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Теория и методика на спортната подготовка
Варианти на техниката при превъртане
на земна гимнастика
Емил Стоименов
Резюме. Гимнастическите упражнения се отличават с многообразието на кинематичните и динамичните си параметри. Превъртанията са основни упражнения в комбинациите на земна гимнастика.
Целта на нашето изследване е да направим сравнителен кинематичен анализ на свито превъртане, изпълнено с три варианта на техника. Регистрирани и анализирани са кинематичните параметри на
трите начина на изпълнение, посредством видео-базирана система
за анализ на движенията SkillSpector. Чрез сравнителен кинематичен
анализ са установени разлики между изследваните варианти в техниката на упражнението. Смятаме, че техниката с ръце горе в момента на отскок е най-перспективна при разучаването на превъртания с
по-голяма сложност.
Ключови думи: спортна гимнастика, земна гимнастика, техника,
варианти
Abstract. Gymnastic elements are distinguished by a large difference between the variety of kinematic and dynamic parameters. Salto is a basic element
in the floor exercises. The purpose of our study was to perform a comparative kinematic analysis of three variants of the technique on tuck salto forward.
Skill Spector video-based motion analysis system was used to register and analyze kinematic parameters of movements. By comparative kinematic analysis,
was determined differences between the different techniques used. The study
showed that using the hands-on technique above is better when learning more
difficult elements.
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Въведение
Гимнастическите упражнения
се отличават с многообразието
на кинематичните и динамичните си параметри. Голямото
им разнообразие по форма и съдържание предявява и по-големи
изисквания към гимнастиците.
Най-многобройни са въртеливите движения. Те се характеризират с това, че тялото се завърта около една или повече от
осите си (надлъжна, напречна и
странична) [2]. Гимнастическите упражнения с ротация около
някоя от осите на тялото фокусират вниманието на изследователите. Kerwin и др. [10] изследват зависимостта между действията на гимнастика и получаваните линеен импулс и кинетичен
момент при двойно задно превъртане (обтегнато, сгънато и
свито). King, M., M. Yeadon [11]
изучават възможностите за увеличаване на ротационното движение при изпълнение на двойно
задно обтегнато превъртане на
акробатична пътека. Кючуков
[3] изследва ротационния потенциал на тялото на спортиста
при опорни прескоци. Основни
биомеханични характеристики
за изпълнението на свръхтрудното упражнение на висилка –
Ткачов с превъртане, за което е
характерно контраротационно
движение, предлагат Янев, Ил.
и Ил. Кючуков [5]. Ил. Янев [6]
разглежда упражнения с контраротация на успоредка, а степента на сходство на упражнения с
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контраротация на различни уреди изследват също така Yanev,
Il., Il. Kiuchukov [12]. Вл. Ангелов
и др. [1] предлагат моделни характеристики на техниката на
прелитане с ротационно движение „Егер“ на смесена успоредка.
Превъртаниятасаосновниупражнения в комбинациитеназемнагимнастика.Авторитенаединнатаметодикапоспортнаакробатика[4] различават три начина
за изпълнение на превъртане.
При първия ръцете в последната крачка се повдигат предварително над главата и изпълняват
в момента на отскока движение
напред-надолу до хващане на коленете с ръце. За втория вариант в последната крачка ръцете
са назад-надолу и в момента на
отскок ръцете замахват рязко
напред-нагоре до завършването
на оттласкването. За третия
начин на изпълнение от особено значение е махът на ръцете
надолу-назад да бъде извършен
едновременно с оттласкването
от долните крайници. Авторите смятат, че при втория вариант на техника се постига
най-голяма височина и запазване
на хоризонтална скорост. При
изпълнението на подскок във височина или на вид превъртане
след засилване, стои въпросът
за осигуряване на необходимата вертикална или параболична
траектория на движение. Greig,
M. P. и M. R. Yeadon [8], изследвайки влиянието на параметри
при отскок във височина, заключават, че основен фактор е ъгъ-

лът на отскок в съотношение с
хоризонталната скорост. В професионалната гимнастика техническото съвършенство е необходим фактор за перфектно овладяване на структури с най-висока степен на трудност. Понякога само малки различия, които не
могат да бъдат обявени на пръв
поглед, могат силно да повлияят
на изпълнението на определени
гимнастически упражнения. Кинематичните анализи разкриват
определени разлики в изпълнението, които могат да се измерят
много по-добре[9]. Ето защо целта на нашето изследване е да направим сравнителен кинематичен анализ на свито превъртане,
изпълнено по трите варианта.
За реализирането на целта си
поставихме следните задачи:
– Видеозаснемане на различните варианти на техника при превъртане;
– Чрез експертна оценка да се
определи най-доброто изпълнение за всеки вариант на превъртане;
– Да сеизчислят кинематичните параметри на изследваното
упражнение.
– Да се направи сравнителен
кинематичен анализ на изследваните варианти в техниката на
упражнението.
Обект на нашето изследване
е упражнението превъртане на
земна гимнастика, а предмет е
сравнението на три вида техника в подготвителните действия
за превъртане.

Методика
При снемането нa кинeмaтичните характеристики на движението ползвахме 10 основни точки, означени с пасивни маркери
(пръсти на долни крайници, глезенна става, колянна става, тазобедрена става, раменна става,
лакътна става, киткена става,
пръсти на горен крайник, чело и
брада). Изпълненията бяха заснети с видеокамера (30 fps; Sony
HD). Пасивните маркери бяха
дигитализирани посредством видео-базирана система за анализ на
движения (SkillSpector). Данните
са обработени с дигитален филтър (Quintic) преди по-нататъшните изчисления. Центърът на
тежестта на тялото е изчислен
чрез модела на De Leva [7].
За постигане на целта на изследването използвахме следните
методи: преглед на литературни
източници, експертна оценка,
кинематичен анализ, сравнителен кинематичен анализ.
Анализ на резултатите
С помощта на експертна оценка бе определено визуално найдоброто изпълнение на трите
варианта на техника на превъртане на земна гимнастика. На
избраните опити бе направен
кинематичен анализ по фази, отговарящи на подготвителните,
основните и заключителните
действия.
Фазата на подготвителни
действия е част от безопорния
Спорт и наука, кн. 3, 4/2019 7

Таблица 1. Хоризонтална скорост на ЦТ в ПД
Кадър

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1

2.659

2.304

2.674

2

5.469

5.649

2.668

3

5.460

5.972

5.444

4

5.315

5.717

5.403

5

5.222

5.471

5.341

6

5.244

5.540

5.229

7

5.194

5.566

5.029

8

5.010

5.295

5.022

9

4.781

5.026

4.834

10

4.341

5.090

4.613

11

5.150

4.280

12

4.630

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Фиг. 1. Ъгъл на атака (ъгълът, сключен между ЦТ,
опорната точка и хоризонтала)
период и при трите вида техника на изпълнение. В тази фаза усилията на гимнастика са насочени
към подготовка за атака на земята. Подготвителните действия
започват от самото начало и
8 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

