stres,
adaptatsia: Treti mezhdunaroden
nauuchen kongres, 19-21 Noemvri.
Sofia: Tip top press, pp. 524–528.
3. Ocheva, G. (2005). Harakteristika na izpalnenie i posreshtane na
nachalnite udari predi i sled promyanata na pravilata v tenisa na
masa (Characteristics of execution
and return of the initial strokes before and after the change of rules
in table tennis). – Sport i nauka,
4:30.
4. Ocheva, G., Tsvetkova, V. (2015).
Da igraem tenis v parka – Metodicheski saveti i ukazania (Play table
tennis in the park - Methodological
advice and instructions). Sofia: NSA.
5. Ocheva, G. (2014). Analysis of
training methods “Multiball Training” in the modern table tennis //
9th FIEP European Congress 7th
International Scientific Congress
“Sport, Stress, Adaptation”.
6. Uzunov, M., Ocheva, G. (2018).
Vruzka na psihologicheskite faktori pri izpulnenie na tehnicheski
elementi ot student v TU-Sofiya,
praktikuvashti tenis na masa v chasovete po fizichesko vaspitanie i
sport (Relationship оf the psychological factors in the performance
of technical elements by students
from technical university of sofia,
practicing table tennis in classes of
physical education). Doktoranska
konferentcia. – Godishnik na Shumenski universitet “Episkop Konstantin Preslavski”, XVII D:495–507.

7. Ocheva, G., Dryanovski, Yo.
(2000). Prouchvane predimstvoto na
servirashtiya sastezatel i stila na igra
na finalistite na nay-golemite mezhdunarodni i balgarski turniri po
tenis na masa prez 2000 g. (A study
of the strength of the serving competitor and the style of play of the
finalists of the biggest international
and Bulgarian table tennis tournaments in 2000). – Sport i nauka, 3:39.
8. Ocheva, G., Avramov, A., Georgiev. N. (2010): Izsledvane prilozhenieto na dlannite nachalni udari
v igrata na nay-dobrite chuzhdestrani i balgarski sastezateli po tenis
na masa ot parvoto svetovno parvenstvo za hora s uvreden sluh. (Study
of the application of initial strokes
in the game of the best foreign and
Bulgarian table tennis players from
the first world championship for the
people with hearing impairment).
Sofia: Tip top press, pp. 137–143.
9. Atanasova, K. (2016). Prilfzhenie na
programa za nachalno obuchenie po
tenis na masa sas studenti ot profiliranite grupi i neynata efektivnost po
otnoshenie na tehnite tehniko – takticheski kachestva. (Application of the
program of begining training in table tennis with students from the profiled groups and its effectiveness in
terms of their technical and tactical
qualities). – Sport i nauka, 1:132–140.
10. Shishov, M (2000). “Prouchvane
varhu rezultatnostta na nachalniya
udar pri novite pravila v tenisa na
masa. (Study on the impact of the
initial stroke on the new rules of table tennis).” Parva mezhdunarodna nauchna konferentsiya katedra

“Futbol i tenis”. Sofia: Avangard
Prima, p. 107.
11. Shishov, M., Dryanovski, Yo.,
Mihaylov, V. (2004). Prouchvane
varhu nachina na posreshtane na
nachalnite udari I tyahnata rezultatnost pri novite pravila v tenisa na
masa.( Study of the way to return the
initial stokes and their impact on
the new rules of table tennis). Parva
mezhdunarodna nauchna konferentsiya katedra “Futbol i tenis”. Sofia: Avangard Prima, p. 102.
12. Shishkov, M. (2013). Optimizirane
na tehnicheskata podgotovka na
sastezateli po tenis na masa (Optimizing the technical training of
table tennis players). Monografia.
Sofia: NSA.
13. Minova, R., Ocheva, G., Dimov,
I., Zaharieva, Ts. (2005). Prilagane na sporta tenis na masa v
uchilishtnoto fizichesko vaspitanie.
(The application of table tennis in
school physical education). – Sport
i nauka, 2:73.
14. Dryanovski, Yo, Koen, Is., Krastev,
L. (1979). Izsledvane varhu dlannite
i obratni nachalni udari i vliyanieto im varhu krayniya rezultat. (A
study of initial forehand and backhand stroke and their effect on the
end result). – Vaprosi na fizicheskata
kultura, 4:224–229.
15. Koen, Is. (1977). Nachalen udar
– mostno urazhie. (Service a powerful weapon). – Trenyorska missal,
2:27–30.
16. Gigova, V., Damyanova, R. (2012).
“Statisticheski metodi v sporta - rakovodstvo za studentite ot OKS “Bakalavar” na NSA. Sofia: NSA-press.

Адрес за кореспонденция
Милчо Узунов, ст. преподавател; ТУ-София, ДФВС-ИССИ
1700 София, Студентски град, e-mail: mil4o_u@abv.bg

Спорт и наука, кн. 1, 2/2020 247

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 1, 2/2020

Физиология, спортна медицина
кинезитерапия

Повлияване на болката и подобряване
на функционалните възможности на мускулите при
страдащи от синдром на хроничната умора
Любов-Милени Петрова
Резюме. Синдромът на хроничната умора (СХУ) е сложно хронично
заболяване, което засяга повече от една система. Проявява се с хронична или с повтаряща се на периоди силна умора, която е придружена от
главоболие, болки в гърлото, миалгия и артралгия, безсъние и др., без
други хронични органични или психични заболявания. Болката в мускулите е характерен симптом за пациентите със СХУ. Етиологичният
фактор и патогенезата на СХУ все още не са изяснени. От клинична
гледна точка най-важната особеност на заболяването е, че има изключително тежки последици за хората, които често са ограничени в ДЕЖ
за дълги периоди от време. Въпреки многото усилия, положени през последните десетилетия, за да се проучи същността на този синдром,
все още съществуват неяснота и противоречия по отношение на неговото определение, диагноза и какво представлява оптималното лечение.
Ключови думи: синдром на хроничната умора, акупунктура, кинезитерапия
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Pain managent and muscle functionality improvement
in patients with chronic fatigue syndrome
Lyubov-Mileni Petrova
Abstract. Chronic fatigue syndrome (CFS) is complicated, affecting several
systems chronic disease. Symptoms are manifested mainly by chronic or
repetitive periods of extreme fatigue, which are accompanied by headache,
sore throat, myalgia and arthralgia, insomnia and many other psychoneuroses
without other chronic organic or mental diseases. The etiological factor and
pathogenesis of CFS are not clarified yet. Muscle pain is a characteristic
symptom of patients with CFS. From a clinical point of view, the most important
feature of the disease is that it has extremely severe consequences for individuals
who often make them seriously injured for long periods of time. Despite the
many efforts carried out during recent decades to investigate the nature of
this syndrome, there are still uncertainties and controversies with respect to its
definition, diagnosis and what constitutes optimal treatment.
Keywords: chronic fatigue syndrome, acupuncture, kinesitherapy

Умората е често оплакване в
общата и активна популация,
като съобщеното разпространение варира от 7% до 45% [10,
11]. Умората е състояние, което
може да варира от лека, която е
често наблюдавана в обществото, до тежка форма като СХУ
[12, 13]. СХУ се характеризира с
устойчива, медицински необяснима умора. Съчетава се със симптоми като мускулно-скелетна
болка, нарушения на съня, главоболие, нарушена концентрация
и краткосрочна памет [14]. СХУ
представлява сериозен здравен
проблем [15].
В изследването приложихме
два подхода, които доведоха до
подобряване на състоянието на
страдащите от двете групи, непосредствено след края на терапевтичната програма. Отчет-

ливо се намали субективното усещане за умора при изследваните.
Резултатите при късното изследване показаха запазването на
ефективността в полза на терапевтичната програма с акупунктура и вакуумна терапия.
Целта на нашата разработка
е да се проследи повлияването на
болката и функционалните възможности в мускулите при пациенти с хронична умора и да се
сравни ефективността на терапевтичните програми, включващи акупунктура [16] и акупресура,
всяка от тях в комбинация с вакуумна терапия.
Задачите, които си поставихме, бяха:
− да се съставят и приложат
методики: акупунктура, съчетана с терапия с вендузи, и акупресура, съчетана с терапия с венСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 249

дузи, на пациенти, страдащи от
хронична умора;
− от резултатите, анализа и
сравняването им да се изведат
изводи и да се дадат препоръки за
практиката.
Контингент и методи
Наблюдавани са 67 пациенти с
хронична умора, които покриват
диагностичния тест за МЕ/СХУ.
Процедурите бяха проведени в
базата на Холистичен център
„Ламонита“ ООД.
Участниците, които отговарят на критериите за СХУ, не
са с поставена диагноза от лекар
специалист – СХУ. Коректното
поставяне на диагнозата СХУ е
предизвикателство за засегнатите и медицинските специалисти
[17, 18]. Финалната диагноза на
СХУ може да бъде поставена и се
основава на направени многобройни и скъпи изследвания, с които
да се изключват други възможни
заболявания. При влизане в проучването нито един от усещащите
хронична умора не е с така поставена диагноза, която доказва СХУ.
Следователно тези, които отговарят на критериите за СХУ
и са допуснати за изследването,
по-нататък ще бъдат наричани
„хронично уморени“.
Изследваните лица, които:
имат положителен резултат от
тест за СХУ; са от двата пола;
15 мъже и 52 жени на възраст
от 29 до 60 години; нямат кожни лезии в зоната на акупресура/
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акупунктура са подписали информирано съгласие. Критерии за изключване от изследването бяха
пациенти, страдащи от: тежки
сърдечни и мозъчно-съдови заболявания, сериозно белодробно заболяване, диабет, тежки заболявания на черния дроб, бъбреците
и хематопоетичната система,
тромбоцитопения и нарушена
функция на кръвосъсирването,
психично заболяване, болест на
Алцхаймер или рак; бременни и
кърмещи жени; лица с история на
алкохолна зависимост и употреба
на наркотици. За групата с акупунктура – лица, които не могат
да приемат и се страхуват от
иглоубождане.
Изследваните са разпределени в две групи: експериментална група (ЕГ) – състои се от
34 души (n=34) – 8 мъже и 26 жени,
на възраст от 29 до 55 години. Те
са изпълнявали методика, включваща иглоубождане с еднократни
акупунктурни игли в точки и терапия с вендузи. Контролната
група (КГ) се състои от 33 души
(n=33) – 7 мъже и 26 жени, на възраст от 30 и над 60 години. Те са
изпълнявали методика, включваща мануално въздействие върху
биологично активни точки и
терапия с вендузи.
Нашите участници в изследването са предимно жени между
31- и 40- годишна възраст, което
е характерно за СХУ [19] и също
е свързано с предпочитанието на
жените да търсят алтернативни методи за лечение.

Методи на изследването
При явяване на пациенти,
търсещи терапия, се провежда
интервю и се снема анамнеза за
други неразположения и придружаващи заболявания. В случаите,
при които се отбелязваше хронична умора с давност повече от
4 месеца, се предоставяше тест
за диагностициране на СХУ. При
положителен резултат от теста се отправяше предложение
за включване в изследването ни.
Желаещите да се включване в
проучването подписаха информирано съгласие.
Проследяването осъществихме посредством измервания и
тестовете, които се извършиха
на три етапа – преди и след приключване на терапевтичния цикъл и 4 месеца по-късно.
Тест за установяване на МЕ/
СХУ, съдържащ три критерия:
• Индивидът е имал тежка
хронична умора в продължение
на 4 или повече последователни
месеца, което не се дължи на заболявания, свързани с умора (тези и
други условия трябва да се изключат от лекар);
• Умората значително пречи
на ежедневните дейности и работата;
• Индивидът едновременно
има четири или повече от следните симптоми: след физическо
и/или психическо натоварване
възстановяването
продължава
повече от 24 часа; нарушени са
концентрацията и краткосрочната памет; болки в мускулите;

болка в ставите, без подуване или
зачервяване; главоболие; нарушен
сън; увеличение на лимфни възли в
областта на шията или мишниците; често повтарящо се възпаление на гърлото. Тези симптоми
са се появявали периодично или са
се запазвали 4 или повече поредни
месеца [20].
Приложихме още: стандартизиран тест SF-36; функционални
тестове за изследване на обема
на движение: тест на Ott; тест
на Schober; измерване на екстензията на тялото от лег; тестване на мускулатурата по предната
страна на тялото; тестване на
мускулатурата по задната страна на тялото.
Резултати и анализи
Всички участници в изследването са с положителен тест за
СХУ, който изисква минимално
4 месеца, за да се отчете по него
подобрение, т.е. тестът да е отрицателен. Стандартизирания
тест SF-36 използвахме за изследването преди и след края на терапевтичния цикъл.
На таблица 1 са дадени причините, които са инициирали необходимостта на засегнатите от
хронична умора да потърсят терапия.
Данните показват, че най-многобройни са потърсилите лечение
с оплакване за болка в мускулите.
След интервю се разбира, че тя
е комбинирана с хронична умора.
Липсата на достатъчно информация е причина да не се приема
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Таблица 1
Неразположение, заради което
е потърсена помощ

ЕГ

КГ

Общо

Ж

м

ж

М

Болка в мускулите

7

4

6

5

22

Главоболие

6

3

5

2

16

Болка в ставите

5

1

4

0

10

Нарушен сън

2

0

3

0

5

Повтаряща се болка в гърлото

1

0

2

0

3

Хронична умора

5

0

6

0

11

Общо

26

8

26

7

хроничната умора като проблем,
който изисква лечение. Пациентите са със съмнение за налично
професионално „прегаряне“, но
имат разбиране за връзката на
умората с физическото им неразположение. Потърсилите терапия за хроничната си умора са

припознали състоянието си, когато са научили за предлаганата от
нас програма.
На таблица 2 е представен
броят на симптомите, отбелязани в диагностичния тест при
допускане към програма.

Таблица 2
СИМПТОМ

ЕГ, брой положи- КГ, брой положителни отговори телни отговори
Ж

М

Общо

Ж

М

Общо

След натоварване възстано
вяването е повече от 24 ч.

26

8

34

26

7

33

Нарушена концентрация и
краткосрочна памет

15

3

18

13

3

16

Болка в мускулите

15

7

22

14

7

21

Болка в ставите без подуване и
зачервяване

13

5

18

7

6

13

Главоболие

16

5

21

17

0

17

Нарушен сън

12

5

17

15

5

20

Увеличени лимфни възли

3

0

3

6

0

6

Често повтарящо се възпалено гърло

10

2

12

12

1

13
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Диаграма 1

Диаграма 2

Данните показват общия брой
симптоми, отбелязани за налични, при попълване на теста за допускане до изследването.
Болката в мускулите е водещ
симптом за двете групи и е отбелязан в тестовете на повече от
2/3 от изследваните.
Данни от изследването –
тест за мускулатурата по предната страна на торса
На диаграма 1 са представени
данните от статистическата
обработка на теста, отчитащ
издръжливостта на мускулатурата по предната страна на торса. От получените резултати се
вижда, че в началото на експеримента в двете групи се наблюдава вариация, която е незначителна. Издръжливостта се подобрява в резултат на курса, проведен

и при двете групи. Разликата
в крайните резултати на КГ и
ЕГ е със статистическа значимост в полза на тези, постигнати с експериментална методика
(Р=99,9%).
Данни от изследването
–
тест за мускулатурата по задната страна на торса
Тестът, насочен към отчитане на издръжливостта на мускулатурата по задната част на
торса, е отразен на диаграма 2.
Снетите начални резултати
показват, че между експерименталната и контролната група по
този показател няма вариация.
Различна е картината след края
на терапевтичния курс, когато
значително се наблюдава подобряване на издръжливостта на
мускулите по задната страна на
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Таблица 3

Показател
от тест
за СХУ

Болка
в мускулите

Начално измерване
ЕГ

Второ измерване

КГ
Не,
%

ЕГ
Да,
%

КГ
Не,
%

Да,
%

Не,
%

КГ

Не,
%

Да,
%

Да,
%

Не,
%

64,7

35,3

60,6 39,4 32,4 67,6 51,5 48,5 38,2 61,8 57,6

42,4
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Да,
%

ЕГ

Да,
%

торса при тестваните от ЕГ.
Разликата в крайните резултати
на двете групи е статистически
значима с Р=95,4%.
Експерименталната методика се откроява с ефективното
си въздействие, въпреки че и при
двете групи отчитаме подобрение по този показател.
За проведеното изследване от
изключителна важност се явяват
резултатите, които отразяват
запазването на ефекта от терапията. Възможно е да се подобри
състоянието на страдащия за известен период от време и спонтанно да се възобнови наборът
от симптоми, определящ СХУ.
Тестът, който установява наличието на СХУ, анализира състоянието 4 месеца назад. Това е минимално времето, което трябваше да се изчакаме след проведената терапия, за да се установят
действителните ползи от нея и
да приемем хроничната умора за
преодоляно неразположение.
Резултатите, получени 4 месеца след терапията, показват,
че 53% от участниците в експе-

Не,
%

Късно измерване

рименталната група са с трайно
подобрение в състоянието си и
не отговарят на критериите за
установяване на СХУ. Този процент е значително по-висок от
отчетеният при КГ – 18%, което е показател за ефективността на експерименталната терапевтична програма. Повече от
половината участници в ЕГ са
получили подобрение на здравословното си състояние, което е
с траен ефект, и може да се отчете анулиране на страданието
по отношение на хроничната
умора. Ефектът се простира освен върху подобреното физическо
състояние: намалено чувство на
умора, болка в мускулите и ставите, главоболие, но и върху продуктивността на личността в дейностите от ежедневния живот и
възобновяването на усещането за
значимост.
Тестът за определяне на наличието на СХУ, приложен в началото и определил участниците в
изследването, отчита най-висока
честота на болката в мускулите
и в двете групи. Шестдесет про-