продължават до 11 кадър при вариант 1, до 13 кадър при вариант
2 и до 12 кадър при вариант 3. Регистрираната хоризонтална скорост (табл. 1) при атаката на земята непосредствено преди пре-

Фиг. 2. Варианти на ПД при
свито превъртане
въртането е 4,3 м/с при вариант
1, 4,6 м/с при варианти 2 и 4,3 м/с
при вариант 3. Първоначално и
при трите варианта се наблюдава след бегомната засилка изпълнение на подскок от един крак до
два. При вариант 1 – летежната
част на подскока, ръцетесе повдигат горе и се задържат там
при момента на отскок; при вариант 2 ръцете са надолу-назад в

безопорната фаза подготвителни действия и изпълняват долен
мах, като в момента на отскок
рязко се повдигат в посока напред-нагоре, докато при вариант
3 в летежната фаза на подготвителния подскок от един до два
крака ръцете се повдигат горе и
изпълняват мах, като в момента
на атаката на земята са до тялото, след което изпълняват заден
мах. Ъгълът, сключен между ЦТ
и опората, е най-малък (фиг. 1)
при първия вариант на техниката (69 градуса), при вариант 2
ъгълът е най-голям – 78 градуса, и
съответно е 73 градуса при третия вариант.
Фазата на основни действия
се извършва в опорния и безопорния период. В нея протичат найважните действия за успешното
изпълнение на упражнението. Във
фазата на работните действия е
и съществената разлика в техниката на изпълнение между изслед-

Фиг. 3. Траектория на ЦТ при свито превъртане (вариант 1)
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Фиг. 4. Траектория на ЦТ при свито превъртане (вариант 2)

Фиг. 5. Траектория на ЦТ при свито превъртане (вариант 3)

ваните варианти на техниката
при превъртане. При вариант 1 в
атаката на земята ръцете са горе
и след отскока се снемат напред,
при вариант 2 ръцете отдолу в
момента на отскок се повдигат
напред-нагоре, а при вариант 3 от
10 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

основно положение (ръце долу) изпълняват заден мах (фиг. 2).
Тази фаза включва отскока от
земята (11–14 кадър при вариант
1, 13–16 кадър при вариант 2 и
12–15 кадър при вариант 3) и продължава до най-високото положе-

ние на центъра на тежестта на
гимнастика (25-и кадър 1.47 м при
вариант 1, 28-и кадър 1.37м. при
вариант 2 и 27-и кадър 1.36 м при
вариант 3 (фиг. 3, 4 и 5). Анализирането на резултатите показа
съществена разлика в ъгловата
скорост на торса след отскок
(при вариант 1 тя е 365 градуса/с,
за вариант 2 е 331 градуса/с, а при
вариант 3 е 613 градуса/с). Превъртането, изпълнено със заден
мах с ръцете (вариант 3), има
по-плътна „група“ за безопорния
период, катосредният ъгъл в тазобедрени стави е 110 градуса, докато при изпълнението от ръце
горе същият ъгъл е 119 градуса.
Фазата
на
заключителни
действия е идентична за трите
варианта на техниката на превъртане. Тялото се разгъва за
намаляване на въртеливото движение и за осъществяване на контролирано приземяване.
Заключение
Вариантът на техника с ръце
горе в момента на отскок води до
най-голяма височина на превъртането. Техниката със заден мах
с ръцете в момента на отскок
допринася за по-висока ъглова скорост на торса. Смятаме, че техниката с ръце горе в момента на
отскок е най-перспективна при
разучаване на превъртания с поголяма сложност. За да обобщим
заключението, ще трябва да анализираме по-голям брой гимнастици. Въпреки това смятаме,
че нашият анализ допринесе за

подобряването на техническата
подготовка на спортните гимнастици и има своята научна
стойност….
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Кросфит за възрастни
Диляна Зайкова
Резюме. Целта на системата Кросфит при хора в напреднала възраст е да създаде модел на поведение, включващ оптимални физически
натоварвания; профилактика на заболяванията на костно-ставния и
мускулния апарат; подходяща емоционална среда за общуване и повече
социални контакти.
Кросфит методиката при възрастни хора включва многоставни, балансирани комплекси от упражнения, близки до ежедневните двигателни дейности, целящи подобряването на общото функционално състояние на организма. Тренировъчните натоварвания са строго дозирани,
според нивото на физическа активност и моментното функционално
състояние на занимаващите се, като основната цел е поддържане на
тяхната самостоятелност и повишаване на качеството на живот.
Създателят на Кросфит Грег Гласман споменава в една от своите
лекции, че методиката в Кросфит развива едновременно редица двигателни качества, които са от значение не само в професионалния спорт,
но и в живота на хората от различни възрасти.
Тенденцията от последните години е да се увеличава броят на възрастното население (над 65–70 г.), което се явява като предпоставка за
редица спортни педагози да специализират в областта на физическите
натоварвания с възрастни хора. Необходимо е треньорите да бъдат
детайлно запознати с възрастовите изменения, детерминирани по пол
и възраст, за да осигурят безопасно и оптимално натоварване.
Ключови думи: възрастови характеристики, двигателни качества,
тренировъчни програми, Кросфит.
Abstract. The purpose of the CrossFit system in the elderly is to create a
pattern of behavior that includes optimal physical activity; prevention of
diseases of the musculoskeletal and muscular apparatus; appropriate emotional
environment for communication and more social contacts.
The CrossFit method in the elderly involves multiple, balanced sets of exercises
close to daily exercise activities aimed at improving the general functional state
of the body. Training loads are strictly dosed, according to the level of physical
activity and the current functional state of the employees, the main goal is to
maintain their independence and improve the quality of life.
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CrossFit creator Greg Glassman mentions in one of his lectures that the
CrossFit methodology develops at the same time a number of motor skills that
are important not only in professional sports but also in the lives of people of
different ages.
The tendency of recent years is to increase the number of the elderly (over
65-70 years), which is a prerequisite for many sports educators to specialize in
the field of physical activity with the elderly. Coaches need to be thoroughly
acquainted with age-related changes, determined by gender and age, to ensure
a safe and optimal workload.
Keywords: CrossFit, elderly, motor skills, training programs

Целта на системата Кросфит
при хора в напреднала възраст
е да създаде модел на поведение,
включващ оптимални физически
натоварвания, съобразени с възрастовите особености; профилактика на заболяванията на костно-ставния и мускулния апарат;
подходяща емоционална среда за
общуване и повече социални контакти; допълнителна мотивация
за поддържане на здравословен начин на живот в дългосрочен план.
Естественият процес на стареене води до спад във функционалните възможности и по-специално на аеробната издръжливост и мускулната сила [7, 16, 18,
24], нарушена гъвкавост, координация и баланс [7, 17, 18].
Свързаната с възрастта загуба
на мускулна маса (саркопения) [7]
води до мускулна слабост (динапения), която се отразява негативно върху способността на човек
да изпълнява ежедневни дейности
[9]. Значително се зат
рудняват
изкачването и слизането по стълби, ставането от легло или стол,
качването в автобус, навеждането, в резултат на намалената
вътремускулна и междумускул14 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

на координация [7] значително
се увеличава рискът от загуба на
равновесие и падане [21, 18].
Саркопенията започва на около 40-годишна възраст [7, 11] и
се проявява по-осезаемо след 65–
70-годишна възраст. Намаляването на силата е по-изразено в
долните крайници в сравнение с
горните [11].
Процесите на стареене водят
и до дегенерация на хрущялната
тъкан, което намалява ставната
гъвкавост, наблюдава се тенденция към развитие на остеоарт
рит [25]. Физическата активност както с аеробен, така и с
анаеробен характер, намалява
през целия живот [5].
Работна хипотеза: Редовните
занимания с Кросфит, съобразени
с възрастта, могат да повлияят
положително на физическата дееспособност на възрастните хора.
Целта на настоящата работа
беше систематизирането на литературните данни за ефектите на заниманията с Кросфит
при хора в напреднала и старческа възраст.
Във връзка с формулираната цел
си поставихме следните задачи:

1. Литературен анализ на ефектите на Кросфит върху двигателните качества баланс, гъвкавост, сила и аеробна издръжливост при хора в напреднала и
старческа възраст.
2. Литературен анализ на ефектите на Кросфит върху здравето и качеството на живот при
хора в напреднала и старческа
възраст.
3. Обобщаване на литературните данни и препоръки за практиката.
Методология: Направихме анализ на литературата в Scholar
Google по следните ключови
думи: CrossFit, aging, aerobic
capacity, strength, osteoporosis,
sarcopenia, quality of life. А също
анализ на достъпната българска
литература по следните ключови думи: Кросфит, силова тренировка, хора в напреднала възраст,
хора в старческа възраст. От
намерените научни публикации
изключихме тези, които въпреки
съвпаденията на някои ключови
дими, не отговаряха на поставената цел.
Посредством аеробните и силовите натоварвания се увеличават както аеробният капацитет, така и силата, гъвкавостта и баланса при възрастните
хора, постигат се следните положителни ефекти [5, 11]:
– повишаване на VO2max;
– намаляване на кръвното налягане;
– постига се редукция на телесни мазнини [7].
– понижават се триглицериди-

те и LDL в кръвта, а HDL се повишават;
– посредством повишен синтез
на мускулни протеини се постига
известна мускулна хипертрофия,
която води до покачване на силовите възможности [7];
– намалява загубата на костна
и минерална плътност, което е
превенция на развитието на остеопороза, особено при жените;
– редовната физическа активност намалява заболеваемостта
и риска от развитието на свързаните с възрастта хронични заболявания.
Според някои автори, развитието на определени двигателни
качества при възрастните хора би
довело до значително подобряване
качеството на живот (табл. 1).
Някои проучвания показват,
че физическите натоварвания
при по-възрастни хора водят до
подоб
ряване на паметта и когнитивните функции, намаляват
риска и забавят появата на старческа деменция, спомагат за овладяването на депресията, намаляват значително рисковете от
инвалидност и като цяло намаляват смъртността [6].
Кросфит методиката при
възрастни хора включва многоставни, балансирани комплекси
от упражнения, близки до ежедневните двигателни дейности,
целящи подобряването на общото функционално състояние на
организма [18]. Тренировъчните
натоварвания при хора в напреднала възраст трябва да бъдат
строго дозирани, според нивото
Спорт и наука, кн. 3, 4/2019 15

Таблица 1 по James Baker and Mary Bondrenu [10, 11]
Двигателно
качество

Упражнение

Ефект

Баланс

Скокове, прескачане, ходене
Превенция на падане
или бягане на бягаща пътека

Гъвкавост

Навеждане за вземането на
Поддържане на ставнапредмет от различни висота гъвкавост и мускулчини; също над, под и около
на еластичност
предмети (обекти)

Сила

Намалена
загуба
на
костна и минерална
Повдигане на допълнителни
плътност, мускулна хитежести (лостове, дъмбели,
пертрофия, покачване
пудовки) или използване на
на силовите възможноссъпротивителна лента
ти, редукция на телесни мазнини

Аеробна
издръжливост

Подобряване на VO2 max,
Бързо ходене или бягане,
сърдечната и дихателтанци, плуване и колоездене
на дейност

на физическа активност и моментното функционално състояние на занимаващите се, като
основната цел е поддържане на
тяхната самостоятелност и повишаване качеството на живот
[18, 20]. Методиката на Кросфит
при възрастни е съобразена с възрастовите ограничения и функционалното състояние на занимаващите се [8].
Едно от основните правила
при работа с възрастни хора е постепенното увеличаване на тренировъчното натоварване.
Индивидуална Кросфит-тренировъчна програма при възрастни
хора се създава в следните стъпки:
1. Снемане на кратка анамнеза,
включваща стандартни въпроси:
тренирали ли сте преди; имате
ли някакви сериозни медицински
16 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

оплаквания; приемате ли медикаменти за лечение на някакви заболявания.
2. Тества се моментното функционално състояние на възрастния: в състояние ли е да извърши
сам ежедневни двигателни дейности като навеждане и изправяне, ходене с минимални физически
усилия. Това трябва да бъде извършено преди започване на първото
тренировъчно занимание от специалист с нужните познания по
възрастова анатомия и физиология [6]. Провеждат се стандартни
за възрастта тестове за аеробни
възможности, сила, гъвкавост и
баланс като се следи за появата на
задух, зачервяване, изпотяване и
с какви усилия се изпълняват тестовете. Гъвкавостта в раменния пояс се тества посредством

повдигане на ръцете над главата;
силата на горните крайници – посредством подхвърляне на топка
с тегло 1,8 кг (4 lb); балансът – посредством ходене по начертана
права линия [11].
3. Накрая се определят краткосрочните и дългосрочни цели
на занимаващите се и се съставя
оптимален модел на тренировъчното натоварване [6].
Във всяко тренировъчно занимание Кросфит комбинира силови
упражнения, аеробно натоварване и упражнения за гъвкавост [11].
Създателят на Кросфит Грег
Гласман споменава в една от своите лекции, че методиката в Кросфит развива едновременно редица двигателни качества, които са
от значение не само в професионалния спорт, но и в живота на
хората от различни възрасти [8].
Според Baker и сътрудници [11]
едно тренировъчно занимание по
Кросфит за възрастни включва:
1. Подготвителна част – динамичен стречинг, който пред
шества предстоящото натоварване;
2. Основна част – комбинация
от 2 или 3 упражнения, изпълнени в 2 или 3 серии, и завършване с
упражнение за баланс;
3. Заключителна част – статичен стречинг.
В едно изследване на Добрев [2],
проведено в рамките на две години в Националната спортна
академия „Васил Левски“, София,
България, са обхванати 52 мъже,
разделени на две групи (експериментална и контролна) от по 26