цента от тестваните при КГ и
64% при ЕГ са дали положителен
отговор и са потвърдили наличие
на болка в мускулите.
При експерименталната група
се наблюдава явна обща тенденция за подобряване на проследените симптоми. Положителните отговори за налична болка в
мускулите при ЕГ са намалени на
38,2% и се явява значителна разлика спрямо тези при КГ – 57,6%.
Проследените резултати в
експерименталната група в началото на изследването спрямо
тези 4 месеца след приключването на терапевтичния курс показват, че болката в мускулите за ЕГ
от 64,7% намалява на 38,2%, което показва, че има тенденция за
намаляване на този симптом при
близо половината от тестваните, при които е бил наличен.
При КГ болка в мускулите се
отбелязва за налична от 60,6% от
допуснатите участници в КГ, а
след края на терапевтичния курс
е съобщено за налична от 51,5%
от изследваните, но отново подобрението се губи при късното
тестване и се връща до 57,6%.
Трайно подобрение е отчетено за
3% от участниците в КГ.
Болка в мускулите е отбелязана за налична при 64,7% от
изследваните в ЕГ в първото
тестване. Този процент намалява наполовина (32,4%) в края на
терапевтичния цикъл. В късното
проследяване за наличие на болка
в мускулите съобщават 38,2% от
изследваните в ЕГ. В голям процент постигнатите резултати

имат тенденция да се запазват
във времето след проведената
експериментална методика.
Изводи и препоръки
Приложената от нас експериментална методика, оказва
подчертан положителен ефект
върху симптома болка в мускулите
и функционалните възможности
на мускулите при страдащите
от хронична умора, което ни дава
основание да направим следните
изводи:
1. Болката в мускулите е найчесто срещаният симптом при засегнатите от хроничната умора.
2. Болката в мускулите и умората намаляват и в двете групи,
но в експерименталната – с тенденция ефектът на подобрение
да се запази.
3. Интензивността на болката се мени по време на терапевтичния курс и в двете групи, но
при пациентите в експерименталната група в късното тестване след 4 месеца тя е много пониска.
4. Страдащи от хронична умора, със страх от иглоубождане,
могат да бъдат обучени да извършват сами върху себе си точков масаж и ефектът може да
бъде задържан във времето. Лесно може да се прилага и на работното място.
5. Акупунктурата в комбинация с вакуумна терапия е ефективен метод за облекчаване на
болката в мускулите при хора с
хронична умора.
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6. Предоставяне на възможност за терапия на рисковите
групи професии, за да се подобри
трудоспособността, да се намалят честите отсъствия по болест, които са обвързани със значими обществени и лични икономически загуби.
Заключение
С проведеното експериментално проучване върху пациентите с хронична умора в продължение на пет месеца изпълнихме
основната цел, а именно намаляване на хроничната умора, болката в мускулите и подобряване на
качеството на живот на засегнатите.
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Кинезитерапия при възрастни и стари хора
с пневмония в клиничен етап
Антоанета Димитрова, Мария Бонтсиду,
Кристин Григорова-Петрова, Даниела Любенова
Резюме. Цел: Да се оцени въздействието на методиката на кинезитерапия (КТ) при пациенти с едностранна или двустранна пневмония
в клиничен етап.
Методика. Проучването е проведено с 20 болни с пневмония в УМБАЛ „Св. Анна“ – гр. София и обхваща периода от хоспитализацията
на пациентите и назначението им на процедури по КТ до изписването
им от Клиниката по пулмология (средно 9 дни). Контингентът е разделен на две групи – А и В, според клиничната диагноза на пациентите.
Изследванията са проведени преди първата процедура по КТ и в края
на кинезитерапевтичния курс, преди изписването от лечебното заведение. Процедурите се провеждат по един или два пъти на ден, според моментното състояние на пациента. Група А включва 10 болни (6
мъже и 4 жени) с диагноза bronchopneumonia bilateralis, на средна възраст
66–4,71 г. Съпътстващите заболявания са: бронхиална астма, хипертонична болест, захарен диабет тип 2, хронична обструктивна белодробна болест. На болните от тази група се прилагат индивидуално процедури по КТ 1–2 пъти дневно. Група В се състои от 10 болни (5 мъже и 5
жени) с диагноза bronchopneumonia dextra или bronchopneumonia sinistra (с едностранна пневмония), на средна възраст 62,90–6,51 г. Съпътстващите заболявания са хипертонична болест захарен диабет тип 2, хронична обструктивна белодробна болест. При болните е приложена същата
методика на КТ, както при пациентите от група А. Всички болни са
били на стандартно медикаментозно лечение. Изследвахме хемодинамичните и респираторните показатели в покой, както и две апнеични
проби на пациентите в началото и в края на проведената КТ.
Резултати. Установява се тенденция за нормализиране и подобряване на изследваните показатели според резултатите от крайното изследване в средни стойности.
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Заключение. Проучването показва положителното въздействие върху кислородната сатурация, дихателната честота и хемодинамиката
от приложената КТ методика.
Ключови думи: бактериална пневмония, белодробна рехабилитация

Physiotherapy in elderly inpatients with pneumonia
Antoaneta Dimitrova, Maria Bontsidou,
Kristin Grigorova-Petrova, Daniela Lubenova
Abstract. The aim is to evaluate the impact of physiotherapy (PT) in patients
with unilateral or bilateral pneumonia at a clinical stage.
Methods. The study was conducted with 20 patients with pneumonia at the
University Hospital “St. Anna” - Sofia and covers the period from hospitalization
of patients and their appointment to PT sessions until their discharge from
the Pulmonary Clinic (9 days on average). The contingent is divided into two
groups according to the clinical diagnosis of the patients. The examinations
were performed before and after the PT course. PT sessions are performed 1-2
daily according to the patient‘s current state. Group A included 10 patients (6
men and 4 women) diagnosed with bronchopneumonia bilateralis, mean age
66 – 4.7 years. Co-morbidities include: bronchial asthma, hypertension, type
2 diabetes mellitus, COPD. Patients in this group are treated individually for
physiotherapy 1-2 times a day. Group B consists of 10 patients (5 males and 5
females) diagnosed with unilateral bronchopneumonia, with an average age
of 62.9 – 6.5 years. Co-morbidities are type 2 diabetes mellitus, and COPD.
Patients were treated with the same PT as in Group A patients. All patients were
on standard medication. We investigated the hemodynamic and respiratory
parameters at rest, as well as two apnea tests of patients at the beginning and
end of the PT.
Results. There is a tendency to normalize and improve the studied indicators
according to the results of the final survey in the mean values.
Conclusion. The study showed the positive effects on oxygen saturation,
respiratory rate and hemodynamics of the applied physiotherapy.
Keywords: community-acquired pneumonia, pulmonary rehabilitation

Увод
Инфекциите на дихателната
система са най-често срещаните инфекции в световен мащаб.
Едно от основните заболявания
на долните дихателни пъти-

ща е пневмонията, която може
да бъде животозастрашаваща,
ако не се лекува своевременно и
адекватно с необходимите средства. Възпалителното заболяване на белите дробове засяга
алвеолите и затруднява нормалСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 259

ната белодробна функция [8, 11,
12, 13].
Пневмонията е инфекция на
белите дробове, която причинява възпаление на белодробния паренхим, алвеолите и бронхиолите. Според американските центрове за контрол и превенция
на заболяванията пневмонията е
причина за около 51 811 смъртни
случая годишно, особено за лица
над 65 години. Заболяването е
широко разпространено и има
голямо социално и обществено
значение. Правилната грижа и
подходящите средства намаляват смъртността и подобряват
качеството на живот на пациентите, страдащи от това заболяване [2, 9].
В развиващите се страни сред
много млади и много възрастни,
но също и при пациенти с хронични заболявания пневмонията
остава важна причина за смъртност [7].
Белодробната рехабилитация
е утвърден метод на лечение на
пациенти със заболявания на дихателната система. Нейната
цел е да намали отрицателното
въздействие върху качеството
на живот на пациента, като намали тежестта на симптомите,
и повиши способността на пациентите да участват в ежедневните дейности. Кинезитерапията се интегрира в цялостния
подход за лечение на болните с
оптимизиране на функционалното състояние, поддържане на
болните в стабилно състояние,
профилактика на усложненията
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от страна на други органи и системи и намаляване на икономическите разходи и необходимостта
от здравни грижи [1, 2].
Работната хипотеза е свързана с предположението, че прилагането на кинезитерапия при
пациенти с едностранна и двустранна пневмония в клиничен
етап ще повлияе положително
върху функционалното състояние
на пациентите и ще редуцира риска от усложнения.
Целта на проучването е да се
оцени въздействието на методиката на кинезитерапията при
пациенти с едностранна или двустранна пневмония в клиничен
етап.
Методика
За периода от 8 февруари до
22 март 2019 г. са изследвани
20 болни с пневмония в УМБАЛ
„Св. Анна“ – гр. София. Проучването обхваща периода от хоспитализацията на пациентите и
назначението им на процедури по
кинезитерапия до изписването
им от Клиниката по пулмология
(средно 9 дни). Контингентът
е разделен на две групи – А и В,
според клиничната диагноза на
пациентите. Изследванията са
проведени преди първата процедура по кинезитерапия и в края
на кинезитерапевтичния курс,
преди изписването от лечебното заведение. Процедурите по
кинезитерапия се провеждат по
един или два пъти на ден, според
моментното състояние на па-

циента. Преди провеждането на
кинезитерапевтичния комплекс
са назначени и инхалаторни процедури с 0,9% натриев хлорид.
Група А. Състои се от 10 болни (6 мъже и 4 жени) с диагноза
bronchopneumonia bilateralis на средна възраст 66–4,71 г. Съпътстващите заболявания са: бронхиална
астма, хипертонична болест, захарен диабет тип 2, хронична обструктивна белодробна болест.
На болните от тази група се прилагат индивидуално процедури
по кинезитерапия един-два пъти
дневно.
Група В. В нея са включени
също 10 болни (5 мъже и 5 жени)
с диагноза bronchopneumonia dextra
или bronchopneumonia sinistra (с ед-

ностранна пневмония) на средна
възраст 62,90–6,51 г. Съпътстващите заболявания са хипертонична болест, захарен диабет
тип 2, хронична обструктивна
белодробна болест. На болните е
приложена същата методика на
кинезитерапия, както при пациентите от група А.
Болните са подбрани по следните критерии:
Включващи критерии:
– Доказана
клинично
едностранна или двустранна пневмония
– Стабилна хемодинамика
– Контактни, адекватни и мотивирани за провеждане на кинезитерапевтични процедури.
Изключващи критерии:

Таблица 1. Обща характеристика на контингента
Група

Група А

Група В

66–4,71

62,9–6,51

2
5

3
5

3

2

Мъж

6

5

Жена

4

5

Астма

3

0

Дихателна недостатъчност

3

2

ХОББ

2

2

Артериална хипертония

6

5

Захарен диабет

2

3

Показател
Средна възраст (г.)
50–60 г.
60–70 г.
70–80 г.
Пол
Придружаващи заболявания
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– Декомпенсирана дихателна
и/или сърдечна недостатъчност
– Неврологични и/или ставни
заболявания, които могат да възпрепятстват изпълнението на
процедурите и провеждането на
изследванията
– Изразени когнитивни нарушения и психични отклонения
– Нежелание да изпълняват
процедурите по кинезитерапия.
За целите на проучването двукратно са проследени следните
функционални показатели в покой:
1. Апнеични проби. Използвани са двете апнеични проби за
инспираторна и експираторна
апнея, които отразяват състоянието на кардио-респираторната система и силата на междуребрената мускулатура [5].
И при двете проби на пациента се обяснява и показва какво се
изисква от него. При експираторната апнея пациентът e в тилен
лег с повдигната горна част на
тялото или седнал удобно, трябва да вдиша максимално дълбоко,
след което да издиша максимално
въздуха, който се намира в белите му дробове, и да задържи максимално дълго, без да вдишва. Времето за задържане на дишането
след експириум е средно 30 сек. и
експираторна проба под 10 сек. се
приема за белег за нарушена сърдечна и пулмонална функция [5].
При инспираторната апнея
пациентът е в тилен лег с повдигната горна част на тялото
или седнал удобно, след няколко
свободни вдишвания и издишва262 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ния, вдишва дълбоко и задържа
дишането, колкото може по-дълго време. Кинезитерапевтът
засича времето за задържане на
дишането след инспириум. При
здрави лица на средна възраст
обикновено времето за задържане на дишането след инспириум е
средно 40–50 сек. Инспираторна
проба под 15 сек. и се приема за белег за нарушена сърдечна и пулмонална функция [5].
Както е известно, пробата за
експираторна апнея дава косвена
информация за функционалното
състояние на лявото предсърдие
и лявата сърдечна камера, а пробата за инспираторна апнея – за
дясната сърдечна половина, тъй
като при вдишване се увеличава
вътрегръдното налягане, което
пречи на придвижването на кръвта от дясната камера към белите дробове [5].
2. Кислородна сатурация (SpO2%)
на кръвта (пулсоксиметрия)
Изследването
е
проведено
с портативен пулсоксиметър
(BCI Fingerprint Hand Held Pulse
Oximeter 3401, Smith Medical, USA).
Измерването на кислородната
сатурация се извършва на втори
пръст (показалец), като условието
е да не се прави на ръката, на която се извършват вливанията. Апаратът е лек и удобен, не ограничава движенията на ръката, което
го прави подходящ за употреба
по време на кинезитерапевтични
процедури. Нормалните стойности са в рамките на 90–100%.
3. Дихателна честота и хемодинамични показатели. Диха-

телната честота представлява
броя вдишвания за една минута.
Може да се проследява в покой и
по време на физическо натоварване. Извършва се чрез поставяне
на дланта на изследващия върху гръдната кост на пациента.
Нормалните стойности са 16–20
вдишвания. Хемодинамичните
показатели включват пулсова
честота (брой уд./мин.), която
ни дава информация за броя удари
на сърцето за една минута, тя се
измерва на a. radialis на китката
с нормални стоиности 60–100 уд./
мин. Артериално кръвно налягане, измерено по маншетен способ
(mmHg), се измерва в покой преди
натоварването, по време на процедурата и след натоварването.
Методиката на кинезитерапия зависи от рехабилитационния потенциал на пациента, от
това дали пневмонията е едностранна, или двустранна, от възрастта и от съпътстващите
заболявания. За решаване на горепосочените задачи подбрахме
следните средства, които приложихме в процедурите по кинезитерапия за двете групи.
– Гръдно и диафрагмално дишане
– Ритмични упражнения за
дистални мускулни групи
– Активни упражнения за горни и долни крайници, съчетани с
дишане
– Звукова дихателна гимнастика
– Релаксиращ масаж на междуребрените мускули и вибрационен масаж

– Активни упражнения, включващи наклони и извивки
– Упражнения, стимулиращи
отхрачването и откашлянето
– Дозирано ходене.
Резултати
Резултати и анализ на проследените хемодинамични показатели в покой на болните с пневмония от двете групи
На таблица 2 са представени
резултатите на група А и на група В от хемодинамични показатели в покой в началото и в края
на проучването.
Пулсовата честота в покой (норма от 60–100 уд./мин.) и артериалното кръвно налягане (норма<139/89 mmHg) са в рамките
на референтните нормативи за
съответната възраст (NHLBI,
2004; Seidel, 2007). Установява се
намаляване на пулсовата честота в покой и при двете групи: за
група А средно с 13 уд./мин., за група В средно с 4 уд./мин.
Шест пациенти от група А и
пет пациенти от група В имат
назначена
антихипертензивна
медикаментозна терапия, с която се лекуват системно. В края
на наблюдението и при двете
групи се забелязва тенденция за
понижаване на систоличното и
диастоличното артериалното
кръвно налягане в покой средно с
2 mmHg, по-добре изразено при
пациентите от група В.
Подобни резултати, показващи благоприятния хипотензивен
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Таблица 2. Промени в хемодинамичните показатели, дихателната
честота и кислородната сатурация в покой при двете групи в началото и в края на проучването
Група
Показател
Систолично
артериално
налягане (mmHg)
Диастолично
артериално
налягане (mmHg)
Пулсова честота
(уд./мин.)

Начало
–SD1

Край
–SD2

-

Група А

129,5–10,66

127–8,23

2,5

Група В

127,5–7,17

125,5–5,50

2

Група А

81,5–9,44

81,5–6,26

0

Група В

83,5–7,84

80,5–5,50

3

Група А

87,3–8,06

74,5–10,90

12,8

Група В

87–12,66

82,7–17,03

4,3

Дихателна честота
(брой вдишвания/
мин.)

Група А

17,4–0,97

15,5–1,58

1,9

Група В

18,2–1,69

17,5–2,32

0,7

Кислородна
сатурация (%)

Група А
Група В

92–2,94
93,7–2,31

95,7–1,34
96,5–1,27

-3,7
-2,8

четание с медикаментозно лечение, съобщават и други автори
[3, 4, 6, 10].
,
– средни стойности на
показателите при изследванията; SD1, 2 – стандартни отклонения на показателите; група А
– болни с двустранна пневмония;
група В – болни с едностранна
пневмония
По отношение на дихателната
честота в началото и в края на
проучването и при двете изследвани групи (за група А от 17,4–0,97
вдишвания/мин. в края е нaмалена до 15,5–1,58 вдишвания/мин. За
група В от 18,2 вдишвания/мин. в
края са 17,5 вдишвания/мин.) не се
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наблюдават съществени промени в средните стойности и показателят остава в рамките на
референтните стойности (16–20
вдишвания/мин.).
Кислородната сатурация на кръвта в покой е относително постоянна величина и остава в рамките на нормативните стойности
от 90–100%.
На фона на стабилната кислородна сатурация се наблюдава нарастване на времето за задържане на дишането при изпълнението за пробите за инспираторна и
експираторна апнея, които имат
непосредствена връзка с хемодинамиката и дишането (табл. 3).