души на възраст 52–83 г. Изследваните лица са били нетренирани до момента на експеримента
и са се занимавали предимно с умствена работа. След пълен клиничен преглед в експерименталната
група са включени 26 лица с подчертана старческа инволюция и
атрофия и с редица заболявания,
съпътстващи стареещия организъм. Много от тях са имали
високо кръвно налягане, бъбречни заболявания, мускулни и ингвинални хернии и дори някои от
тях са били прекарали инфаркт,
инсулт и др. По възрастови групи
изследваните лица се били разделят на: средна възраст – 50 до 64
г. (50%), напреднала възраст – 65
до 74 г. (30,8%) години и старческа
възраст – над 75 години (19,2%).
Всяко от тренировъчните натоварвания е включвало следните
упражнения: повдигане на щанга
от тилен лег, клякане с щанга на
рамене, мъртва тяга, бицепсово
сгъване с щанга 30 кг и повдигане на долни крайници от вис (за
коремната мускулатура). Допълнително са правени и редица общоразвиващи упражнения със или
без тежести. Акцентирало се е
върху правилната техника на изпълнение, дълбокото и ритмично
дишане и прилагането на адекватното за съответната възраст функционално натоварване.
Първите месеци тренировъчните натоварвания са били 4 пъти
седмично, с постепенно увеличаваща се продължителност от
30–40–50–60–70 минути, след
това тренировките са били увеСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 17

личени до 5, а впоследствие и
6 пъти седмично с нарастваща
продължителност от 80–90–100
минути. В почивните от тренировки дни занимаващите се са били
съветвани да правят излети, походи, дълги разходки. В резултат
на тези системни и целенасочени
занимания със силови упражнения
с тежести в рамките на две години е било постигнато значително
увеличаване на абсолютната мускулна сила в експерименталните
групи и в трите възрастови диапазона (табл. 2) [2].Обратно, при
лицата от контролната група,
особено при тези в старческа възраст, за двегодишния период на
експеримента е намерено намаляване на абсолютната сила.
Обемът на тренировъчното
натоварване е бил най-голям при
упражнението повдигане от тилен лег, следва мъртвата тяга,
клякане с щанга на рамене и найнисък – при бицепсово сгъване с
щанга. Авторът установява, че
лицата в средна, напреднала и
старческа възраст притежават
голям потенциал за адаптиране
към значителен обем силово тренировъчно натоварване. Особен
интерес представлява фактът,
че лицата в старческа възраст не
отстъпват по извършения обем
тренировъчна работа на лицата
в напреднала възраст [3].
При това свое изследване авторът отчита още несъществени промени в сърдечната
дейност при субмаксимално натоварване и увеличена пулсова
честота при хипоксично нато18 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

варване. Значително подобряване на дихателната дейност при
субмаксимално натоварване и повишена реактивност при хипоксично натоварване. Тези благоприятни ефекти върху организма
на занимаващите се той отдава
на системните и целенасочени
силови натоварвания [4]. Освен
значително увеличаване на максималната сила, авторът отчита
и увеличение на силовата издръжливост и значителна за възрастта мускулна хипертрофия [1].
Изследване с хора на възраст
60 г. и по-възрастни е установило,
че прогресивното силово натоварване, съобразено с капацитета на
занимаващите се [12, 13, 18, 19], е
довело до подобряване на мускулната сила [12, 18, 19] дори с 200% [13] и
на някои аспекти на функционални
ограничения като например скорост на ходене [12], фитнес кондиция и подобряване на качеството
на живот [13, 18, 19, 20]. Хората в
напреднала възраст възприемат
заниманията по Кросфит като
един забавен начин на трениране,
който им помага да запазят своята самостоятелност за по-дълъг
период от време [18, 19].
Кинезитерапевт в болница за
рехабилитация прави изследване
на 20 възрастни (19 жени и един
мъж) със средна възраст 84 години, използвайки 16 упражнения,
базирани на Кросфит, включвайки две тренировъчни натоварвания в седмица с продължителност между 45 мин и един час, в
рамките на 8 седмици. Тренировката се изразява в:
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97,7 148,5 175,4

64,6 98,7

6. Станова
сила

Средно:

118,3

55,2

44,8 49,8

5. Сила на
дясна ръка

49,7

44,1

4. Сила на
лява ръка

46,7

85,0 137,5 171,3

3. Мъртва
тяга

Динамометрия

67,7 123,8 162,9

95,0

86,1

2. Клякане
с щанга на
рамене

3

2
(в
%)

82,9

11,2

13,6

34,1

52,8

50,8 52,0

5,0

5,6

52,5 61,8

56,1

34,9 68,2

(в
кг)

1–2
(в
%)

2

46,2 70,6

1

82,5

3
(в
%)

23,2

20,9

53,7 83,0

77,7 79,5

10,4

8,6

48,8

46,6

5,0

4,8

13,5

13,4

57,8 82,4

98,9

24,6 39,5

93,7 123,1 146,9 29,4 31,4

37,0 42,0

35,7 40,5

86,3 101,5 74,4 116,9 139,4 42,5 57,1

68,8

24,4 52,8

(в
кг)

1–2
(в
%)

2

39,0 62,5

1

31,9

30,5

41,1

67,0

53,2 56,8

11,8

10,9

65,0 87,4

(в
%)

(в
кг)

(в
%)
23,5 60,3 32,5 83,3

(в
кг)

1–3

51,6

51,6

78,0 115,0

33,2 39,2

29,6 35,2

6,0

5,6

18,1

18,9

11,6

11,2

34,9

37,8

89,9

24,3 48,4 38,2 69,0

127,0 37,0 47,4 49,0 62,8

44,8

40,8

70,0 107,5 124,0 37,5 53,6 54,0 77,1

131,0 36,0 92,3 71,0 118,3

71,5

3

1–2

Средноаритметични
данни Прираст (в кг), кон(в кг), контролни тролни изследвания
изследвания

Старческа възраст (над 75 г.)

69,4 115,7 60,0 96,0

36,3 78,6

(в
кг)

1–3

Средноаритметични
данни Прираст (в кг), кон(в кг) контролни тролни изследвания
изследвания

Напреднала възраст (65–74 г.)

95,2 140,6 70,0 101,3 129,4 41,3

43,8 85,5

(в
кг)

1–3

Средноаритметични
данни Прираст (в кг), кон(в кг), контролни тролни изследвания
изследвания

1
1. Повдигане
на щанга от
51,2
тилен лег

Показатели
за състоянието и
развитието
на абсолютната сила

Средна възраст (50–64 г.)