Таблица 3. Промени в апнеичните проби при двете групи в началото
и в края на проучването
Начало

Група

–SD1

Показател
Инспираторна
апнея (сек.)
Експираторна
апнея (сек.)

Край
–SD2

-

Група А

14,52–0,96

16,56–1,94

2,04

Група В

17,07–4,26

20,93–4,03

3,86

Група А

12,14–1,55

14,43–2,12

2,29

Група В

15,26–3,16

16,69–2,80

1,43

Ние приемаме тези малки, но
еднопосочни по динамика резултати като следствие от целенасочено прилаганата кинезитерапия.
,
– средни стойности на показателите при изследванията;
SD1, 2 – стандартни отклонения
на показателите; група А – болни
с двустранна пневмония; група В
– болни с едностранна пневмония
Извършените от нас две функционални проби със задържане на
дишането отразяват състоянието на кардио-респираторната система. За параметрите на
инспираторна и експираторна
апнея при възрастни хора няма
фиксирани нормативи.
Както е известно, пробата за
експираторна апнея дава косвена
информация за функционалното
състояние на лявото предсърдие
и лявата сърдечна камера, а пробата за инспираторна апнея – за
дясната сърдечна половина, тъй
като при вдишване се увеличава

вътрегръдното налягане, което
пречи на придвижването на кръвта от дясната камера към белите дробове. При здрави лица на
средна възраст обикновено времето за задържане на дишането
след инспириум е средно 40–50
сек., а времето за задържане на
дишането след експириум е средно 30 сек. Инспираторна проба
под 15 сек. и експираторна проба
под 10 сек. се приема за белег за
нарушена сърдечна и пулмонална
функция [5].
При пациентите от експерименталната група резултатите
от двете проби преди кинезитерапията са средно 14,52 сек. за
инспираторната апнея и средно 12,14 сек. за експираторната
апнея, което означава влошаване
на сърдечната функция, и по-специално на дясната камера и дясното предсърдие.
В контролната група резултатите са по-високи, при инспираторната апнея се отчетоха
средно 17,07 сек., а при експира-
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торната апнея – 15,26 сек. (табл.
3). В края на експеримента и в
двете групи се отчете подобрение, като в експерименталната
двете апнеи се подобриха средно
с по 2 сек., а в контролната – инспириумът средно с по 3,89 сек. и
експириумът средно с по 1,43 сек.
Изводи
След проведената кинезитерапия се установи намаляване на
артериалното кръвно налягане,
пулсовата и дихателната честота в покой, както и увеличаване
на кислородната сатурация в покой и при двете групи, по-добре
изразено при група В. Подобрява
се работата на сърцето, косвено
установено чрез подобряване на
времето за изпълнение на двете
апнеични проби при двете групи
болни, по-добре изразено при група В.
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Възстановяване на модела на ходене чрез изследване и
корекция на рефлекторните дисфункции с приложна
кинезиология
Дянко Ванев
Резюме. Приложната кинезиология е наука, чрез която могат да се
диагностицират и лекуват постурални и двигателни модели. В тази
статия се обсъжда клиничен случай на млада, активна 19-годишна жена,
диагностицирана с мануално мускулно тестване на приложната кинезиология и лекувана с авторския метод P-DTR на д-р Хосе Паломар. Отчетени са качеството и параметрите на походката и функцията на
нервната система чрез диагностичната апаратура BTS FREEEMG 1000
(програмата BTS EMG-Analyzer) и G-WALK (аналитичната програма GSTUDIO). Онагледени са диагностиката и лечението в реално време. Резултатите от изследването са много добри и са в положителна посока
за възстановяване на неврологичното здраве.
Ключови думи: приложна кинезиология, мануално мускулно тестуване, центриращи рефлекси, рефлекторна и рецепторна дисфункция, дълбок сухожилен рефлекс (P-DTR), модел на ходене

Restoring the walking patern by research and correction
of reflectoral dysfunctions with applied kinesiology
Dyanko Vanev
Abstract. Applied kinesiology is a science through which postural and motor
models can be diagnosed and treated. In this article, we look at the clinical
case of a young, active 19-year-old woman, without significant complaints with
Applied Kinesiology and P-DTR-author’s methodology by Dr. Jose Palomar,
recording the quality and parameters of gait and function of the nervous
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system through BTS EMG-Analyzer, G-WALK, G-STUDIO analytical program,
monitoring and analyzing in real time the effects of diagnosis and treatment in
this case with good results.
Keywords: applied kinesiology, manual muscle testing, centering reflexes,
reflex and receptor dysfunctions, proprioceptive deep tendon reflex (P-DTR),
walking pattern

В дадени условия човек е уязвим
и обичайните или прекомерни за
организма стимули, без значение
от какво естество са, оказват
прекалено силно за този момент
въздействие върху нервната система (НС). Тя не успява да балансира и компенсира, при което
се появяват т.нар. рецепторни
дисфункции или изкривена информация (Pаlomar, 2015). При подобни състояния работата на НС
се изменя, дезорганизира и нейната възможност или функция
да оказва и регулира възбуждане
или задържане с цел балансиране
и приспособяване се нарушава.
При такова състояние, известно
като „хипертоничност“, НС губи
способността си да отпуска или
задържа мускулния тонус (Васильева, 2018).
Най-голямо изменение оказва
ноцицепцията и с нея трябва да
се работи на първо място, преди да
се започне всичко друго. На второ
място, от гледна точка на поставения проблем, центриращите рефлекси, когато са активни и ние
установим това, означава, че те
са се „включили“, за да компенсират или уравновесят симетричността в походката на пациента, което е следствие най-често
на преживяна травма от ноцицептивно или друго естество.

Приложната
кинезиология
(ПК), създадена от д-р Джордж
Гудхард (САЩ), е уникална система за изследване на пациенти,
с която може да се оценят както нормалните, така и патологичните функции на тялото.
Мануалното мускулно тестване
(ММТ) на ПК е изключително полезен диагностичен инструмент
за оценка на глобалната хомеостаза на организма (Walther, 2000).
Ако ние сме способни да представим на НС, чрез проприоцептивна стимулация, изкривения
модел, който съществува посредством мускулния отговор, и
тогава да се въведе проприоцептивен дълбок сухожилен рефлекс
(P-DTR), НС автоматично ще
нормализира нервния отговор
(Pаlomar, 2015).
Целта на настоящия експеримент е да се диагностицира наличието на рефлекторни дисфункции (вкл. рецепторни) чрез ММТ
на ПК и да се коригират с метода
на проприоцептивния дълбок сухожилен рефлекс (P-DTR), което
ще възстанови модела на ходене.
Материал и методика
Експериментът се базира на
казусен случай, чрез който се демонстрират дезорганизацията
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на НС и последствията в хомеостазата на организма на функционално ниво. Изследваното лице
е на 19 години без явни клинични
симптоми, но с редица травми,
за които съобщава.
Научното изследване е проведено в следната последователност:
1. ММТ за хипертоничност на
мускулите, за активни центриращи рефлекси и за дисфункция
на ноцицептивните рецептори
като показатели за дезорганизираност на НС и нарушаване на
функционалния баланс на организма, проявяващо се с хипертоничност на мускулите и нарушен модел на ходенето.
2. Последователно елиминиране на хипертоничността и отстраняване на активните центриращи рефлекси, които се явяват компенсаторен механизъм за
поддържане на функцията на НС,
и с последващо неутрализиране
на ноцицептивните дисфункции.
Корекцията на дисфункциите
е осъществена чрез уникалната
терапевтична методика на проприоцептивния дълбок сухожилен рефлекс (P-DTR), изобретена
от д-р Хосе Паломар (Мексико).
Инструментариум
За доказване на ефективността на научния експеримент за
изследване и корекция на рефлекторните дисфункции (вкл.
рецепторни), както и за възстановяване на модела на ходене, е
изработен специален алгоритъм
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за диагностичната апаратура –
BTS FREEEMG 1000 – BTS EMGAnalyzer, и G-WALK – G-STUDIO,
G-SENSOR.
А. Отчетена е реакцията на
НС чрез мускулния тонус за хипертоничност и съответно възстановяването му до нормотоничност, показател за оптималната работа на НС (електромиография чрез BTS FREEEMG 1000
– BTS EMG-Analyzer).
Б. Отчетени са индексите,
които имат отношение към
симетрията в модела на ходенето (програмата G-WALK –
G-STUDIO, G-SENSOR):
• “Walk Quality Index” – Индекс за качеството на походката
(ИКП) – показва възможността
на лицето да разпределя правилно
в ходенето опорната и маховата
фаза. Този индекс се калкулира за
двата крайника – десен и ляв. Ако
ИКП=100%, цикълът на походката е разделен точно на 60% опорна фаза и 40% махова фаза, което
е идеалният модел на ходене. До
90% се смята за задоволително.
• “Symmetry Index” – Индекс на
симетрия (ИС) – дава информация за общата симетрия на лицето по време на ходене. В частност, този индекс представя способността на лицето да ускорява
центъра на тежестта по подобен начин по време на цикъла на
десните и левите крачки. Колкото индексът е по-близо до 100%,
толкова по-голяма е симетрията
по време на ходенето. Обикновено лицата без патология показват индекс над 90%.

• “Propulsion Index” – Индекс
на оттласкване (ИО) от крак на
крак при модела на ходене. Този
параметър описва възможността на обекта напълно да поеме тежестта на тялото върху
крайника след фазата на забавяне
и да оттласне центъра на тежестта напред към противоположния крак по време на фазата
на ускоряване. Колкото е по-голям процентът на ИО, толкова е по-голяма възможността
за придвижване напред по време

на фазата на единичната опора.
Този индекс е важен за оценка на
симетрията на оттласкване и
за водене на двата крайника по
равнопоставен начин в модела
на ходене.
Анализ на резултатите
От първоначалното ММТ,
предхождащо апаратното, се
установи глобална хипертоничност, което е показател за дезорганизация на НС. Всички мускули

Таблица 1

Фиг. 1.
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Фиг. 2.
в тялото са в състояние на хипертонус или развиват само „сила“,
без да може при определени стимули да се развие хипотонус или
„слабост“. Чрез изследването с
BTS EMG-Analyser се потвърди
глобалната хипертоничност на
мускулите (табл. 1, фиг. 1, 2).
След като се установи причината глобалната хипертоничност, че е дисфункция на ноци-

Таблица 2
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цептивните рецептори, тя се
коригира с методиката на проприоцептивния дълбок сухожилен
рефлекс (P-DTR). Проведе се контролно изследване с BTS EMGAnalyser и се установи, че НС реагира нормотонично (табл. 2, фиг.
3, 4).
Проведе се ММТ за наличие на
активни центриращи рефлекси
и се установи наличие на преден

Фиг. 3.

Фиг. 4.

центриращ рефлекс вляво, лабиринтен рефлекс вляво и рефлекс
глава – шия вляво.
След това се извърши начално
изследване на модела на ходене
чрез протокол WALK + с телеметричната система G-WALK.
От получените данни се вижда (фиг. 5, 6), че качеството на
походката от лявата страна
е 96.5%, а от дясната страна е
97.9%. Индексът на симетрия
(ИС) е 86.9%, който е незадоволи-

телен, и индексът на оттласкване (ИО) е съответно 8.8 за лявата и 9.9 за дясната страна.
Посредством индикаторен мускул и провокации в областта на
таза се откри проприоцептивна дисфункция по отношение на
III категория на таза (свързана с L5
и art. sacro-iliaca отдясно). Тази дисфункция се елиминира и се извърши
корекция на центриращите рефлекси по методиката за рефлекса глава – шия (Ванев, Горанова, 2016).
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

Проведе се контролно изследване на модела на ходене (фиг. 7,
8)
Установи се промяна в показателите, от които ИС все още е
незадоволителен – 88,1%.
След ММТ се констатира и се
коригира ноцицептивна дисфункция в областта на латералния
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малеол на десния долен крайник в
ligament talofibularis anterior. Проведе се контролно изследване на
модела на ходене (фиг. 9, 10).
Вижда се положителна промяна в ИКП (фиг. 9) – 97,6% вляво и
98,5% вдясно, ИС достига 98.5%,
което е много добър резултат
спрямо началното измерване. ИО

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Фиг. 9.
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Фиг. 10.
е 8.9 за лявата и 8.5 за дясната
страна, демонстрирайки равномерност в походката и в движението напред. С отчитането на
добри резултати и малкото на
брой ноцицептивни „причини“
лечебната процедура е приключена.
Проведе се контролно изследване с протокола за наличие на
активни центриращи рефлекси и
такива не бяха установени.

Фиг. 11.
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Чрез аналитичната програма
G-STUDIO се онагледи динамиката на корекция в модела на ходене по време на диагностичния
и терапевтичния процес (фиг. 11,
12).
На фигура 11 се вижда ясно, че
качеството на походката в общ
план за левия и десния долен крайник ИС достига до високи стойности, показател за правилен модел на ходене.

Фиг. 12.
На фигура 12 е представен ИО
на двата крайника. Отчита се
положителна тенденция в симетрията на оттласкване и водене
на двата крайника по равнопоставен начин в модела на ходене.
Заключение
Резултатите от експерименталната работа потвърждават
оптималния подход за изследване и корекция на рефлекторните
дисфункции (вкл. рецепторни).
Методът на проприоцептивния
дълбок сухожилен рефлекс (P-DTR)
е лесно приложим и бърз с явен
ефект за възстановяване на модела на ходенето. Правилният
модел на ходене показва, че нервната система е в т.нар. неврологично здраве, а организмът е с
нормална хомеостаза. В процеса
на работата с тялото мануалното мускулно тестване се явява
уникален инструмент за диагностика и оценка на получените резултати.
Проведеният
експеримент
показва, че диагностично-тера-

певтичният алгоритъм може да
се прилага както при пациенти,
така и при спортисти по всяко
време и на всяко място с цел бързо възстановяване на модела на
ходенето. Това може да бъде незаменим помощник за възможно
най-доброто реализиране на спортиста по време на състезание.
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Ваксинация срещу сезонен грип при спортисти
Теодора Георгиева
Резюме. Основно средство за профилактика на грипа и за намаляване
на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения, предизвикани от него, са съвременните противогрипни ваксини. За установяване
на нагласите към поставянето на противогрипни ваксини и употребата им сред спортуващи беше проведено анкетно проучване чрез пряко
стандартизирано интервю и попълване на предварително разработен
уеб-базиран въпросник. Изследвани са 106 студенти от НСА на възраст
от 19 до 49 г., трениращи определен вид спорт или занимаващи се с
фитнес или други физически активности. Почти 80% от анкетираните са боледували от грип и остри респираторни заболявания през сезон
2018/2019 г. В резултат на боледуване 7,1% не са взели участие в предвидените състезания, а при всеки четвърти е било компрометирано
представянето и не са постигнати желаните резултати. Въпреки
това спортистите в НСА не се ваксинират срещу грип, не са запознати с противогрипните ваксини, както и с ползите от ваксинопрофилактиката на грипа. Слабата информираност и ниският обхват с
противогрипни ваксини при спортистите съответстват на ниското
ниво на имунизации на населението като цяло в България.
Ключови думи: грип, ваксини, спортисти, информираност

Seasonal influenza vaccination in athletes
Teodora Georgieva
Abstract. The primary means of preventing influenza and reducing the
incidence, mortality and serious complications caused by it are the current
influenza vaccines. A survey was conducted to determine the attitudes towards
the administration of influenza vaccines and their use among athletes through
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a directly standardized interview and completion of pre-developed web-based
questionnaire. A total of 106 NSA students, aged 19-49, trained in a particular
sport or engaged in fitness or other physical activity have been investigated.
Almost 80% of the respondents had influenza and acute respiratory infections
during the 2018/2019 season. As a result of illness, 7.1 % did not participate in the
scheduled competitions, and one in four gave an unsatisfactory performance
and failed to achieve the desired results. However, NSA athletes are not
vaccinated against the influenza, they are not aware of the influenza vaccines,
and the benefits of influenza vaccination. Poor awareness and low coverage of
influenza vaccines in athletes is consistent with the low immunization rate of
the general population in Bulgaria.
Keywords: Influenza, vaccine, athletes, awareness
Ежегодните грипни епидемии
са признати като един от първостепенните проблеми пред
общественото
здравеопазване
както поради високата заболяемост и смъртност, така и поради големите разходи за домашно
и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравната система. Грипните вируси могат да причинят сериозно
заболяване при лица от всички
възрастови групи, включително
и при напълно здрави преди това
хора. В световен мащаб сезонните грипни епидемии предизвикват от 3 до 5 милиона случая на
тежки заболявания и от 250 000
до 500 000 смъртни случая всяка
година. На всеки смъртен случай
съответстват значително поголям брой хоспитализации, свързани с възникнали усложнения.
Големият брой заболели по едно
и също време повишава значително нуждите от амбулаторно и
болнично лечение и предизвиква
свръхнатоварване на лечебната
мрежа. Всеки клинично проявен
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случай на грип води до значителни социални и икономически загуби, свързани с намалена физическа
дееспособност и с пропуснати работни и учебни дни [1, 2, 7, 8].
Грипът и острите респираторни заболявания (ОРЗ) имат
лесен въздушно-капков механизъм на предаване и кратък инкубационен период, а изграденият
имунитет е краткотраен, типово-специфичен, което обуславя и
голямата честота на тези заболявания.
Профилактичните и противоепидемични мерки са свързани с
ограничаване на разпространението на причинителите на дихателни инфекции – хигиенни мерки и прилагане на препарати със
специфично действие по отношение на грипните вируси (ваксини
и антивирусни медикаменти).
В България е осигурен достъп до
всички съвременни, високоефективни препарати за профилактика и лечение, които следва да
бъдат използвани оптимално, за
да се намали здравната, социална-

та и икономическата тежест на
заболяването [9, 14, 15].
Инфекциите на горните дихателни пътища са най-честите причини за заболяване както
при елитните спортисти, така
и при тези, които тренират интензивно и са подложени на високи натоварвания. Инфекциозните заболявания, и особено тежко
протичащите, като грип, остри
бронхити, пневмонии, могат не
само да нарушат тренировъчния график на спортистите, но
и да доведат до продължителни
прекъсвания на тренировъчния
процес и до сериозни здравословни проблеми [10]. В резултат на
това се влошават не само спортните резултати, но и често наскоро прекарани или настоящи
инфекции се свързват с неочаквани провали на топ спортисти в
отговорни състезания [11]. Сред
състезатели, живеещи в пренаселени бази, могат да възникнат
тежки епидемични взривове,
причинени от грипни вируси. Те
могат да доведат до сериозни усложнения при здрави преди това
лица и представляват предизвикателство за спортистите да
продължат да тренират и да се
състезават. Такъв взрив, предизвикан от грипен вирус А H3N2,
възниква сред 81 здрави преди
това юноши, участващи в ски
училище в Австрия. Засегнати са
49% от младежите, като 69% се
разболяват в рамките на първите два дни. Двама от заболелите
са хоспитализирани с пневмония,
като един от тях умира [6].

Основно средство за профилактика на грипа и намаляване на
заболяемостта,
смъртността
и тежките усложнения, предизвикани от него, са съвременните противогрипни ваксини [12].
Разработените ваксини срещу
сезонен грип са доказали своята
ефективност и безопасност и се
прилагат повече от 60 години за
предпазване от циркулиращите
всеки зимен сезон грипни вируси.
Грипните вируси непрекъснато
се променят, в резултат на което всяка година се появяват нови
щамове, към които населението
няма имунитет. Тази непрекъсната изменчивост води до необходимостта от ежегодно актуализиране на състава на противогрипните ваксини и респективно
от ежегодна имунизация преди
началото на епидемичния сезон.
За установяване на нагласите
към поставянето на противогрипни ваксини и употребата им
сред спортуващи беше проведено анкетно проучване чрез пряко стандартизирано интервю
и попълване на предварително
разработен уеб-базиран въпросник. Изследвани са 106 студенти
от НСА на възраст от 19 до 49 г.,
трениращи определен вид спорт
или занимаващи се с фитнес или
други физически активности.
От всички анкетирани лица
79,2% (84 души) са боледували
през последния грипен сезон на
2018/2019 г. (фиг. 1).
В резултат на боледуване 7,1%
(6 лица) не са взели участие в
предвидените в спортния каленСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 281

Фиг. 1. Боледували от грип и ОРЗ през сезон 2018/2019 г.

Фиг. 2. Пропуснати състезания поради грип и ОРЗ през сезон 2018/2019 г.

дар състезания, а пропуснатите
турнири през сезона са общо 12
(фиг. 2).
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При боледувалите състезатели, които все пак са взели участие
в предвидените състезания, забо-

Фиг. 3. Представяне по време на състезания след боледуване от грип
и ОРЗ
ляването е оказало влияние върху постигнатите резултати и
върху представянето им в 14,3%
от случаите (фиг. 3). Трябва да
се има предвид, че една част от
анкетираните (35 лица, 41,7%), не
са имали състезания в периода на
повишена заболяемост от грип
и ОРЗ. От всички участвали в

турнири и надпревари през грипния сезон при всеки четвърти
(12 души, 24,5%) е било компрометирано представянето и не са
постигнати желаните и очаквани резултати.
Специфичните мерки за профилактика на грип са свързани с
прилагането на противогрипни

Фиг. 4. Поставяне на противогрипна ваксина
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ваксини. За да се проследят нагласите на интервюираните към
противогрипната ваксинация, са
събрани данни за извършените
имунизации срещу грип до момента. От всички анкетирани само
12,3% (13 лица) са запознати с противогрипната ваксинация и са се
имунизирали някога срещу грип
(фиг. 4).
Следващият въпрос е свързан
с поставянето на ваксина в началото на проучвания грипен сезон. Едва 2,8% (3 лица) са се ваксинирали срещу грип през сезон
2018/2019 г. (фиг. 5).
Ваксиниралите се срещу грип
трима души са чуждестранни
студенти, които са запознати с
противогрипните имунизации в
страните, от които идват и където ежегодно се ваксинират и се
провеждат активни кампании за
профилактика на грипа сред спортисти.

Данните от проведеното проучване още веднъж доказват, че
ползите от предотвратяването
на грип и ОРЗ при спортисти са
много големи. Заболяването се е
отразило не само на представянето в състезанията през зимния
сезон на една четвърт от спортистите, но и е довело до отпадане от участие в турнири. Респираторните инфекции са практически неизбежни, когато се
събират много хора на едно място, както се случва при спортни
състезания или когато се провеждат лагери и турнири с организирано хранене, транспорт, делят
се общи съблекални, хотели и т.н.
Състезателите могат да се разглеждат като рискова подгрупа
от населението поради специфичния начин на живот – чести
пътувания и тесен контакт със
съотборници или противници, и
сериозните последици, които за-

Фиг. 5. Ваксинация срещу грип през сезон 2018/2019 г.
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боляването предизвиква – дори
лека грипна инфекция може да доведе до отсъствие от тренировки и състезания, компрометиране на състезателните резултати
и евентуално загуба на цял сезон.
Въпреки че почти 80% от анкетираните са боледували от грип
и ОРЗ през сезон 2018/2019 г., спортистите в НСА не се ваксинират срещу грип, не са запознати
с противогрипните ваксини, както и с ползите от ваксинопрофилактиката на грипа. Слабата информираност и ниският обхват
с противогрипни ваксини при
спортистите съответстват на
ниското ниво на имунизации на
населението като цяло в България. Страната ни не само че се
намира на едно от последните

места в Европа по брой имунизирани лица, но и имунизационният
обхват през последните години
непрекъснато се понижава, за да
достигне едни от най-ниските си
стойности през сезон 2018/2019 г.
– 1,93 дози ваксина на 100 души
(фиг. 6). Тези изчисления са направени на базата осъществен внос
на противогрипни ваксини, а не
на реално приложени, които са
дори по-малко.
Най-сигурният начин за предпазване от грип е поставянето
на противогрипна ваксина. Това
е първата и най-важна стъпка
за защита от заболяването, особено за състезаващите се през
зимните месеци. Общите препоръки са имунизацията с противогрипна ваксина да се предлага

Фиг. 6. Приложени дози противогрипни ваксини в България 2009–
2019 г. (на 100 души)
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ежегодно на всеки, който желае
да се предпази от грип или да
предотврати разпространението на вируса сред близките си
хора. Особено важно е да се ваксинират спортистите и останалият персонал преди международни събития, които се организират по време на грипния
сезон. Трябва да се има предвид,
че в умерените климатични райони на северното и южното
полукълбо грипната активност
е сезонна, настъпваща приблизително от октомври до май
в северното и от април до септември в южното полукълбо. В
тропиците грип се среща през
цялата година. Освен че сезонът
на грипа се различава значително в различните части на света,
много често в двете полукълба се
препоръча и различен състав на
противогрипните ваксини. Това
означава, че заболяването може
да представлява риск през цялата година, дори извън типичния
грипен сезон и ваксинацията на
два пъти е от основно значение
за оптимална защита (особено
при състезания в другото полукълбо). Ваксината трябва да се
постави поне две седмици преди
пътуване в районите, където се
разпространява грип [3, 4].
Важно е да се знае, че:
– Ваксината съдържа убити вируси или части от тях, които не
са заразни и не могат да причинят заболяване от грип или друго
остро респираторно заболяване;
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– Ваксината трябва да се поставя ежегодно, като всеки сезон
тя е с различен състав поради постоянно променящите се грипни
вируси;
– Ваксината предпазва само от
включените в състава є грипни
вируси и съответно от развитието на тежкото заболяване
грип, но не помага срещу други
причинители на дихателни инфекции;
– Не бива да се бърка грипа
с други остри респираторни и
стомашно-чревни заболявания,
чиито причинители циркулират
през цялата година и понякога
предизвикват сходни симптоми.
Противогрипна ваксина не
трябва да се поставя при:
– Наличие на алергия към яйца
и яйчни продукти или към някоя
от съставките на ваксината;
– Температура или остро инфекциозно заболяване (ваксинацията се отлага до пълно оздравяване).
Въпросите, свързани с ваксинацията при спортисти, не са
добре проучени, липсват литературни данни и изследвания,
както и разработени имунизационни стратегии, отнасящи се
за активни състезатели. Поради
липса на официални препоръки от
Международния олимпийски комитет се приема, че спортистите трябва да получават препоръчителните имунизации, отнасящи се и за населението като цяло.
Имунизацията с противогрипна
ваксина се предлага ежегодно на
всеки, който желае да се предпази

от грип или да предотврати разпространението на вируса сред
близките си хора. Въпреки това,
поради спецификата на спортните състезания и имунния статус
на състезателите, общите насоки за ваксинация се нуждаят от
прецизиране, особено когато става въпрос за елитни спортисти,
и препоръките на общественото
здравеопазване не трябва автоматично да се прехвърлят върху спортистите [13]. Ползата
от предотвратяването на дори
леки заболявания при тях е голяма и затова имунизациите имат
изключително важно значение,
като в същото време трябва да
се отчита и възможното възникване на нежелани реакции. Страничните ефекти след поставяне на противогрипна ваксина са
леки, локални и не се различават
от тези при останалото население. Имунизацията трябва да се
планира в оптималното време от
състезателния график на спортиста, така че да се сведат до минимум възможността и притеснението от нежелани реакции, но
да се отчете и нужното време за
изработване на имунитет (около
2 седмици) [5].
Необходимо е по-широко и задълбочено изучаване на темата за
ваксинирането на спортисти въз
основа на актуалните епидемиологични данни и съвременни проучвания, както и изработването
на стратегия за профилактика на
грип и ОРЗ, включваща препоръки за имунизация, насоки за профилактични мерки и лична хиги-

ена. За тази цел трябва да бъде
изградено добро взаимодействие
и сътрудничество между работещите в областта на имунопрофилактиката, от една страна, и
медицинския персонал на спортните клубове и спортните федерации, от друга. Състезателите
са пример за младото поколение,
което е склонно да отказва ваксини, затова общественото здравеопазване трябва да работи в сътрудничество със спортистите,
за да се насърчават имунизационните практики, което би било
от голямо значение във времена
на антиваксинални настроения.
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История на спорта
История на развитието на планинското
бягане по света
Костадин Кисьов
Резюме. Планинското бягане се практикува от любители, аматьори, професионалисти и атлети от други планински спортове. Организират се състезания в най-разнообразни формати и от най-различни
организации – местни, регионални, континентални и световни първенства. В статията хронологично се представя развитието на планинското бягане като социален феномен и спорт по света. Използваните
методи в изследването са: исторически анализ; анализ на документи;
системно-структурен анализ; теоретичен анализ и синтез.
Установява се, че историята на планинското бягане е неразривно
свързана с еволюцията на човека. Налице са исторически данни, които
ясно показват, че географията на социално-културното явление „планинско бягане“ е много широка. В развитието на планинското бягане
като спорт се разграничават следните етапи: етап на възникване на
съвременното планинско бягане в средата на ХІХ в.; етап на регионално развитие и създаване на национални организации в средата на миналия век; етап на световно утвърждаване на идентичност, създаване на
Световната асоциация по планинско бягане (WMRA) през 1984 г.; етап
на интензивно взаимодействие на WMRA с други подобни международни организации – 2018 г.
Ключови думи: планинско бягане, планински спортове, лека атлетика, история, развитие
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History of mountain running development
Kostadin Kisyov
Abstract. Mountain running is practiced by amateurs, professionals and
athletes from other mountain sports. Competitions are organized in a variety
of formats and from various organizations - local, regional, continental and
World Championships. The article chronologically presents the development
of mountain running as a social phenomenon and sport around the world. The
methods used in the study are: historical analysis; document analysis; systemstructural analysis; theoretical analysis and synthesis.
It is found that the history of mountain running is inextricably linked to
human evolution. Historical data show that the geography of the socio-cultural
phenomenon of mountain running is very wide. The following stages are
distinguished in the development of mountain running as a sport: Stage of
emergence of modern mountain running in the middle of the 19th century.
Stage of regional development and creation of national organizations in the
middle of the last century; Stage of global identity validation. Establishment of
the World Mountain Running Association (WMRA) in 1984; Stage of intensive
interaction of WMRA with other similar international organizations - 2018.
Keywords: Mountain running, Mountain sports, Athletics, History,
Development

Въведение
Планините винаги са заемали
специално място в съзнанието на
много хора. Подтикът за достигане на високите части на планините, разкриването на нови
хоризонти, желанието за опознаване на планинската природа и
взаимодействието с нея са пряко свързани с нуждата на хората
да надникнат във вътрешния си
свят, да достигнат до ново ниво
на себепознание и възможности
за самоусъвършенстване. Изкачването на върхове всъщност е
непосредственият предвестник
на планинското бягане, но съвсем
не е единственият.
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Планинското бягане е спорт,
който става все по-популярен
в целия свят. Състезанията по
планинско бягане предшестват
древните и съвременните олимпийски игри. В наши дни планинските бягания се практикуват
масово от любители, аматьори,
професионалисти и атлети от
други планински спортове. Организират се състезания в най-разнообразни формати и от най-различни организации – от местни,
регионални, континентални до
световни първенства.
В статията вниманието е
насочено към развитието на
планинското бягане като социален феномен, като в най-новата

история се разглежда предимно
като клон дисциплини от леката
атлетика.
Цел и методика на изследването
Целта на изследването е да се
опише по хронологичен метод развитието на планинското бягане
като социален феномен и спорт.
Методи на изследване. Приложени бяха: исторически анализ;
анализ на документи; системноструктурен анализ; теоретичен
анализ и синтез.
Получени резултати и анализ
Способността за бързо придвижване както на къси, така и
на дълги разстояния в пресечена
местност е била от първостепенно значение за оцеляването
на древните хора в планинските
райони. От него са зависели дейностите на отбрана и нападение,
при изпълнението на тактическите военни действия, при примитивния лов, също така и при
бягство от опасност или природни бедствия [1]. В тези времена в
хълмистите местности, когато
не са съществували пътища, тунели, които да преминават през
планините, нито мостове, които да пресичат реките, древните планински бегачи е трябвало
да преминат по хълмовете, над
планините, през горите, през
реките толкова бързо, колкото
могат. Те не са се състезавали за
медали, пари, трофеи или слава, а
за да оцелеят [2].

Легенди от Античността разказват за състезания по планинско бягане, използвани за подбор и
селекция в армията.
В Древна Спарта едно от условията за селекция в армията на
„Триста“-те, защитаващи Термопилите, е било бягане към върха на оракула, който предрекъл
тяхната смърт и победата им,
променила историята на човечеството.
Стратегът Аристомен от
Древна Гърция разпоредил да се
подготви специален отряд за
война срещу Спарта. Воините
били обучавани и тренирани в бягане нагоре, бягане надолу и в използването на оръжия [3].
Преди ерата на техническите
средства, съобщенията са били
предавани с помощта на пратеници, които изминавали големи
разстояния. В мирно време те
пренасяли писма, а във време на
война предавали заповедите от
пълководците към техните подчинени. Най-известният от тези
куриери е Фидипид (Pheidippides),
който според легендата през
490 г. пр.н.е. донесъл в Атина новината за победата в битката
при Маратон, след което издъхнал от изтощение. Има сведения
за извършване на подобна куриерска дейност приблизително 2300
години пр.н.е. в Египет. Необходимостта от пратеници-куриери
се появила още при създаването
на държавите, заради нуждата от
постоянна връзка между столицата и отдалечените краища на
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делните държави. Пратениците
били обучавани на чужди езици,
хвърляне на копие за самозащита,
правила за поведение в съдилищата на чужди владетели и преди
всичко на издръжливост и способност да се придвижват бързо в
разнообразен терен [4].
В съвременната история планинското бягане е основна част
на атлетиката във времето преди изграждането на стадионите.
Състезания по планинско бягане
са се организирали и през средните векове. Намерени са записки на
шотландския крал Малкълм Кенмор от 1040–1068 г., които свидетелстват за организирано от него
състезание по планинско бягане в
Бреймар (Braemar). В него участвали десетки кандидати за посланик
на краля. Бяганията нагоре и надолу винаги са били важна част от
шотландските народни обичаи.
Първите писмени сведения за
съвременно състезание по планинско бягане са от 1850 г. в Англия,
проведено в Грасмеер (Grasmere), с
дължина 2,5 км и денивелация от
300 м. В Обединеното кралство е
и най-старото състезание по планинско бягане, което се провежда
и сега, то датира от 1895 г.
Има сведения за културни традиции, свързани с планинското
бягане и при народите от Кавказ.
Най-популярният вид състезание
в Чечения и Ингушетия е било бягането нагоре с дистанция около
5–6 км. Състезателите участвали, облечени в национални носии и
с пълно бойно снаряжение, включващи палто, туника, папаха, кама,
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сабя и пистолет. Съдии на състезанията били почетни жители на
населеното място. Те стриктно
следели за равните условия в екипировката на участниците в състезанието. Основно правило било
или всички да бягат с обувки, или
всички да са боси, но задължително
с еднакви дрехи и оръжия. По-масови били състезанията за подрастващите. Дистанциите били от
400 до 1000 м. Те също трябвало
да носят определена екипировка,
като било забранено да участват
без кама. В записките на Сергей
Киров, който посетил подобно
състезание в Кавказките планини
през 1911 г., е описано, че победителят получил скъпи подаръци, слава
и уважение. През втората половина на ХІХ в. сред ингушетите
най-силните фамилии в планинското бягане били Драмбуратови
и Базоркини, които години наред
се конкурирали помежду си. Сред
чеченците най-силният бегач бил
Абазатов. Има легенди за неговата бързина и издръжливост, в
които на дълги разстояния той
изпреварвал конете и бил способен на избяга десетки километри,
носейки човек на гърба си. Най-силните бегачи тренирали, облечени
в тежки дрехи, кожи, ботуши и
двойни бойни снаряжения, бягайки
по по-стръмни склонове от тези,
които са на състезанията [5].
В отдалечен район на Аляска,
на полуострова Кенай на брега
на Тихия океан (в същия район в
Girdwood, САЩ, се провежда Световен трофей по планинско бягане 2003) през 1915 г. възниква

спор – дали може да се стигне до
върха на планината, който е на
разстояние 5 км и денивелация
от 1000 м и обратно за един час.
В резултат на спора на 4 юли –
националния празник на САЩ, с
помощта на местните търговци
било организирано състезание.
Претендентът – планински бегач, преодолява трасето за един
час и две минути. Загубвайки залога, трябвало да раздаде напитки на събралото се множество
хора, но бягането му остава в историята. Оттогава до наши дни
това състезание се провежда периодично почти без прекъсване,
като сега рекордът е 45 минути.
Всички тези примери ясно показват, че географията на това социално-културно явление (планинско бягане) е много широка [6, 7].
В средата на ХХ в. започват да
се организират много състезания
в различни формати планински
бягания, което привлича интереса на бегачите на средни и дълги
разстояния, на състезатели по
ориентиране, ски бягане, биатлон, ски алпинизъм, триатлон и
на атлети от други планински
спортове. Преди това в тези
състезания участвали предимно
местни овчари, планински водачи и букмейкъри. Постепенно
бегачите на дълги разстояния установяват хегемония в класиранията и това явление привлича
вниманието на атлетическите
организации, чиито атлети са
открили този нов за тях спорт.
Два ранни примера за това са Великобритания и Италия.