Таблица 2. Средни данни за състоянието и динамиката на развитието на абсолютната сила в отделните
етапи на двегодишните експериментални изследвания на лица в средна, напреднала и старческа възраст [2]

1. Динамично разгряване в
рамките на 10–15 мин., включващо набор от упражнения, които
имат за цел да активират сърдечната и дихателна мускулатура и да подготвят организма за
предстоящото натоварване:
2. Развитие на силата и кондиционни умения в рамките на 15 и
30 минути, включвайки упражнения като клякане, напади, раменна преса, изтласкване на тояжка
(пудовка) и качване и слизане от
стъпало. Интензивността на
натоварването и броят на повторенията се определят от моментното функционално състояние на занимаващите се.
3. Стречинг упражнения.
Преди започване на експеримента и след неговото приключване са измерени 4 параметъра,
които са основни при възрастните – мускулна сила, аеробна издръжливост, гъвкавост и баланс.
След приключване на експеримента повечето участници са
повишили основните параметри
мускулна сила, аеробна издръжливост, гъвкавост, самочувствие и
качество на живот [20].
Същият автор при изследване
на 28 мъже и жени от домове за
възрастни хора със средна възраст
75 години по гореспоменатата
методика установява подобрение
във функционалната годност, изразяващо се в по-значително подобрение на силата и аеробната
издръжливост и по-слабо в гъвкавостта. Като цяло възрастните
хора са подобрили отново своето
ниво на самостоятелност, подо20 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

брява се качеството на живот и
получават емоционална среда [19].
Направено е изследване с възрастни хора, разделени в три
групи – 1-ва гр. (60 – 69 г.), 2-ра гр.
(70 – 79 г.) и 3-та гр. (80 и повече години). Установява се, че по
отношение на физическата работоспособност, баланс, гъвкавост,
подвижност и мускулна сила не се
наблюдават съществени различия
между първа и втора група. Позначителен спад по отношение на
гореспоменатите показатели се
наблюдава при трета група [14].
Редица изследвания са установили ползите на силовите натоварвания по отношение на тези
негативни изменения. Препоръчват се 2 – 3 тренировъчни натоварвания седмично с продължителност 20 – 30 мин., което ще
доведе до редица положителни
ефекти – повишена мускулна сила,
по-висока издръжливост при преминаване на определени разстояния, подобряване на стойката,
по-висока подвижност (табл. 3).
Упражненията от таблицата
могат да бъдат изпълнени със
свободни тежести, ластици за
допълнително
съпротивление,
преодоляване на собственото
тегло или специализирани уреди и
апаратура (изокинетични). Всички те имат за цел да подпомогнат ежедневните дейности [7].
Американската асоциация по
сърдечни заболявания и Американския колеж по спортна медицина [15], а също и Насоки за физическа активност при американците (2008 г.) [22] препоръчват

Таблица 3. Ефекти на силовото натоварване и примерни тренировъчни програми при възрастни [7]
Насоченост

Ефект

Увеличаване на мус- Увеличаване на мускулната сила
кулната маса
Редуциране на сар- Увеличаване на мускопенията
кулната маса
Увеличаване на синАдаптация на сухо- теза на колаген, нажилията и костите малява загубата на
костна плътност

Дозировка
8–12 повторения за мускулна
група, изпълнени на 70–85%
от 1 ПМ в 3 серии; 2–3 тренировки седмично; 8–12 седмици
8–12 повторения за мускулна
група, изпълнени на 60–80%
от 1 ПМ в 3 серии, 3 тренировки седмично; 8–12 седмици
Средна до висока интензивност (>60–80% от 1 ПМ, преодоляване на собствено тег
ло); няколко тренировки седмично, седмици до месец

Подобряване на телоНяколко повторения, ежеПревенция на пада- държанието, подоб
дневно трениране, висока скония и наранявания рява се междумускулрост на изпълнение
ната координация

цялостна програма за физическо
натоварване при възрастни хора.
Тези публикации са от основно
значение за подпомагане на многото ползи от упражненията за
здраве и отразяват нарастващата база от научни познания, свързани с упражнения при възрастни.
Тенденцията от последните
години е да се увеличава броят
на възрастното население (над
65 – 70 г.) [6]. Съвременно проучване установява значително увеличение на продължителността
на живота, като са регистрирани
много хора на възраст над 80 години. Очаква се техният брой до
2050 г. да достигне 392 милиона
[23]. Делът на хората на възраст
над 60 г. в Германия за същият

период се прогнозира да се увеличи до около 40%, а процентът на
хората на възраст над 80 г. – до
10 – 15% [7].
Това се явява като предпоставка за редица спортни педагози да специализират в областта
на физическите натоварвания с
възрастни хора. Необходимо е
треньорите да бъдат детайлно
запознати с възрастовите изменения, детерминирани от пол и
възраст, за да осигурят безопасно
и оптимално натоварване.
Изводи:
1. Редовните, съобразени с
възрастовите особености занимания с Кросфит при хора в напреднала и старческа възраст
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повлияват положително на двигателните качества баланс, сила
и гъвкавост.
2. Заниманията с Кросфит
оказват положително влияние
върху общото функционално състояние на сърдечно-съдовата и
дихателната система и на аеробните възможности като цяло.
3. Груповите занимания с Кросфит водят до създаване на емоционална среда на общуване и повишават качеството на живот.
В обобщение, експертите в областта на здравеопазването и физическите натоварвания могат да
помогнат на възрастните хора да
живеят по-дълъг и продуктивен
живот, подчертавайки подобреното качество и продължителност
на живота, които произтичат от
редовното участие в целенасочени
тренировъчни занимания.
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Характеристика на соматотипа при 9–12-годишни
състезатели по таекуон-до
Силвия Илиева-Синигерова
Резюме. Целта на настоящото изследване е да бъде определен соматотипът на 9–12-годишните състезатели по таекуон-до ITF по метода на Heath-Carter.
Методика. В изследването са включени 138 спортисти, трениращи
таекуон-до ITF (момчета n=99 и момичета n=38) на възраст 9–12 години (момчета 10,58±1,14 г. и момичета 10,24±0,97 г.) и със спортен стаж
между една и 6 години. Измерени са показателите: ръст, телесно тегло, кожни гънки, обиколки на дясна мишница и дясна подбедрица и беипкондиалните диаметри на humerus и femur.
Резултати. Изчисленият соматотип на средните стойности при
9–12-годишни момчета (4,15–5,30–2,16) и при 9–12-годишни момичета
(3,95–4,28–2,06) представлява ендоморфен мезоморф. Средните стойности на индекса за телесната маса попадат в интервала на нормалното здравословно тегло и при двата пола.
Заключения. Състезателите на тази възраст притежават телосложение с подчертана атлетичност и с характерна мускулно-скелетна
конструкция, представена от ендоморфно-мезоморфния соматотип.
Ключови думи: соматотип, 9-12 г. състезатели, таекуон-до, подбор
в спорта, тегло

Abstract. Aim. The purpose of the present study was to define the somatotype
profile of 9-12 years old taekwon-do ITF athletes, by the Heath-Carter method.
Methods. The study included 138 taekwon-do athletes (malen=99 and female
n=38) at the age 9-12 years (males 10.58±1.14 yearsand females 10.24±0.97
years) and years of training 1 to 6. Parameters were assessed as: height, body
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weight, skin folds, right arm and right leg circumference, and the bepcondeal
diameters of humerus and femur.
Results. The estimated somatotype of mean values in 9-12 years old males
(4.15-5.30-2.16) and in 9-12 years old females (3.95-4.28-2.06) is an endomorphic
mesomorph. The average body mass index falls within the range of normal
healthy weight for both sexes.
Conclusions. The contestants of this age have a well-developed athletic
structure with a characteristic musculoskeletal structure represented by the
endomorphic-mesomorphic somatotype.
Keywords: somatotype, 9-12 year old athletes, taekwon-do, selection in
sport,body weight