Първият национален шампионат по планинско бягане се
провежда в Италия през 1949 г.,
а през 1972-ра пак там е написан
първият технически правилник
за провеждане на състезания по
планинско бягане.
През 1980 г. Движението по
планинско бягане е признато официално от Италианската атлетическа федерация, която под
ръководството на Примо Небиоло е първата национална атлетическа федерация, признала планинското бягане за атлетическа
дисциплина. Без съмнение, при
едно обстойно проучване биха се
установили подобни процеси и в
много други страни [8].
Световната асоциация по планинско бягане (WMRA) с президент Анжело Биаси (1985–1993) е
създадена през 1984 г. в меката на
планинските бягания – Премана,
Италия. От нейните най-ранни
дни е решено, че тя ще е под патронажа на ИААФ. Поет е твърд
ангажимент от ИААФ да подкрепя универсиализирането на този
уникален и вдъхновяващ спорт за
издръжливост [9].
Световните първенства по
планинско бягане започват през
1985 г. в Сан Виджлио ди Мареббе,
Италия, където е проведен първият Световен трофей по планинско бягане. А през 2009 г. се организира първото официално Световно първенство по планинско
бягане в Сиера Кранс, Швейцария.
Европейският трофей по планинско бягане започва от 1995 г.
във Валерожу, Франция, като
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през 2001 г. в Камара де Лобос на
остров Мадейра, Португалия, се
трансформира в Европейско първенство по планинско бягане.
Световното мастърс първенство по планинско бягане стартира 1998 г. в Кицбюел, Австрия.
Възрастовите групи при майсторите започват от над 35 г., като
всяка по-горна е през 5 години до
над 75 г.
WMRA Гран при – Световната
купа по планинско бягане, стартира 1999 г. с 1-ви етап – Ленцерхайде, Швейцария; 2-ри теап
– Телфист, Австрия; 3-ти етап
– Суса, Италия; 4-ти етап – Берген, Германия. В следващите издания Световната купа се състои
от седем етапа, като държавите, които са били домакини на
отделни етапи до момента, са
Австрия, Албания, България, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Полша, САЩ, Словения, Франция и Швейцария.
В Сиере Зинал, Швейцария, през
2004 г. започват Световните
трофеи дълга дистанция, които
от 2015 г. в Цермат преминават
в Световно първенство по планинско бягане дълга дистанция.
През 2004 г. започват да се провеждат Северноамериканските
първенства по планинско бягане
във Вейл, Колорадо, САЩ.
За най-младите планински бегачи през 2006 г. в Суса, Италия,
започва провеждането на Международен младежки трофей по планинско бягане, който през 2013 г.
в Гап, Франция, преминава в
Международна младежка купа със
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статут на неофициално Световно първенство за юноши и девойки младша възраст – под 18 г.
През 2006 г. в Тунджа, Колумбия, се провежда първото Южноамериканско първенство по планинско бягане.
Балканските първенства по
планинско бягане започват да се
провеждат от 2008 г. в Сапарева
баня, България.
През 2009 г. в Крос Ривър, Нигерия, е първото Африканско първенство по планинско бягане.
През 2014 г. Бруно Гоззелино –
президент на Световната асоциация по планинско бягане (2009–
2017) заявява: „Важен аспект,
който трябва да се подчертае, е,
че към днешна дата планинското
бягане е модерна и важна част от
атлетиката. WMRA не иска да
приеме влияния от други организации по планински спортове, които са извън ИААФ, които имат
правила, твърде различни от атлетическите правила – с риск за
безопасността на участниците, с
опасни трасета и т.н.“ [10].
Тази позиция е и израз на стратегическата цел на бащата на
съвременните планински бягания – Дани Хюз от Шотландия,
президент на WMRA 1993–2009, в
атлетическата олимпийска програма да бъдат включени планинските бягания. Както и да бъде
първият спорт, присъстващ и в
летните, и в зимните Олимпийски игри.
През 2017 г. президент на
WMRA става известният състезател по планинско бягане Джо-

натан Уаиад и в неговия мандат
започва интензивното взаимодействие на WMRA с Международната трейл бягане асоциация
(ITRA) и с Асоциацията „Ултра
бягане“ (IAU).
Така през 2018 г. в Шамони,
Франция, WMRA и ITRA обявяват ново споразумение, в което
двете организации официално
стават технически партньори
на IAAF с консултантски партньор IUA с цел да развиват,
разширяват, популяризират и
усъвършенстват своите дисциплини. Партньорство, в което
всяка дисциплина може да утвърди своята идентичност и да повиши ценностите на автентичност, уважение и честност, достигайки ново ниво в световния
спорт. Президентът на IAAF Себастиян Кол заяви: „Като глобална организация нашата амбиция
е да съберем всички състезатели
заедно под една „шапка“. Това е
нова и вълнуваща територия за
нас и очакваме с нетърпение да
предложим нови възможности
за бегачите на дълги дистанции
да се състезават в зрелищните
обстановки и на предизвикателните трасета, които предлагат
традиционните планински и
трейл събития“ [11].
През 2021 г. предстои стартиране на комбиниран Световен
шампионат по планинско и трейл
бягане, който ще се провежда на
всеки две години. Това ще е знак
за нова ера за WMRA и желание
да се съберат много планински
спортни дисциплини заедно [11].

Изводи
Установява се, че историята
на планинското бягане е неразривно свързана с еволюцията на
човека.
Налице са исторически данни,
които ясно показват, че географията на социално-културното
явление „планинско бягане“ е много широка.
В развитието на планинското
бягане могат да се разграничат
следните етапи:
Етап на възникване на съвременното планинско бягане. Първите писмени сведения за съвременно състезание по планинско
бягане са от 1850 г. в Англия, проведено е в Грасмеер (Grasmere).
Етап на регионално развитие и
създаване на национални организации. Първият национален шампионат по планинско бягане се
провежда в Италия през 1949 г.,
а през 1972-ра пак там е написан
първият технически правилник
за провеждане на състезания по
планинско бягане. През 1980 г.
Движението по планинско бягане
е признато официално от Италианската атлетическа федерация,
която е първата национална атлетическа федерация, признала
планинското бягане за атлетическа дисциплина. Без съмнение,
при едно по-обстойно проучване
биха се установили подобни процеси и в много други страни.
Етап на световно утвърждаване на идентичност. Световната асоциация по планинско
бягане (WMRA) е създадена през
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1984 г. От нейните най-ранни
дни е решено, че тя ще е под патронажа на ИААФ. WMRA не иска
да приеме влияния от други организации по планински спортове,
които са извън ИААФ и имат
правила, твърде различни от
атлетическите. Поет е твърд
ангажимент от ИААФ да подкрепя универсиализирането на този
уникален и вдъхновяващ спорт за
издръжливост.
Етап на интензивно взаимодействие на WMRA с Международната трейл бягане асоциация
(ITRA) и Асоциацията „Ултра бягане“ (IAU). През 2018 г. в Шамони,
Франция, WMRA и ITRA обявяват
ново споразумение, в което двете
организации официално стават
технически партньори на IAAF с
консултантски партньор IUA с
цел да развиват, разширяват, популяризират и усъвършенстват
своите дисциплини. Партньорство, в което всяка дисциплина
може да утвърди своята идентичност и да повиши ценностите на автентичност, уважение и
честност, достигайки ново ниво
в световния спорт. През 2021 г.
предстои стартиране на комбиниран Световен шампионат по
планинско и трейл бягане, който
ще се провежда на всеки две години. Това ще е знак за нова ера за
WMRA и желание да се съберат
много планински спортни дисциплини заедно.
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Развитие на планинското бягане в България
Константин Жалов, Костадин Кисьов
Резюме. Целта на представеното изследване е да се опише по хронологичен метод развитието на планинското бягане в България. Използваните методи са: исторически анализ; анализ на документи; системно-структурен анализ; теоретичен анализ и синтез.
Получените резултати показват, че планинското бягане е спорт,
който става все по-популярен в България, където има много на брой
трасета и прекрасни условия за практикуване на този достъпен спорт.
В последните години Българската федерация по лека атлетика организира и провежда множество международни форуми от най-висок
клас, като Сапарева баня е първият град в света с т.нар. „голям шлем“
– домакин на регионално, континентално и световно първенство по
планинско бягане!
Един от основните изводи, до който се достига в изследването, е, че
съвременното развитие на планинските бягания създава нужда от висококвалифицирани спортно-педагогически кадри с насоченост в това
направление.

Mountain runnning development in Bulgaria
Konstantin Jalov, Kostadin Kisyov
Abstract. The purpose of this study is to describe chronologically the
development of mountain running in Bulgaria. The methods used in the study
are: historical analysis, analysis of documents, systems and structure analysis,
theory analysis, and synthesis.
The acquired results reveal that mountain running is becoming increasingly
popular in Bulgaria, where there are a lot of mountains and mountain tracks,
and overall excellent conditions for practicing this sport.
Since a few years ago the Bulgarian Athletics Federation organises a lot of
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world-class running events and forums, and the town of Sapareva Banya is the
first to host an athletics “Grand Slam” which includes regional, continental and
world championships for mountain running.
One of the main conclusions of this study is that the modern development of
mountain running creates a demand for new sports instructors who are highly
specialized in this discipline.
Keywords: Mountain running, Bulgaria, Athletics, History, Development

Въведение
В много региони по света, където няма стадиони, за подрастващите планинското бягане е
първа среща с атлетиката. Това
е спорт сред чистата природа
на планината, достъпен за всички, за който не е необходима специална екипировка [5]. Планинското бягане като атлетическа
дисциплина се отличава от останалите т.нар. трейл бягания
с конкретни, определени изисквания към параметрите на трасетата, на които се провеждат
състезанията. Въпреки това
всяко трасе притежава своя уникалност [3].
Мнозина спортни специалисти определят планинското бягане като атлетика в естествени, екстремни условия [2]. Това,
от една страна, е вярно, защото
много често те се провеждат в
естествените условия на планинските райони. Но трябва
да се подчертае, че трасетата
не включват опасни участъци,
предразполагащи към инциденти. Тук е мястото да се каже, че
планинското бягане не е опасен
спорт, не става въпрос за оцеля-
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ване, нито за някакви рискови,
екстремни активности. Това
не е катерене, ориентиране или
друга подобна дейност. Състезателите не се нуждаят от специална екипировка и съоръжения.
Когато се налага маршрутът
да премине през относително
опасен участък, се взимат необходимите мерки, обезпечаващи
сигурността на участниците в
състезанието.
Планинските бягания като
клон от леката атлетика са свързани с преодоляването на терен
с пресечен характер, с определена дистанция и определена денивелация от старта до финала.
Трасето е ясно обозначено и атлетите не избират маршрута,
през който да минат. Строго са
определени
подкрепителните
пунктове и ясно са дефинирани
условията, при които се реализира подкрепителната дейност
[7]. Състезанията най-често се
провеждат далече от стадиона, в
планината, но се спазват всички
правила и регламенти на атлетическите организации [8, 9, 10,
11, 12].

Цел и методика
на изследването
Целта на изследването е да
се опише по хронологичен метод
развитието на планинското бягане в България.
Методи на изследване. Приложени бяха: исторически анализ;
анализ на документи; системноструктурен анализ; теоретичен
анализ и синтез.
Получени резултати и анализ
Планинското бягане е спорт,
който се развива и става все попопулярен и силен всяка година, с
нови държави – организатори на
спортни събития. Като клон от
атлетиката обособява своите
нови дисциплини във все по-широк възрастов диапазон. Всички
тези събития показват много
ясно, че сега планинското бягане е
спорт за всички възрасти, който
може да бъде практикуван по целия свят [6].
По данни на Илия Попов (изтъкнат треньор по лека атлетика в близкото минало)
първото проведено в България
официално състезание по планинско бягане е било през 1948 г.
в околностите на хижа „Кумата“ и местностите Ветровала
и Конярника на Витоша. Това
състезание се е провеждало няколко години и многократен победител е бил атлетът Христо
Дончев (национален рекордьор
на 10 000 м – 31:11.4 мин. 1950 г.).
В него са участвали много изтък-

нати състезатели от различни
спортове, предимно шампиони
и рекордьори от леката атлетика. Други подобни състезания
в този период са били скоростните изкачвания на Черни връх
от селата Драгалевци, Симеоново и Бистрица, които съвпадат
с техническите параметри на
съвременното класическо планинско бягане.
В периода до Олимпийските
игри в Хелзинки 1952 г. и Мелбърн
1956 г. победители в тези състезания са били известните Мануш
Димитров и първият олимпийски медалист в историята на
България – полковник Борис Георгиев-Моката [1].
До началото на 90-те години са
се провеждали най-различни формати на планински бягания във
всички планини в България, много
често по повод национални празници, на места с историческа
стойност като върховете Шипка, Бузлуджа, Околчица и др. Но
тези състезания остават в сянката на приоритетните за държавата спортове.
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През 1995 г. по инициатива на
Димитър Кисьов е организиран
първият неофициален Национален шампионат по планинско
бягане в България, проведен на
Витоша. Шампионатът е легитимиран през следващите няколко години подред от съдийската
колегия по лека атлетика, ръководена на доц. Любомир Кожухаров. Така започва наваксването
на изоставането в тази световна мода в бяганията.
Българската федерация по лека
атлетика вижда перспективата
на планинските бягания, утвърждава програма за развитието им
и ги включва като официални дисциплини. През 2001 г. БФЛА създава комисия „Планинско бягане“
и започва да провежда всички вътрешни и международни състезания в България от календара на
WMRA, IAAF, EAA и ABAF. В ре-

зултат започва бурно развитие
на българското планинско бягане
на международната сцена. Налице са видимо присъствие, резултати и заемаме достойно място
в световното планинско бягане.
В България са проведени международни събития по планинско
бягане от най-висок ранг при изключително добра организация.
През 2007 г. България става
член на Световната асоциация
по планинско бягане (WMRA), която е под патронажа на ИААФ, и
за първи път участва на Европейско първенство на Пиринеите – в
Котре, Франция. През 2008 г. в гр.
Сапарева баня се провежда първото Балканско първенство, което е
първото в света регионално първенство в този спорт.
През 2009 г. отново в Сапарева
баня е проведен и първият треньорски семинар по планинско

Фиг. 1. Сапарева баня, треньорски семинар по планинско бягане, 2009 г.
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бягане под патронажа на ИААФ.
БФЛА организира и провежда следните международни прояви по
планинско бягане: пет Балкански
първенства – в Тетевен през 2009
и 2016 г., в Нова Загора през 2012 и
2017 г. и в Сапарева баня – 2016 г.;
две Европейски първенства – в
Сапарева баня 2010 г. и в Боровец
2013 г.; Международна младежка
купа – в Смолян през 2015 г., и Световно първенство по класическо
планинско бягане през 2016 г. в Сапарева баня. Така първият град в
света с „голям шлем“ – домакин на
регионално, континентално и световно първенство по планинско
бягане, е Сапарева баня!
През този период председател на Комисията по планинско
бягане в Европейската атлетическа асоциация е Добромир Карамаринов, който през 2017 г .
като президент на БФЛА изпраща официално писмо до ректора
на Националната спортна академия „Васил Левски“ във връзка с
развитието на атлетическите
дисциплини „планинско бягане“.
В писмото е написано, че „БФЛА
има нужда от висококвалифицирани спортно-педагогически кадри с насоченост към планинските бягания, тъй като в България
има над 50 клуба, които развиват
тези дисциплини, и ежегодно се
провеждат много състезания и
държавни първенства за всички
възрастови групи!“, и се отправя
молба за „съдействие за включване в учебните планове на катедра
„Лека атлетика“ лекции и упражнения по планински бягания“ [4].

През 2017 г. е защитена дисертацията на Костадин Кисьов на
тема „Изследване на трасета за
състезание и тренировка и класифициране на средствата за подготовка на състезатели по планинско бягане“. Това е първият солиден научен труд по проблемите
на планинското бягане в специализираната световна литература по лека атлетика [1].
Първият международен успех
за България в състезание по планинското бягане е на първата
шампионка на страната – Румяна Пановска, която през 1990 г. на
едно от най-престижните състезания в Телфист, Австрия, се класира на IV място.
През 2010 г. на Европейското
първенство българският отбор –
жени, заема IV място в отборното класиране, само на една точка
зад отбора на Русия. Най-добро
класиране на европейски първенства има отборът девойки старша възраст в състав Маринела
Нинева, Милица Мирчева и Християна Брайкова, които заемат
ІІІ място в Памуккале, Турция,
през 2014 г.
Българските млади атлети
имат добри класирания на Международните младежки купи, които се явяват като неофициални
Световни първенства за юноши и девойки младша възраст. В
Глендалох, Ирландия, през 2012 г.
българският отбор в състав Тихомир Костов, Георги Ланджев
и Александър Йотовски се класира на историческото ІІ място,
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дуалното класиране. Успехите на
Младежката купа продължават в
Арко Дитренто, Италия, 2014 г.,
където девойките в състав Диляна Минкина, Наталия Иванова и
Ангелина Стефанова са сребърни
медалистки, като Минкина е 5-а
в индивидуалното класиране. При
юношите Иво Балабанов е 5-и индивидуално, а отборът на България е 4-ти с равен брой точки с
третите – отбора на Англия. А
в неофициалното комплексно класиране България е на първо място, преди домакините от Италия. Към тези успехи в Младежката купа трябва да отбележим и
6-ото място на Митко Ценов в
Германия през 2009 г.
Голям успех постига Шабан
Мустафа, който в първото официално Световно първенство по
планинско бягане дълга дистанция в Цермат, Швейцария, през
2015 г. се класира на IV място.
Исторически върхове при мъжете и жените на класическата
дистанция са на Милка Михайлова – 7-а на Европейското първенство 2010, 21-ва на Световното
първенство 2011 и 12-а на Световната купа 2018 г. И Шабан
Мустафа – 9-и на Европейското
първенство 2013 и 24-ти на Световното първенство през 2016 г.
Въпреки присъствието на световните сили Румъния и Турция,
българските успехи на балканската сцена на планинските бягания
са значими. Първата призьорка
от балканско първенство е девойката Савина Стоянчова през
2008 г., а Милка Михаилова има
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спечелени два златни, два сребърни и два бронзови медала плюс
два златни, един сребърен и един
бронзов медал от отборните
първенства. След това следват
успехите на двойната балканска
шампионка Маринела Нинева с
два златни, един сребърен и един
бронзов медал от 2017 и 2018 г.
Многобройни са отборните отличия при мъжете, но в индивидуалното класиране само Кирил
Николов-Дизела и Стоян Тевекелев успяват да спечелят сребърни медали, съответно през 2012 и
2014 г., а Георги Гергов през 2018 г.
взима бронзовия медал.
Изводи
1. В България има много на брой
трасета за планинско бягане в
единайсет планини, а подходящият климат и природата дават
прекрасни условия за практикуване на този достъпен спорт.
2. Българската федерация по
лека атлетика организира и провежда Международна младежка
купа, 19 национални, 5 балкански,
2 европейски и едно Световно
първенство по планинско бягане.
3. Сапарева баня е първият
град в света с т.нар. „голям
шлем“ – домакин на регионално,
континентално и световно първенство по планинско бягане!
4. Развитието на планинските
бягания в света и в България създава нужда от висококвалифицирани спортно-педагогически кадри с насоченост в това направление.

5. Имайки предвид кратката
история на планинското бягане
като спорт в България, националните състезатели постигат
много добри класирания на международните форуми.
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Участието на жените в Юнашкото движение
Лозан Митев
Резюме. В научната литература у нас се отделя твърде малко място
за изследване на женския принос в развитието на телесната култура в
България, макар че традиционно българката е заемала достойно място
във всички обществени начинания. Това е особен феномен, който намира своите дълбоки корени в народопсихологията и социалната организация на семейния и обществен живот в България.
Ключови думи: история, жените в Юнашкото движение в България

Women in the Yunak Gymnastic Movement in Bulgaria
Lozan Mitev
Abstract. There is small number of researches directed to explane women’s
contributions in the development of physical culture in Bulgaria, although
traditionally the Bulgarian women has taken a worthy place in all social
endeavors. This is a particular phenomenon that finds its deep roots in the
traditional psychology and social organization of family and public life in
Bulgaria.
Keywords: history, women in the Yunak Gymnastic Movement in Bulgaria

Типичен пример за активната
роля на жената в обществените процеси и нейния значителен
принос в това отношение е телесната култура, и по-специално
спорта, където в много отношения българката се превръща
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в символ на нашата национална
самоличност и изява на нашите
характерни социално-психологически особености. Трайно утвърдени са имената на жените спортистки в съвремието ни като
Вержиния Михайлова, Мария Ги-

гова, Йорданка Благоева, Нешка
Робева, Весела Лечева, Евгения
Раданова, Стефка Костадинова,
Надежда Лекарска, Румяна Динева и мн. др., които са оставили
значителна диря в цялостното
развитие на телесната култура, давайки значителен принос за
съвременната ни телесна култура. Сравнявайки този феномен с
нашите съседи на Балканите, а
така също и с други големи страни в света, ярко се очертава относително високият дял на жените в развитието и управлението
на телесната култура в България.
На какво се дължи това? Плод на
какви закономерности е и има ли
някаква
културно-историческа
приемственост, която да разкрие сложния път на утвърждаване на женското влияние в българския спорт?
Проучвания в тази област не
са правени много. Темата за жената и спорта е разглеждана найрано от проф. Наталия Петрова,
но в конкретен исторически план
в България не са правени изследвания.
Жената в спорта е предмет
на научните интереси и на доц.
Марина Гевренова1, като тя успява да изтъкне някои приноси
на отделни личности, както и да
представи част от сведенията
за мястото на жената в Юнашката организация.
Частично или по повод биографията на някоя значителна личност, са разработвани отделни
очерци за Ваня Войнова2, Надежда Лекарска3, Наталия Петрова4,

Цветана Димова5 и др., които
обаче не могат да дадат ясна
представа за основните тенденции и фактори, довели до активното привличане на жената в областта на телесната култура.
Именно това налага провеждането на едно проучване, което да
изясни как исторически се появява жената на сцената на спорта
и телесното възпитание.
Цели и задачи
Целта на настоящото проучване е да се изясни кога жените
се появяват в организациите за
телесна култура, кои са факторите, които определят тяхното
участие, какви са техните изяви
и мястото им в развитието на
телесната култура, по-специално
в Юнашкото движение
Организация и методика
Изследването включи проучване на основните изследвания, разглеждащи Юнашката организа1
Съюз на българските гимнастически дружества „Юнак“ и приносът му
за създаване и развитие на физическото възпитание и спорта в България.
Дисертация. София: НСА „Васил Левски“, 2002.
2
Публикувани статии във в. „Трудово дело“ – издание на Строителни
войски.
3
Лекарска, Н. Студии и есета по
олимпийските проблеми. София, 1981.
4
Петрова, Н. 100 години обществени физкултурни организации в България. София, 1978.
5
Димова, Цв. Голямата гимнастика при жените. София, 1984.
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ция, от Марина Гевренова, Райна
Бърдарева, Васил Цонков, Наталия Петрова, Силвия Бакалова и
др.; проучване и събиране на документални източници в Архивния
фонд на Съюз „Юнак“ в ЦДИА
и НСА „Васил Левски“. Наред с
това бяха прегледани част от
теченията на в. „Здраве и сила“
за периода 1898–1944 г., проучена
е значителна колекция фотографии от фонда на Йосиф Буреш в
ИА на НСА. Важни сведения също
така се намират и в Юбилейния
сборник на СБГД „Юнак“, издаден
през 1939 г.
Информацията, която бе събирана, обхващаше следните въпроси:
– Статистически
сведения
за участие на жени в Юнашката
организация – имена, участие във
вид дейности, място в живота
на организацията;
– Състезателни изяви и подготовка с телесни упражнения за
момичета и жени като част от
Юнашката система за ТВ;
– Специалисти и специалистки, които развиват обучението
за жени в Юнашката организация;
– Място на жените в управлението на Юнашката организация.
Изяви на жените в традиционните състезателни прояви
Най-ранни сведения за занимания с двигателни упражнения и
състезания за жени имаме в народното творчество (Евгений
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генди, в които се описват жени,
участващи в състезания с мъже
за избор на войвода на дружината
или байрактар. В тези сведения
е изграден образът на юначната
българка, открояваща се с много
по-развити двигателни качества дори и от мъжете, където тя
побеждава в състезания по борба,
надскачане, хвърляне на камък,
надбягване.
Същевременно редовата българка през феодализма има много
важна роля за осъществяване на
прехраната и оцеляване на рода
чрез равностойно участие в трудовата дейност, включително
и в случаи на борба за опазване
на семейството от посегателствата на потисниците. Именно заради това още от началото
на ХІХ в. българската жена, за
разлика от другите народи в Османската империя, взима дейно
участие в обществения живот –
с развитие на благотворителна,
просветна, революционна, творческа дейност.
Не на последно място, трябва
да се изтъкнат и някои генотипни характеристики на българската жена, която се отличава с изключително развити двигателни
способности, висока работоспособност, силна психическа устойчивост и многостранна похватност, което є дава основание за
успешна изява и в областта на
телесната култура.
Наред с положителните фактори, трябва да се изтъкне,
че съществуват традиционно
действащи фактори, които през

Средновековието са ограничавали социалната изява на жените.
Особеностите на живота в Османската империя – преобладаващо селско население – над 85%,
живее по селата в тази епоха,
някои
религиозно-нравствени
ограничения, консервативните
обичаи и съществуващата значителна опасност от отвличания
и похищения, извършвани често
по това време, ограничавали обществената изява и показ на жената.
Първите наченки на създаване
на граждански тип поведение на
жените у нас започват в средата
на ХІХ в., главно под европейско
влияние и то предимно за прослойката на най-заможната социална класа – тази на чорбаджиите
и големите предприемачи, свързани с привилегии и закрила от
Османската власт.

Скептицизмът към съвременната телесна култура и още повече към една по-освободена обществена изява на жената е бил
широко разпространен сред обществото от края на ХІХ и началото на ХХ в. Ето защо приобщаването на жените към телесното възпитание и спорта е било
обвързано повече с развитието
на образованието и по-специално
с телесното възпитание, отколкото чрез участието им в публични занимания и състезания.
Така напр. телесни упражнения за момичета за първи път се
появяват в програмата по телесно възпитание, наричана тогава „гимнастика за девическите гимназии“ през 1894 г. В тези
програми са застъпени предимно
упражнения на и с гимнастически
уреди в съпровод на музика, както
и някои дихателни и естествени

Фиг. 1. Юнакини, естетическа гимнастика, 20-те години на XX в.
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упражнения. Включването на специализиран тип телесно възпитание за девойки може да се предположи, че се дължи на дейността на швейцарските учители.
Косвено доказателство за това
е разработването на тези въпроси от Даниел Бланшу в неговото
„Пълно ръководство по гимнастика“ от 1901 г.
По инициатива на Министерството на народното просвещение в Кюстендил през 1900 г. се
свиква педагогически курс за учители, в който се разглеждат проблемите на образованието на девойките в българското училище.
Именно там за първи път учителката Иванка Василева изнася
реферат за ползата от „физическото възпитание на жената“
и се развива идеята за създаване
на дамски гимнастически чети,
които да дадат възможност на
жените да се занимават с телесно възпитание. Там се сформира
и първата дамска гимнастическа
чета, която дори е провела практически занимания.
Същата година в Плевен се създава втора дамска гимнастическа
чета с ръководител Елена Цанева. След две години в София учителката София Михайлова създава дамска гимнастическа чета в
Първото българско гимнастическо дружество „Юнак“ и започва
планомерна работа. През същата
1902 г. се основава дамска гимнастическа чета и в „Делиормански
Юнак“ – Разград.
За да се разшири и регламентира тази дейност, на III конгрес на
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Съюза „Юнак“ се взима решение
към всяко гимнастическо дружество по възможност да бъдат създадени дамски и девически чети
за провеждане на гимнастически
упражнения. Това решение дава
тласък на инициативата и в повечето градски дружества се създават подобни чети. Вследствие
на това на Втория национален по
характер гимнастически събор,
проведен в Пловдив през 1902 г.,
присъстват 11 юнакини, но те не
взимат участие в състезателната програма.
На следващия III съюзен юнаш
ки събор в София през 1904 г. взимат участие 99 жени от дружествата във Враца, Габрово, Казанлък и др. При откриването на
събора по време на манифестацията Врачанското дружество е поставило отпред своите юнакини,
облечени в бели блузи, със зелени
колани и червени рокли.
В своите първи изяви на обществената сцена юнакините
от дружествата представят упражнения с гимнастически уреди
под музикален съпровод (части
от художествена гимнастика –
ленти, бухалки), както и танцови
композиции. Така напр. гимнастичките от Казанлък изиграли
танц, наречен „дъщерите на Розовата долина“. Юнакините били
наградени от съпругата на руския
посланик в София г-жа Бахметиева.
Участието на жените в Третия съюзен юнашки събор имало
голямо значение за пропагандирането на женската гимнастика.

След събора се увеличава броя на
дружествата, които създават
дамски гимнастически чети –
Сливен, Видин, Пловдив, Стара
Загора и София.
След 1907 г. се създават гимнастически дружества в Македония
и Одринска Тракия под ръководството и методиката на Даниел Бланшу, който става преподавател в Солунската българска
гимназия. Благодарение на него за
първи път през 1907 г. се създават
девически чети в Македонските
юнашки дружества.
Голям тласък за развитието на женското гимнастическо
движение дава провеждането на
Юнашко-соколския събор в София
през 1910 г., където участват
представителки на соколското
гимнастическо движение. Това е

и първата международна изява на
жените в областта на телесната култура у нас.
Разширяването на женското
участие в гимнастическото движение довежда до решението на
Съюза „Юнак“ да включи в курсовете за подготовка на учители през 1912 г. значителен брой
юнакини, които да се подготвят
за учителки по телесно възпитание и ръководителки на дамски
и девически чети в „Юнак“. От
общия брой записани 24 курсистки 13 завършват успешно своето
обучение и допринасят извънредно много за разпространение на
женската телесна култура в България.
До Балканските войни разпространението на женската телесна
култура е изцяло в рамките на Юн-

Фиг. 2. Юнашка система – образцов урок, 1924 г.
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ашкото движение. Обучението е
съсредоточено в общите занимания на дамските чети, които работят отделно 1–2 пъти седмично. Съдържанието на обучението
е свързано с обучение в строеви
упражнения, упражнения с малки
гимнастически уреди, танци. В
юнашката система важно място
заема и подготовката на девойките и жените в областта на изкуствата – поезия, музика.
След войните Юнашката организация изживява значителна
криза и насочва своята дейност
към развитието на модерните тогава спортове – игри, лека
атлетика, зимни спортове и др.
Разширява се и женското участие
в Юнашкото движение, особено
след 1926 г., когато организацията се стабилизира. През 1930 г.
в Юнашките дружества има 620
гимназиални девойки.
На VII, VIII и IX събор вече редовно в състезанията се включват изяви на жени и девойки юнакини. Те се състезават в общи групови гимнастически упражнения
(комплекс осморки без и с уреди),
в състезания на гимнастически
уреди и в състезания по атлетика – 60 м, 100 м, 200 м, хвърляне на
копие и диск.
В юнашките дружества се
практикуват занимания по отделни спортни игри – баскетбол
и волейбол, но на национално равнище „Юнак“ не провежда състезания по тези игри.
Към ръководството на Юнашката организация се включват и
жени ръководителки. Първата
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съюзна юнашка ръководителка
е Руска Колева, а Р. Гладнишка и
Маринка Добрева са съветнички в Първия главатарски съвет
на женската секция. По-късно за
съюзна главатарка е избрана Маринка Добрева, която отдава повече от 30 години от живота си
за развитието на женската телесна култура. Тя създава самостоятелна секция за жени – ръководителки към Главатарския съвет на Съюза „Юнак“ през 1938 г.,
което е значително признание за
ролята на жената в гимнастическото и спортното движение.
Именно тази институция оформя основните ценности, които
преследва Съюзът „Юнак“ в телесното възпитание и в състезателните изяви на девойките и
жените: „Здраво, силно и красиво
тяло“ – девиз, който съответствал на разбиранията от това
време за хармонично развитие.
Освен Маринка Добрева, редно е да се изтъкнат имената и
на други юнакини – деятелки,
свързани с разпространение на
телесната култура сред жените, и това са София Михайлова,
Веселинка Мерджева, Славка Буреш, Вера Табакова и мн. други.
Те практически създават женската методическа школа за телесно възпитание и някои от тях са
привлечени като преподаватели
в Държавните курсове по телесно
възпитание 1928–1944 г.
Редно е също така да се подчертае, че първите международни
участия за жени са именно в рамките на изявите на Юнашката

Фиг. 3. Юнашки отбор – 9-и Соколски събор в Прага, 1932 г.

организация. През 1910 г. в София
се провежда Юнашко-соколският
събор, в който жените юнакини
правят предимно демонстрации.
През 1928 г. Юнашка делегация
гостува на гимнастическия събор
на Швейцарската конфедерация,
който се провежда в Люцерн, и
нашата женска делегация взима
участие в състезанията на уреди.
През 1931 г. 24 юнакини взимат
участие в състезанията, организирани от Италианската гимнастическа федерация във Венеция,
и печелят първа награда в изпълнението на ритмичната гимнастика, което би трябвало да се
вземе като първооснова на международните изяви в областта
на художествената гимнастика.