Увод
Редица автори [7, 8, 10, 13, 14,
15, 17, 18, 19] провеждат изследвания на състезатели по таекуондо от различни възрастови групи. Сравнението на получените
резултати с други единоборства
и опитът да намерят прилики и
разлики в антропометричните
и соматотипните характеристики между спортовете също са
обект на интерес и проучвания [5,
7, 11, 16]. Посочените изследвания
обхващат различни възрастови
групи, поради което не могат да
бъдат направени сравнения с получените от настоящото изследване резултати.
Не е възможно да се постигнат
високи спортни резултати без
подходящ за спорта соматотип.
Въпреки това, не всеки спортист
с адекватен за спортната дисциплина соматотип може да успее
само благодарение на него. Доказано е, че в някои видове спорт средният соматотип на най-добрите
спортисти се различава от този

на състезателите, изследвани
преди 8–15 години. Установени са
изразени полови различия в корелационните зависимости. Ендоморфията е типична за женския
организъм, докато при мъжете са
по-изразени мезоморфният компонент и параметрите, характеризиращи силовата издръжливост. По-високата степен на
мезоморфия е свързана с добрата
физическа дееспособност и с поголямото развитие на взривната
сила на долните крайници. Специалистите смятат, че колкото
по-ниско е относителното мускулно-скелетно развитие, толкова по-голяма е ектоморфията [9].
Най-широко приложение в
спортната практика намира методът на Heath-Carter, който
представлява комбинация от
фотосоматоскопия и антропометрични измервания, които могат да се използват и самостоятелно. Голямо преимущество на
този метод е, че субективният
фактор е максимално елиминиран
[6, 9, 12].
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Ендоморфният компонент показва относителната пълнота
или мършавост в индивидуалната физика на индивида. Ниските
стойности отразяват слабо развитие на несъществени мазнини,
а високите – значителното им
отлагане. Мезоморфният компонент представя относителното мускулно-скелетно развитие
спрямо ръста. Ниските стойности показват лека скелетна конфигурация и слабо развита мускулатура, а високите – масивен
скелет и добре развита мускулатура, за съответната височина.
Ектоморфният компонент дава
представа за относителната
удълженост на сегментите на
тялото при даден ръст. Високите стойности определят относително по-голяма линейност на
тялото и неговите части, както
и малко количество относителна
маса при дадена височина. Ниските стойности характеризират
противоположни морфологични
особености [6].
За оценка на физическото развитие на спортистите се използват стандарти за спортисти.
Спортовете, при които спортистите се делят на теглови категории, използват стандарти за
съответните категории [6].
Особеностите на телосложението са до голяма степен предпоставка за успешната изява на
състезателите от различните
спортни дисциплини. Съществуват специфични морфологични
параметри със значителен относителен дял в биомеханиката
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на различните спортове, което
налага необходимостта от целенасочен подбор и индивидуален
подход в учебно-тренировъчната дейност [8]. Осъществяването им ще гарантира постигането на високи спортни резултати. Това е и причината да
насочим нашето внимание към
проблема с „откриването“ на
соматотипологичните характеристики на спортните таланти
в таекуон-до.
Цел на настоящото изследване
е да бъде определен соматотипът на 9–12-годишните състезатели по таекуон-до ITF по метода на Heath-Carter.
Методика
В изследването са включени
138 спортисти, трениращи таекуон-до ITF (момчета n=99 и момичета n=38), на възраст 9–12 години (момчета 10,58±1,14 г. и момичета 10,24±0,97 г.). Спортният
стаж на изследваните спортисти
варира между една и 6 години.
Регистрираните антропометрични показатели на изследваните лица са използвани за определянето на соматотипните
компоненти по метода на HeathCarter [6, 9, 12].
Ръстът на изследваните лица
е измерен на разчетна скала върху вертикална стена с точност
до един см, телесната маса е регистрирана с електронна везна с
точност до 0,1 кг. Обиколките на
дясната мишница и дясната подбедрица са измерени със сантиметрова лента с точност до 0,1 см.

Беипкондиалните диаметри на
humerus и femur са измерени с калипер с точност до 0,1 см. Кожните
гънки са измерени с калипер тип
Lange с точност до 0,1 мм.
Използвани са регресионни
уравнения, за да бъдат изчислени соматотипните компоненти
– ендоморфен, мезоморфен и ектоморфен. За всеки от компонентите се използва цифрова оценка
от 0,5 до 7, като горната граница е отворена и може да заема и
по-високи стойности. При анализирането на данните за ниски
трябва да се приемат оценките
до 2,5, умерени са от 2,5 до 5, високи – от 5 до 7, и много високи са
оценките над 7.

Анализ на резултатите
Получените резултати са обработени с IBM SPSS 25, като е
приложен вариационен анализ.
От данните, представени
в табл. 1, установяваме, че изследваните момчета са със среден ръст 148,05±11,06 см и средна стойност на телесната маса
42,77±11,60 кг.
„Индексът ръст–тегло“, или
BMI, е медико-биологичен показател, който помага да се определи нормалното здравословно
тегло при хора с различен ръст.
Изчислената средна стойност на
индекса е 19,29 кг/м2. Индексът
при 9–10-годишните момчета е

Таблица 1. Средни стойности при 9–12-годишни момчета

x

S

V%

As

Ex

Min

Max

R

В

10,58

1,13

10,68

-0,170

-1,366

9

12

3

Р

148,05

11,06

7,47

0,33

0,274

124

178

54,00

Т

42,77

11,60

27,12

1,24

2,06

23,20

84,20

61,00

BMI

19,29

3,57

18,50

0,961

0,479

12,70

28,80

16,10

ENDO

4,15

1,47

35,42

0,475

-0,265

1,55

7,90

6,35

MESO

5,30

1,34

25,28

0,393

1,061

1,72

9,48

7,75

ECTO

2,16

1,16

53,70

0,169

1,336

0,73

6,03

5,30

Показатели

Показател: В – възраст; Р – ръст; Т – тегло; BMI – body mass index;
соматотипни компоненти – Endo, Meso, Ecto
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18,53 кг/м2. Сравнението на получените стойности с индекса на
телесната маса според Световната здравна организация (СЗО)
показва, че попадат в интервала
18.5–24.99 кг/м2, което е определено като нормално здравословно
тегло. Същевременно, най-малката измерена стойност е 13,6 кг/
м2 и попада в интервала <16.00 кг/
м2, което е характеризирано като
тежко недохранване. Най-голямата изчислена стойност е 27.2 кг/
м2 и попада в интервала 25–29.99
кг/м2 – определено като състояние
на предзатлъстяване. Средната
стойност на индекса при 11–12-годишни момчета е 19,88 кг/м2 и попада в интервала 18.5–24.99 кг/м2,
което е определено като нормално
здравословно тегло. Наблюдаваме
средно недохранване при ниските
категории и състояние на предзатлъстяване при тежките катего-