През същата година в Будапеща се провеждат международни
дамски състезания по гимнастика, в която българската делегация участва с отбор на уреди.
Важен етап в международните
изяви на българските юнакини е
създаването на национален отбор
по гимнастика за жени в подготовката за участието ни на Световното първенство в Будапеща
през 1934 г. За целта в България
са поканени двама треньори от
Унгарската академия за телесно
възпитание, които поемат ръководството на мъжкия и женския
гимнастически отбор. На това
световно първенство България
няма успехи, но с участието си
дава сигнал за нарастващото
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равнище на развитие на гимнастиката в страната ни.
За разлика от Съюза „Юнак“,
спортните организации доста
по-консервативно гледат на проблема и въпроса за участието на
жената в спортното движение.
В новоучредените спортни клубове, БНСФ и профилирани организации твърде малко са изявите
и възможностите за развитие на
женския спорт. Изключение прави баскетболът, който се развива
предимно под влияние на чуждестранните организации на Американския и Френския колеж и МХД.
В ръководството на нито една
спортна организация до 1944 г. не
е включена жена, с изключение на
Съюза „Юнак“.
Това дава основание да се направи заключението, че създаването на традициите в областта
на женската телесна култура у
нас се дължи изключително на
„Юнак“ и на неговата идеология, основана на хармоничното
телесно възпитание и на двата
пола. Не само широкото застъпване на женската телесна култура, създаването на състезателни
чети и участието в национални
и международни състезания, но и
включването на жените в управлението на Съюза говори за висотата на Юнашката култура
и наследство, което 120 години
след неговото създаване и 70 години след неговото унищожение
все още остава в забрава и неуважение в съвременното общество.
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Екология и спорт
Въздействие на ски бягането и ски ориентирането
върху околната среда
Боян Дойчев
Резюме. Зимните спортове набират все по-голяма популярност в последните десетилетия сред населението чрез своята емоционалност,
голямо разнообразие на планински релеф и екосистеми. Ски спортовете
заемат важно място и са любимо занимание на много хора. Интересът
към обсъжданите спортове прогресивно се увеличава в годините, обхващайки хора от различни възрастови групи. Необходими са обединените
усилия на различни институции, за да се увеличат популярността и информираността за коментираните спортове, които да се реализират
при оптимални условия на средата и да не нарушават екологичната є
устойчивост. Това налага актуална екологична политика и възпитание,
насочени към бъдещото развитие в тази насока.
Ключови думи: ски бягане, ски ориентиране, застрашени птици,
екология, околна среда

Impact of ski running and ski orienteering
on the environment
Boyan Doytchev
Abstract. Winter sports have gained increasing popularity in the last decades
among the population through their emotionality, great diversity of mountain
relief and ecosystems. Ski sports takes an important place and is a favorite
activity for many people during the winter season. Interest in sport has been
progressively increasing over the years, involving people from different age
groups. The combined efforts of various institutions are needed to increase the
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popularity and awareness of these sports, who need to be realized under optimum
environmental conditions and not to disturb its environmental sustainability.
This necessitates an up-to-date environmental policy and education aimed at
future development in this direction.
Keywords: ski running, ski orienteering, endangered birds, ecology,
environment

Зимните спортове: ски бягане,
ски ориентиране, ски алпийски
дисциплини, ски скокове, биатлон, скиОатлон, сноуборд, бобслей, спортни шейни и др., набират все по-голяма популярност
в последните десетилетия сред
населението чрез своята емоционалност при разнообразни форми
на релеф, характер на местността и голямо разнообразие на планинските екосистеми.
Ски спортовете заемат важно
място и добиват масов характер. Като любимо занимание на
много хора през зимния сезон те
влияят укрепващо върху всички
органи и системи на организма
и повишават неговата спортна
работоспособност. Ски спортът
има възпитателно, оздравително и социално значение върху
практикуващите. Заниманията
на чист планински въздух при
различни екстремни атмосферни условия действат закаляващо
върху човека. Развитието на ски
спорта преминава през дълъг еволюционен път. Той започва, когато ловът е бил основен поминък,
протича през времето, когато
ските са били използвани при военни действия, и достига до периода, когато те са средство за
физическа активност и спорт.

Ски бягането и ски ориентирането имат съвсем различен
ефект върху околната среда, отколкото ски алпийските дисциплини, които се извършват върху
преструктурирани естествени
склонове. За обсъжданите спортове не се изискват ски лифтове,
необходими са ски писти и пътеки, които в повечето случаи не
трябва да бъдат преструктурирани, а само прочистени от камъни, дървета и храсти, за да може
да се практикуват посочените
зимни спортове.
При ски бягането се използват
ски трасета, направени в снега
в планинските долини с ниска до
средна надморска височина или в
равнинни участъци, позволяващи
пълна изява на функционалната
подготовка на практикуващите.
Ски бягането включва два стила на придвижване – класически
и кънковиден. При използването
на класическия стил трябва да
има направени ски следи за подоброто придвижване на практикуващите. Този „мек“ спорт,
който едва ли се нуждае от някаква инфраструктура, въпреки
това може да влиза в конфликт с
опазването на природната среда,
когато се практикува на неправилното място. При ски бяганеСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 315

то главен проблем е изборът на
терен. Специализирана обработваща техника прави пистите за
ски бягане в снега, които са маркирани, поддържани и защитени
от опасностите (лавиноопасните райони). Условията върху ски
пистите могат да се променят
бързо (напр. вятър, дъжд, снеговалеж, температура на въздуха
и светлина), което налага непрекъснат контрол.
Всички участъци на планинските низини или долини са потенциално подходящи за осъществяване на този спорт дотогава,
докато не се появят естествени
бариери (гъсти гори, скали, камъни, блата, отворени площи, райони, предразположени към лавини,
както и стръмни и специфични
участъци) или изкуствени обекти (път, просека, място за пресичане с мост, тунел, каменна стена, специален изкуствен обект,
стрелбище, постоянно забранени
райони за преминаване и др).
Съвременното ски ориентиране е спорт, в който състезателят
(ски ориентировачът) използва
карта, за да се ориентира в мрежа
от ски следи или в пътна мрежа в
указан ред за преминаване на определен брой контролни точки.
В ски ориентирането уменията
за каране на ски и ориентирането трябва да бъдат изградени по
такъв начин, че да се превърнат в
решителен елемент [2].
Ски ориентирането е „мека“
форма на ски спорта, който едва
ли се нуждае от някаква инфраструктура, но въпреки това
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може да влиза в потенциален екологичен конфликт с опазването
на природната среда, когато се
практикува на неправилно подбрано място.
Състезателният
маршрут
представлява съвкупност от
всички контролни точки, поставени на местността, през които
състезателят трябва да премине в задължителна последователност. Информацията за маршрута състезателите черпят само
от специализирана топографска
карта, която получават на старта с начертан гореспоменат
маршрут. Условни знаци, използвани в картите за ски ориентиране, са земни форми, скали и камъни, води и блата, отворени и
растителни площи, изкуствени
обекти. При ски ориентирането
особено важен е подборът на специално подготвен състезателен
маршрут [2].
Наличието на четири вида ски
следи, както и фактът, че състезателите непрекъснато трябва
да следят за своето местоположение, отличават в голяма степен двигателната активност на
състезателите по ски ориентиране от тези в ски бягането и биатлона. Ски следите са следните
видове и се отбелязват със зелен
цвят: скоростни ски следи над
3 м; скоростни ски следи до 3 м;
бърза ски следа – широка 1,2 м; бавна ски следа – широка 0,8–1,0 м [2].
Биатлонът е изграден върху основата на два спорта – ски
бягането и стрелбата. В редица
страни ски бягането с оръжие се

развива като военно-приложен
спорт и преминава през най-различни етапи на развитие, което
създава предпоставки за бъдещото формиране на класическия
биатлон. Като спорт биатлонът у нас води началото си от
военно-приложните дисциплини
под формата на „военен патрул“.
Може да се счита, че началото на
развитието на биатлона у нас се
поставя през 1970 г. [1]
При биатлона състезателното трасе (релеф на цялата писта) трябва да бъде разположено
спрямо стрелбището така, че
отсечките да бъдат построени
съобразно изискванията на трасето.
Изкачванията в този спорт
се класифицират в три основни
групи: изкачване по лек противонаклон, изкачване по среден противонаклон и изкачване по остър
противонаклон (тежки участъци) [3].
Стрелбата при биатлона е
свързана с редица допълнителни фактори, влияещи върху точността на попаденията. За разлика от спортната стрелба,
където стрелбата се провежда
в условията на закрити и открити стрелбища, в стандартни условия при биатлона стрелбата
протича на открито при зимни
условия, с непрекъснато променящи се метеорологични фактори
(вятър, температура на въздуха,
светлина и осветяване) [1].
СкиОатлонът е нова спортна дисциплина по ски ориентирано маркирано трасе с избор

на контролни точки, начертани върху картата, в сравнение с
общото количество контролни
точки, поставени по трасето.
При скиОатлона съществен е изборът на терен. СкиОатлонът
се провежда на територията на
стадионите за ски бягане и биатлон или в друг район, имащ ски
инфраструктура.
Потенциалните
екологични
конфликти, породени от тези две
„меки“ форми на ски спорта, са
относително малки в сравнение
с тези от алпийските ски, като
изключим вторичните ефекти
(като напр. използването на моторни превозни средства). Потенциалните конфликти с опазването на природата са ограничени до тези няколко области, в
които скиорите нарушават местообитанията на растенията
и животните, които подлежат
на защита [10]. Други потенциални конфликти (като например
повреда на млади храсти и дръвчета в горски насаждения или
смущаване на чифтокопитните
преживни и непреживни бозайници) са предимно от икономически
характер [8].
Потенциалът за безпокойството на редки видове (особено
птици) възниква от дейности,
които смущават засегнатите
животни или ги прогонват от
тяхните местообитания. Когато животните не могат да
се преместят в подходящо убежище, може да бъде застрашено
съществуването на цели популации [7].
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В България са установени 405
вида птици. Това е повече от половината от видовете в цяла Европа, които наброяват 760. От
намиращите се в опасност в световен мащаб птици в Европа са
установени 29 вида. В Червената
книга на България списъкът на застрашените птици включва 164
вида след актуализирането му
през 1988 г. Забранено е преследването и безпокоенето им, развалянето на гнездата им, събирането и унищожаването на яйцата и
малките им.
Разнообразието на птиците се
обуславя от географското положение на страната и различните
местообитания в България: открито море, морски бряг, пясъчни
дюни, високопланински скали над
границата на гората, съчетани
с планински езера, степоподобни
местности, широколистни, смесени и иглолистни гори, клекови
формации и високопланински ливади. По всички тези места се
срещат своеобразни комплекси
от птици [4].
Основният екологичен проблем, предизвикан от ски бягането и ски ориентирането, се крие
в евентуалното смущение или
прогонване на яребици. Ще обърнем по-специално внимание на
чувствителността на глухара,
лещарката, тетрева и снежната яребица. Всички те са от семейство Фазанови и са сериозно
застрашени (съществуват само
в малки, изолирани общности),
като определено се нуждаят от
защита. По тази причина смята318 Спорт и наука, кн. 1, 2/2020

ме за необходимо да представим
по-подробна информация за характеристиките на гореспоменатите птици.
Глухар (Tetrao urogallus) е включен в Червената книга на България като „застрашен“ вид, чиято численост за цялата страна
е около 2000 екземпляра. Това е
най-едрата кокошеподобна птица. Типичните му местообитания са чистите бялоборови или
смесени иглолистни гори с участие на смърч и ела. Предпочита
заоблени била и полегати склонове, с малки полянки, често с влажна почва. Глухарят е растителноядна птица. Храни се с пъпки и
листа на белия бор, смърча, бука,
боровинки, малини и семена. Понякога яде и насекоми, мекотели
и други безгръбначни животни.
Основните отрицателно действащи фактори върху числеността на глухаря са влошаването или
загубата на местообитанията
му, бракониерството и безпокойството по време на зимуване
и в размножителния период. На
този етап Национален парк Пирин е едно от най-важните места за съхраняването на вида в
България [5].
Този вид изисква отворени,
проветриви гори с богата и добре развита растителност на
земята (с ниски храсти, храсти
джуджета и почвопокривни), където птиците да търсят храна
и подслон. Когато обаче земната
покривка е оскъдна, човек може да
смути местообитанието на глухаря от голямо разстояние [8].

Лещарка (Tetrastes bonasia) е застрашен вид, изчезнал на много
места у нас, защитен от Закона
за биологичното разнообразие. В
Пирин се среща рядко в горския
пояс на Бъндерица над 2000 м
надморска височина, в резервата
„Байови дупки – Джинджирица“.
Предпочита планински склонове,
по-рядко стига горната граница
на гората. Обитава предимно
широколистни и смесени гори с
разнообразен склон, често близо до реки и потоци. Видът не е
глобално застрашен, но може да
намалее, тъй като е много чувствителен към промени в местообитанията, особено при съвременните тенденции за ползване
на горите [5].
Лещарката е чувствителна
към външни смущения, но реагира
с още по-голяма чувствителност
по време на размножителния период и при отглеждането на малките си. Една двойка лещарки изисква най-малко 30 хектара местообитание (DSV 1995) [6].
Докато видовете яребици се
адаптират към суровите зимни
условия, то лещарките могат да
бъдат застрашени, като скиорите със своите дейности сериозно
ограничат избора им на местообитание през зимата. Този вид
птици могат да намалеят значително (да има сериозен дефицит),
колкото повече им се налага да
бягат от опасности или да имат
само ограничени възможности за
храна.
Тетрев (Tetrao tetrix) е един
от застрашените видове пти-

ци, които са изчезнали от територията на България. Тази птица изисква области и местности
в планински вериги с ниска надморска височина със стабилна
растителност, ливади, мочурища и блата. Малкото останали
като брой оцелели екземпляри
също са застрашени от външни
смущения. Най-сериозните смущения са причинени от желанието на хората да почиват и да
се забавляват. Тогава навлизат
в местообитанията на яребиците (скиорите например). Смущенията обезпокояват птиците (принудени са да се скрият
или се прекъсват нормалните
им рутинни дейности, но това
не ги кара да напуснат техните
местообитания) или ги принуждават да се откажат от традиционната си среда и да потърсят друг, по-малко подходящ биотоп. Преминаването на човека
в близост от само 200 до 300 м
до тетрев кара птицата да отлети [6].
Снежната яребица (Lagopus
lagopus) е един от застрашените видовете птици, които са
изчезнали в България. Сега живее
предимно в по-високите части на
Алпите (между 1800 и 2400 м). Тук
техни „партньори в конфликта“
са не ски бегачите и ски ориентировачите, а скиорите от алпийските дисциплини [7].
С оглед опазване на биологичното разнообразие
При разглеждането на смущенията, които могат да бъдат причинени от ски бягането,
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трябва да правим разлика между
видовете маршрути:
• които възникват от пистата за ски бягане и минават през
биотопа на застрашения вид;
• които възникват от скиорите бегачи, които напускат пистите и карат ски на естествен
терен [10].

га лесно до обществения транспорт чрез други превозни услуги;
• Инфраструктурата за скиорите бегачи (ресторанти, санитарни възли, гардероби, паркоместа) трябва да бъде интегрирана в съществуващата инфраструктура на селата и градовете
в района [6].

Най-големият въпрос, свързан
със ски бягането, е ще се направят ли определени трасета, за да
се защитят природните територии. Част от състезателните
трасета вече влизат в градовете
и парковете. Ски пистите не могат да преминават през местообитанията на яребиците. Същото важи и за други екологично
ценни и чувствителни области.
В областите под строга защита
проектантите трябва внимателно да избират маршрути за
ски писти или да ги пренебрегнат
напълно, за да се избегне акцентирането върху чувствителните
зони. Вече изградените и съществуващи писти за ски бягане да
имат изградена инфраструктура
с всички изисквания.
В планирането на ски пистите трябва да се обърне внимание
и на следните обстоятелства,
обусловени от екологичната политика:
• Свързване на пистите с мрежата на обществения транспорт. Пистата и системите на
пистата трябва да бъдат физически свързани с обществените
спирки на транспорт (влак и автобус) или трябва да се дости-

Пистите за ски бягане, както
велосипедните алеи, представляват важен елемент в „мекия
туризъм“ и затова заслужават
подкрепа от страна на природозащитниците и на тези, които
са ангажирани в опазването на
природата. Хората могат да изпълнят своите нужди за физическа активност чрез тези дейности при условие, че спазват мерките, описани тук, за избягване
на стреса върху околната среда и
същевременната защита на ландшафта.
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Ски ориентиране
В областите, които осигуряват местообитание за глухарите, скиорите ще трябва да
бъдат подходящо насочени към
специално подготвен състезателен маршрут (наличие на специализирана топографска карта),
който може да се променя, за да
се предпазят застрашените яребици. Задължителни и насилствени ограничения, засягащи ски карането, ще бъдат необходими на
местата, ползвани през зимата
от глухарите за оцеляването им.
Германската асоциация на алпи-

нистите, която работи заедно
с представители на спортни и
природозащитни
организации,
организира информационна кампания, озаглавена „Провеждане
на ски ориентиране по екологосъобразен начин“, която представя
и обяснява необходимите мерки
за направление на посетителите от ски оператори. Следните
принципи формират основите на
тази инициатива:
• Ски обиколките трябва да
продължат да се допускат във
всички по-големи региони;
• Туристически
маршрути,
които са особено популярни,
трябва да останат непокътнати (доколкото е екологично възможно);
• Мерки трябва да се вземат,
за да се гарантира, че яребиците
ще оцелеят дори при тежки зимни условия;
• Съседните популации на глухарите не могат да бъдат откъснати едни от други [9].
Вече са създадени картите за
някои области, които посочват
кои са екологичните маршрути.
Отправени са апели към издателите на туристически карти да
включат някои промени в маршрутите, съобразно специфичните условия на средата.
Заключение
Интересът към обсъжданите
спортове прогресивно се увеличава в годините, обхващайки хора
от различни възрастови групи.
Необходими са обединените уси-

лия на различни институции, за
да се увеличат популярността и
информираността за тези спортове, които да се реализират при
оптимални условия на средата и
да не нарушават екологичната є
устойчивост. Това налага актуална екологична политика и възпитание, насочени към бъдещото
развитие в тази насока.
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Подводният спорт и въздействието
му върху околната среда
Боян Дойчев
Резюме. В настоящото проучване сме разгледали подводния спорт
и въздействието му върху околната среда. Подводният спорт бележи
все по-голяма популярност през последните години, обхващайки хора
от различни възрастови групи. Този спорт със своята атрактивност и
екстремност печели все повече почитатели. Подходящото поведение
и практически навици на гмуркачите в естествена среда зависят от
знанията им за нея и затова как тя ще реагира на спортната дейност.
Едно успешно екологично обучение помага на хората да се повиши тяхната осведоменост по въпроси, свързани с екологичните условия, и при
проблемите в конкретните действия. Това налага актуална екологична политика и възпитание, насочени към бъдещото развитие на този
спорт. Необходими са обединените усилия на различни институции, за
да се увеличи популярността на спорт, който се реализира при оптимални условия на средата и не нарушава екологичната є устойчивост.
Ключови думи: гмуркане, екология, замърсяване, околна среда

Underwater sports and its environmental impact
Boyan Doytchev
Abstract. In this study, we looked at underwater sports and their
environmental impact. Underwater sports have been increasing popularity
in recent years, covering people of different age groups. The sport, with its
attractiveness and extremism, is gaining more and more admirers. The
proper behavior and practical habits of divers in the natural environment
depends on their knowledge of it and how it will react to sports activities.
Successful environmental training helps people to raise their awareness of
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environmental issues and of problems in specific actions. This calls for an upto-date environmental policy and education aimed at the future development
of the sport. A concerted effort is needed from different institutions to increase
the popularity of sport, which is implemented under optimal environmental
conditions and does not impair its environmental sustainability.
Keywords: diving, ecology, pollution, environment

В наши дни подводният спорт
представлява огромна атракция
и бележи все по-голяма популярност през последните години.
Той осигурява здраве, хармонично
развитие и положителни емоции
на личността.
Гмуркането е спорт, който
обхваща свободното гмуркане и
гмуркането с автономна водолазна екипировка. Свободното гмуркане включва няколко дисциплини, като подводен риболов, гмуркане за постигане на рекорди или
просто за удоволствие, обединени от това, че индивидът разчита единствено на собствените
си бели дробове. Използването
на автономен водолазен апарат
с отворен, полузатворен и затворен цикъл се дели на любителска
(до 40 м дълбочина) и техническа
активност [8].
Още в дълбока древност човекът е търсил начини да проникне
под морската повърхност. Без да
познава опасностите в необичайната за него среда и физиологичните промени, без никакви приспособления, плувци са се гмуркали дълбоко във водните бездни.
Морският свят е бил източник
за задоволяване на естествените потребности от храна. Освен това хората в древността са
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разбирали предимствата на живота под вода при провеждането
на военни действия. В нашата
история е добре известна военната хитрост на славяните, които
дишали през тръстикови тръби
и по този начин се прикривали
от противника в езера и други
водоеми. Не на последно място,
вечно търсещият човешки дух е
задоволявал потребността си от
знания за морето и за своя организъм в тези условия [1].
Още с първите си стъпки в
подводния свят плувецът се
сблъсквал с необходимостта да
усъвършенства
приспособленията, с които навлиза под водата. Гмуркачите са били под въздействието на основните фактори, противопоставящи се на
човека при проникването му под
водната повърхност – липса на
въздух за дишане, повишено водно
налягане и ниска температура
на околната среда. Това обуславя
развитието на водолазното дело,
свързано главно с усъвършенстване на техническите съоръжения,
улесняващи пребиваването на човека под водата [1].
През есента на 1957 г. по инициатива на Кр. Кънев от Морския
клуб ДОСО в гр. Варна е учредена
група „Подводно плуване“. Това е

първата организирана форма на
подводен спорт у нас. Година покъсно, през есента на 1958 г., в София към Морския клуб на ДОСО
е създадена първата в страната
секция „Подводен спорт“. Още
през следващата 1959 г. примерът на столичани е последван и
от други градове в страната. На
28.09.1959 г. в София е учредена
Републиканската секция по подводен спорт (РСПС), с което започва бурно развитие на подводното дело у нас [1].
Два вида гмуркане са от значение за околната среда:
– Свободно гмуркане: спускане на определена дълбочина под
водната повърхност с помощта
на маска, шнорхел и плавници.
Целта на гмуркането е характерността на подводния свят,
включващ растителни и животински съобщества, подводна
топография, археологични находки, останки от потънали кораби,
подводни експерименти, развлекателни цели и т.н.;
– Гмуркане с автономен водолазен апарат (любителско и техническо): когато се диша сгъстен
въздух от леководолазен дихателен апарат. Така водолазът може
да остане по-дълго под водата и
да наблюдава живота на големи
дълбочини.
Гмуркането е най-леснодостъпният и най-широко разпространеният начин за проникване
на човека във водна среда, независимо дали се практикува с водолазна екипировка, или без нея [1].

Гмуркането се извършва в естествени или изкуствени водни
екосистеми (океани, морета,
реки, езера, язовири, закрити водоеми и т.н.). Обучението на
гмуркач или леководолаз е обикновено в големи открити или
закрити води. Под закрити води
се разбират, басейни или плитки и спокойни закътани заливи.
Гмуркачът трябва да има нужната теоретична, обща физическа,
както и специална плувно-гмуркаческа подготовка в басейн [2].
Въпреки че проблемите с околната среда, разглеждани по-долу,
възникват от самото гмуркане,
те не трябва да се разглеждат
в изолация от други изисквания,
свързани с водните басейни и
прилежащите зони. Дейностите,
които пречат на водната среда,
често имат значим характер.
Например когато едно езеро често се използва за отдих и получава големи количества минерални
торове от околните земеделски
земи (еутрофикация на водоемите) или когато се практикува във
води с ниско съдържание на хранителни вещества за чувствителни растителни и животински
съобщества, и не последно място – изискванията върху бреговата линия [4]. Често небрежно
поставяне на допълнителни съоръжения или несръчни манипулации – изгубен шнорхел, плавник,
спасителна жилетка, буй и т.н.,
предизвикат замърсяване във водата.
Въздействие на гмуркането
върху околната среда:
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• Последствия, произтичащи
от автомобилите до водния терен (вредни емисии на изгорели
газове, шум, влошаване състоянието на екосистемите и т.н.);
• Последствия по бреговата
линия в райони, близки до естественото състояние:
– тъпчене на бреговата линия
по време на къмпингуване или при
влизане и излизане от водата;
– унищожаване на растения,
които растат по бреговата линия, в плаващи зони, както и в
подводната плитка растителна
зона. Последствията могат да
се появят под формата на утъпкване или разкъсване или да се получат при движенията (пълзене,
лазене, залепване и т.н.) на леководолази във водата;
– затруднения за водолюбиви
птици в техните местообитания на убежище и гнездене чрез
навлизане в бреговата линия (по
време на размножителния период) и в откритата водна повърхност (по време на линеене);
– безпокойство на хвърлящи
хайвер риби и земноводни люпила
в плитките водни зони в близост
до бреговата линия;
– причиняване на шум при пълнене на бутилки със сгъстен въздух;
– оставяне на отпадък след
себе си [6].
• Последствия за водните басейни:
– щети, нанесени върху растителни и животински видове, които живеят в плитка водна зона
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дирани глинести вещества чрез
утъпкване на дъното на водния
басейн), особено когато водолази
влизат и излизат от водата;
– отрицателно
отражение
върху фотосинтезата, както и
върху освобождаването на хранителни вещества (еутрофикация)
от плуване с плавници близо до
дъното на водния басейн;
– издишаният въздух причинява богата на хранителни вещества вода от дълбините на езерото, която се издига нагоре;
– изчезването на планктона
– като силно отрицателно въздействие оказва замърсяването
от битови и промишлени отпадъчни води, отпадъци и т.н. върху водните басейни;
– подводен риболов – опасност
от изчезване във водните басейни на някои видове риби и нарушаване на баланса между хищници и плячка [4].
Дестинации за гмуркане
Предпочитани дестинации не
само за почивка, а и за гмуркане
от световна класа, са тропическите коралови рифове, Червено
и Средиземно море. Разнообразното изобилие от подводен живот,
голямата видимост, стабилната
слънчева светлина и тюркоазените води представляват огромна
атракция, която привлича големи
групи от водолази, които правят
безчет гмуркания. Желани дестинации за гмуркане са Големият
бариерен риф в Австралия, Архипелагът Раджа Ампат в Индоне-

зия, Белизийският бариерен риф
в Белиз, Маая Тила на Малдивите,
Борнео в Малайзия, Каймановите
острови, Шарм ел Шейх в Египет
и потъналият ферибот „Зенобия“ в Кипър. В ред дестинации
за гмуркане (особено в Средиземно море) се забелязват катастрофалните последици от подводния
риболов, довели до изчезването на
някои риби, като напр. европейския лаврак (Dicentrarchus labrax).
Увреждането и чупенето на
корали по време на гмуркане представлява допълнителен проблем.
Котвите, които се закачат за рифовете по време на гмуркане, унищожават коралите, а следите от
гориво на моторните плавателни съдове застрашават морското
биоразнообразие.
Три метода за намаляване на
екологичния стрес могат да бъдат предложени:
• Мениджмънт на посетителите;
• Функционално зониране;
• Обучение и правила за поведение.
Мениджмънт на посетителите
Забраните в никакъв случай
не са единственият начин да се
спрат гмуркачите и леководолазите да практикуват подводния
спорт в екологично неподходящи
води. Нужни са атрактивни алтернативни места за гмуркане,
които могат да бъдат предоставени, когато терените предлагат подходяща инфраструктура. От друга страна, липсата на

необходимата инфраструктура
(напр. липса на пътния достъп до
водолазен терен) може да създаде
проблеми.
Големи водолазни събития,
курсове или състезания (плуване с плавници в открити води и
подводно ориентиране) трябва
да се провеждат във водни басейни, които не довеждат до отрицателни екологични последици.
Тези води могат да са далеч от
първоначалното си естествено
състояние или да нямат растителни или животински съобщества, изискващи защита [7].
Управлението на посетителите в по-малък мащаб също е възможно. Мениджърите трябва да
насочат водолазните дейности
в екологично подходящи райони
чрез определяне и ясно маркиране
на входни и изходни точки, както и на посоката на движение, в
която гмуркачите и водолазите
трябва да плават. Идентични
методи могат да попречат на
ентусиастите да правят собствени неоторизирани пътеки.
Организационни мерки:
• Да се посочат водни обекти,
подходящи за гмуркане;
• Да се осигури лесен достъп
(пътища или пътеки, водещи до
водния обект) или подходящ достъп до по-труднодостъпните;
• Да се определят райони за
паркинг и къмпинг и да се забрани
паркирането в други зони;
• Да се инсталират тоалетни
и контейнери за отпадъци, така
че те да бъдат лесно видими и
достъпни за посетителите;
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• Да се засади подходяща растителност като трънливи храсти или жив плет, за да се попречи на хората да правят собствени пътеки;
• Да се идентифицират входни и изходни точки към и от водата (яхтено пристанище, док,
кей, пирс, проход от изкуствен
чакъл). Те трябва да са видими за
хората [4].
Функционално зониране
Предвидлив план за използване
следва да определи зоните, които
са едновременно привлекателни
за гмуркачи и водолази (независимо дали през цялата година, или
само в определен период), и от
екологична гледна точка може да
подкрепи водолазните дейности.
Трябва също така ясно да се определят тези зони или части от
тях, които са екологично ценни и
податливи на щети от гмуркането и свързаните с него дейности
(да ги декларират като „ограничени зони за употреба“) [3].
От екологична гледна точка гмуркането не е приемливо в
следните зони, поради тяхната
изключителна чуствителност и
висока екологична стойност:
– Малки езера с напълно непокътната брегова растителност
(на плаваща тръстика и тръстикови легла) и без място, където
хората могат директно да влизат във водата;
– Малки езера с ценни растителни и животински съобщества,
които се нуждаят от защита;
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– Защитени водни зони, където гмуркането би влязло в остър
конфликт с целите на защитните мерки по места [7].
Посочените по-горе водни басейни от екологична гледна точка
също са неподходящи за различни
други развлекателни приложения
(като напр. моторни плавателни
съдове, ветроходство, уиндсърфинг, водни ски, плуване, риболов
и т.н.).
В другите водни басейни гмуркането трябва да бъде забранено
в някои части и в определени моменти, когато леководолазът:
– може да попречи на хвърлящи
хайвер риби или да унищожи мицел;
– може да повлияе негативно
на водолюбиви птици по време
на размножителния период или
по време на линеене;
– ще трябва да преплува подводни ливади на минимално разстояние над дъното на езерото
[3].
Обучение и правила
за поведение
Подходящото поведение и
практически навици на гмуркачите в естествена среда зависят
от знанията им за тази среда и
затова как тя ще реагира на тяхната спортна дейност.
Подготвянето на гмуркача
се извършва в специализирани
школи. Учебно-тренировъчният
процес е програмиран в крак с постиженията на спортната наука
и започва с обща физическа подго-

товка, за да завърши с колективни подводни игри [2].
Обучението по леководолазно
дело е педагогически процес. Целта му е обучаемите да придобият теоретични знания, умения
и практически навици за работа
с леководолазно снаражение и с
помощни средства под водата,
необходими за изпълнението на
стопански, научноизследователски и бойни задачи. В обучението
по леководолазна подготовка се
решават образователни, възпитателни и здравни задачи [1].
Обучението включва и съблюдаване на хигиената на гмуркача,
която е от изключително важно
значение – измиване на тялото и
грижи за екипировката. Неизмитите тела отлагат във водната
среда серия вещества, които се
разтварят, и я правят проводник
на зарази. Маската, шнорхелът и
плавниците също се нуждаят от
почистване след употреба. Съоръженията, които са в контакт
с устата, подлежат на задължителна дезинфекция.
Като част от водолазни курсове за подготовка и участие в
дейностите на школите гмуркачите могат да бъдат научени как
систематично да спазват тези
правила (и така да разпознават и
докладват за проблемите) и как
да се грижат за възстановяването на ландшафта, напр.:
– Как да се направи сигурна и
стабилна пътека до терена за
гмуркане;
– Как да се намалят съществуващите неоторизирани пътеки;

– Как да се възстановят ерозираните брегове и площите на
бреговата линия;
– Как да се засадят подводни
растения или тръстикови легла в
плитки води след премахването
на плевели [7].
Чрез спазване на определени
правила за поведение гмуркачите
и водолазите трябва да избегнат
стресирането на природата поне
до поносимо ниво:
Можем да цитираме Асоциацията на германските спортни
гмуркачи (VDST), която определи
следните правила за поведение на
любители и професионалисти:
– Да се спазват разпоредбите
за опазване на околната среда;
– Да се държат автомобили и
компресори далеч от водата;
– Да се използват съществуващите пътеки и докове;
– Да не се унищожава растителността на бреговата линия;
– Да не се ходи или плува в
тръстикови масиви;
– Да се защитят области, подходящи за размножаване и гнездене на птици;
– Да не се уврежда подводната
растителност;
– Да се движи плавно през водата и да не се загребва кал от дъното на езерото [5].
Заключение
Подводният спорт бележи
все по-голяма популярност през
последните години, обхващайки
хора от различни възрастови групи. Този спорт със своята атракСпорт и наука, кн. 1, 2/2020 329

тивност и екстремност печели
все повече почитатели. Подходящото поведение и практически
навици на гмуркачите в естествена среда зависят от знанията
им за нея и затова как тя ще реагира на спортната дейност. Това
налага актуална екологична политика и обучение, насочени към бъдещото развитие на този спорт.
Необходими са обединените усилия на различни институции,
за да се увеличи популярността
на спорт, който да се реализира
при оптимални условия на средата и не нарушава екологичната є
устойчивост.
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Нови книги
Научни факти и интегрирани анализи
В началото на 2020 г. излезе от
печат монографията на Ивета
Бонова, доктор, „Мониторинг
и моделиране на тренировъчния
процес в бягането на средни и дълги разстояния“. Монографичният
труд е базиран на научни факти и
интегрирани анализи. Той е опит
за обосноваване на съвременните
постижения на спортната наука
в две основни направления, свързани с повишаване на ефективността на планирането и управлението на тренировката в бяганията
за издръжливост в леката атлетика, а именно: въвеждане на
ефективни технологии за научно
осигуряване на управлението на
тренировъчния процес и усъвършенстване на индивидуалните
подходи за контрол и оценка на
тренировъчните ефекти.
Авторката се фокусира върху
възрастовото развитие и спорт-

ните постижения в бяганията
на средни и дълги разстояния.
Разглежда най-ефективните специфични спортно-педагогически
и функционални тестове, обосновава тяхното приложение и интерпретация. Моделирането е
представено като тренировъчен
процес на придобиване на желани
спортно-педагогически резултати.
Тя е структурирана в три глави:
● Проблеми на управление на
тренировъчния процес;
● Показатели за мониторинг
на основните фактори на спортното постижение;
● Теоретични модели за индивидуално планиране, контрол и
оценка на тренировъчния процес.
Монографията е богато илюс
трирана.
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