рии (според СЗО). Стойностите
на коефициента на вариация показват задоволителна еднородност
на изследваните групи (фиг. 1).
Получените данни от сравнителния анализ ни показаха, че
при спортисти стойностите на
изследваните показатели са различни. Поради тази причина не
трябва да се правят окончателни заключения за индекса на телесната маса при леките и тежките категории, ако не са изследвани абсолютното количество
телесни мазнини и абсолютното
количество мускулна маса.
От друга страна, както е установено, високото ниво на BMI
индекса може да се дължи както
на по-добро мускулно-скелетно
развитие, така и на отлагането
на повече мазнини [2].
Ендоморфният компонент, който показва относителното разви-

Фиг. 1. Средни стойности на показателя „индекс ръст–тегло“
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тие на мастната тъкан, е със средна стойност 4,15±1,47, което се приема за умерена оценка. Най-ниската
измерена стойност при изследваните лица е 1,55 (което се приема за
ниска оценка), а най-високата стойност е 7,90 (което се квалифицира
като много висока оценка).
Мезоморфният
компонент,
който показва нивото на мускулно-скелетно развитие, е със
средна стойност 5,30±1,34 и се
квалифицира като висока оценка.
Най-ниската измерена стойност
е 1,72 (ниска оценка), докато найвисоката стойност на мезоморфния компонент е 9,48 (много висока оценка).
Ектоморфният
компонент,
който дава информация за относителната линейност на тялото
при даден ръст, е с ниска средна
оценка 2,16±1,16. Най-малката измерена стойност е 0,73 (ниска

оценка), докато най-голямата е
6,03 (висока оценка).
Сумарният соматотип на
средните стойности на изследваните 9–12-годишни момчета с
оценки 4,15–5,30–2,16 е ендоморфен мезоморф, което представлява телосложение с добре развита
мускулатура и нормално количество мастна тъкан (фиг. 2).
Поради спецификата на спорта, допълнително е представена
и характеристика на изследваните показателите по теглови
категории и пол, съобразени с
Правилника на Международната
федерация по таекуон-до ITF [4].
В първите три категории,
както и в последните две се забелязва, че най-изразен е мезоморфиният компонент, който
се характеризира с мускулно-скелетно развитие спрямо ръста
и с добре развита мускулатура

Фиг. 2. Средни стойности на соматотипа при 9–12-годишни момчета
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Фиг. 3. Соматотип по категории при 9–12-годишни момчета

за съответната височина. При
сравнение на данните с 13-те
обособени зони на соматокартата беше установено, че посочените категории попадат в шеста зона – ендоморфен мезоморф
(ендо-мезоморфен соматотип).
Този соматотип е с добро мускулно-скелетно развитие, хармонични пропорции, с добре подчертан мускулен релеф и с нормално
развитие на подкожната мастна
тъкан (фиг. 3).
Четвъртата група се характеризира с по-ясно изразена ендоморфия и попада във втората
зона – мезоморфен ендоморф (мезо-ендоморфен соматотип). Тук е
по-ясно изразено преобладаването на мастната тъкан. Петата
група попада в дванадесета зона
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и е ектоморфен ендоморф (ектоендоморфен соматотип). Характеризира се с по-добро развитие
на линейните размери на скелета, както и с малко количество
относителна маса при дадена височина.
От данните, представени
в табл. 2, установяваме, че изследваните момичета са със среден ръст 145,15±9,86 см и средна
стойност на телесната маса
40,92±10,87 кг.
Изчислените средни стойности на BMI-индекса (табл. 1) при
момичетата са 19,16 кг/м2. Стойността при 9–10-годишните момичета е 18,55 кг/м2 и попада в
интервала 18.5–24.99 кг/м2 – нормално здравословно тегло. Наймалката изчислена стойност е

Таблица 2. Средни стойности на показателите при 9–12 годишни
момичета

x

S

V

As

Ex

Min

Max

R

В

10,24

0,971

9,48

0,428

-0,677

9

12

3

Р

145,15

9,86

6,79

-0,034

-1,137

128,00

162,00

34,00

Т

40,92

10,87

26,56

0,795

0,152

24,50

68,70

44,20

BMI

19,16

3,34

17,43

1,282

2,351

14,50

30,50

16,10

ENDO

3,95

1,26

31,89

0,286

0,815

1,28

7,64

6,35

MESO

4,28

1,28

29,90

1,089

0,680

2,33

7,57

5,24

ECTO

2,06

0,93

45,14

-0,737

0,648

0,79

3,51

2,72

Показатели

Показател: В – възраст; Р – ръст; Т – тегло; BMI – body mass index; соматотипни компоненти – Endo, Meso, Ecto

14.5 кг/м2 и е характеризирано
като тежко недохранване, докато най-голямата стойност е
30.5 кг/м2 и попада в интервала
30–34.99 кг/м2 – определено като
състояние на затлъстяване I
степен. Средната стойност на
показателя при 11–12-годишни момичета е 20,33 кг/м2 – нормално
здравословно тегло. Наблюдаваме
средно недохранване при ниските
категории и състояние на предзатлъстяване при тежките категории (според СЗО). Стойностите на коефициента на вариация
показват задоволителна еднородност на изследваните групи.
При момичетата наблюдаваме
същата закономерност при индекса на телесната маса, както при
момчетата. Ако сравним двете
групи, установяваме приблизително еднакви закономерности в
тази възрастова група по отношение на BMI.

Ендоморфният
компонент,
отразяващ относителното развитие на мастната тъкан, е със
средна стойност 3,95±1,26, което
се приема за умерена оценка. Найниската измерена стойност при
изследваните лица е 1,28 (което
се приема за ниска оценка), а найвисоката стойност е 7,64 (което
се калифицира като много висока
оценка).
Мезоморфният
компонент,
информиращ за мускулно-скелетното развитие, е със средна стойност 4,28±1,28 и се квалифицира
като умерена оценка. Най-ниската измерена стойност е 2,33
(ниска оценка), докато най-високата стойност на мезоморфния
компонент е 7,57 (много висока
оценка).
Ектоморфният
компонент,
който дава информация за относителната линейност на тялото
при даден ръст, е с ниска средна
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Фиг. 4. Средни стойности на соматотипа при 9–12-годишни момичета
оценка 2,06±0,93. Най-малката
измерена стойност е 0,79 (ниска
оценка), докато най-голямата е
3,51 (умерена оценка).
Сумарният соматотип на
средните стойности на изследваните 9–12-годишни момичета с
оценки 3,95–4,28–2,06 е ендоморфен мезоморф, което представлява телосложение с добре развита
мускулатура и с нормално количество мастна тъкан (фиг. 4).
При анализа на данните беше
установено, че 2-ра, 3-та, 4-а, 6-а
и 7-а категория попадат в трета
зона мезоморфен ендоморф. Този
соматотип се отличава с хармонични пропорции, но с относително отлагане на мастна тъкан
(фиг. 5).
Първата категория попада в
тринадесета зона, която е цен32 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

трална. При нея не се наблюдава
ясно изразено доминиране на някой от компонентите. Петата
категория, от друга страна, съответства на шеста зона – ендоморфен мезоморф (ендо-мезоморфен соматотип). Този соматотип е с добро мускулно-скелетно
развитие, хармонични пропорции, с добре подчертан мускулен
релеф и с нормално изразена подкожна мастна тъкан.
Дискусия
След проведени антропометрични изследвания от редица
специалисти е установено, че
при момчетата ендоморфният
компонент е по-голям, отколкото при юношите. След 13 години
ендоморфията е водеща в сома-

Фиг. 5. Соматотип по категории при 9–12-годишни момичета

тотипната характеристика и
достига значителни стойности.
От друга страна, при момичетата мезоморфният компонент
е средно изразен и сравнително
стабилен още на 12 години. Между 13 и 14 г. понижаването на ектоморфния компонент е значително изразено, което се обяснява със завършването на ускорения
процес на растеж [9]. Системно
спортуващите се характеризират с умерена ендоморфия, добре
изразена мезоморфия и средна по
развитие ектоморфия [6].
Във възрастта до пубертетния
период измененията в соматотипните характеристики не са големи, като сумарният соматотип
запазва типичните си особености
[1]. Най-големите промени се наблюдават през пубертетния пери-

од. Наблюдава се също съществена
индивидуалност в развитието на
състезателите, което се проявява
в сравнително стабилен соматотип при отделни юноши и в твърде големи промени при други.
При проведеното изследване
със състезатели по таекуон-до
(юноши и мъже) за определяне на
соматотипа е приложена методиката на Martin R. & K. Saller
[2]. Според авторите високите
стойности на BMI-индекса могат да се дължат както на по-добро мускулно-скелетно развитие,
така и на отлагане на повече мазнини, което доказва и нашето
твърдение след направените изследвания.
Другите представени изследвания са направени по метода на
Heath-Carter.
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В България за измерване на
соматотипа на състезатели по
таекуон-до (юноши и мъже) е използвана авторска методика [7],
според резултатите на която
при леките категории преобладава развитието на ендоморфния
компонент, а при средните –
мезоморфния. От друга страна,
при девойките и жените преобладава развитието на мезоморфния компонент.
Изчисляването на соматотипа на юношите и мъжете по метода на Heath-Carter [8] показва,
че юношите в леката категория са с мезо-ектоморфен соматотип (сравнително грацилна
костна структура и недобре развита мускулна маса). Средната
категория са с екто-мезоморфен
соматотип (малка ендоморфия
и много добро мускулно-скелетно
развитие). При мъжете ендоморфният компонент е най-силно изразен при най-тежките категории. Мезоморфията е добре изразена, като достига най-високите
си граници при тежките категории. Ектоморфията е най-голяма
при леките категории.
При 13–15-годишните състезатели по таекуон-до [13] момичетата са с най-добре развит
ендоморфен компонент, докато
при момчетата най-добре развит е мезоморфният. От друга страна, авторите откриват
девет соматотипни категории
за момичетата и седем за момчетата, което показва голяма

34 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

вариативност и разлика в получените резултати.
Юношите на възраст 14–16 г.
показват по-високо ниво на развитие на мезоморфния компонент, а девойките – на ектоморфния [19]. С нарастването на
възрастта, при 17–21-годишните
таекуондисти, се наблюдават балансиран мезоморф при мъжете и
мезоморфен ендоморф при жените [14].
Резултатите от изследването на соматотипната характеристика на спортовете с категории [5] характеризира щангисти, борци, джудисти и боксьори
с ендо-мезоморфен соматотип.
Авторите обръщат внимание
на факта, че с увеличаване на тегловите категории се увеличават
мезоморфният и ендоморфният
компонент, а ектоморфният е с
тенденция за намаляване.
В спортовете с теглови категории е целесъобразно да се създават
моделни характеристики не само
общо по спортове, но и по теглови
категории, защото соматотипната характеристика търпи големи
изменения в зависимост от тегловата категория [5].
Редица автори, които провеждат изследвания за определяне на
соматотипа на спортисти от
различни спортове и дисциплини,
са установили, че до настъпването на зряла възраст преобладаването на соматотипните компоненти се променя с различни
темпове [9].

Изводи и препоръки
Резултатите от определянето на соматотипа на 9–12-годишни състезатели по таекуондо ITF ни дават основание да направим следните изводи:
1. Състезателите от мъжки
пол на 9–12 г., трениращи таекуон-до ITF, притежават подчертано атлетично телосложение,
с характерна мускулно-скелетна
конструкция, представена от ендоморфно-мезоморфния соматотип.
2. Състезателите от женски
пол на 9–12 г., трениращи таекуон-до ITF, притежават подчертано атлетично телосложение
с характерна мускулно-скелетна
конструкция, представена от ендоморфно-мезоморфния соматотип.
3. Разделянето по категории
показва ясно изразено доминиране на мезоморфния компонент и
при двата пола.
4. Определените соматотипи
за възрастовата група 9–12 г. са
сходни с повечето представени
соматотипологични характеристики на таекуондисти, както и с
характеристиките на посочените категорийни спортове (борба,
джудо, бокс и вдигане на тежести).
5. Средните стойности на индекса на телесната маса показват
нормално здравословно тегло при
състезателите и от двата пола.
Предвид незавършилия период
на растеж и настъпващите промени в соматотипните компо-

ненти, трябва да се има предвид,
че изчислените от нас соматотипи се отнасят за конкретната възрастова група и теглови
категории и не трябва да бъдат
използвани за други възрастови
групи.
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Проследяване динамиката на стрелковите
резултати в индивидуалната и спринтовата
дисциплина при елитни биатлонисти
Михаил Клечоров
Резюме. В настоящата публикация е проследена динамиката на
стрелковите резултати в индивидуалната и спринтовата дисциплина
при български и чуждестранни биатлонисти. Разкрити са и определени
оптимални времеви параметри за провеждането на стрелбата от положение прав.
Ключови думи: биатлон, стрелба, скорострелност, индивидуален
биатлон, спринт

Studing of the dynamics of shooting results
of high qualified biathlon athletes in the individual
and sprint disciplines
Mihayl Klechorov, PhD
Abstract. The biathlon is introduce in 6 disciplines. The objective of this
study are individual and sprint disciplines. We are going to find out how the
speed of movement influences of the shooting. How higher is the athletes
training, they have more opportunity to reduce the speed of movement in the
race. Other recommendations are based on objective indicators of the condition
of the athletes. Most often these are CSF.
Keywords: biathlon, shooting, speed shooting, individual, sprint
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Спортът биатлон е представен от няколко състезателни
дисциплини.
Съобразно
състезателният
правилник дисциплината индивидуален биатлон „...се провежда
на дистанция 20 км (5 × 4 км) с
4 стрелби по 5 изстрела. За пропуснат изстрел се добавя една наказателна минута към крайното
време....“ [14]. При дисциплината
спринт наказанието за пропусната мишена се състои в пробягването на наказателен „рунд“, респективно – допълнителни 150 м.
Високата частота на сердечните съкращения (ЧСС) и задълбоченото дишане създават значителни колебания на тялото, което се отразява отрицателно на
резултатите в стрелбата. В състезанията по биатлон, за да подобрят качеството на стрелбата, биатлонистите постъпват
по два начина: или поддържат оптимално темпо на придвижване
по дистанцията, или снижават
интензивността при подхода за
стрелба. До стрелбата биатлонистите изпълняват физическо
натоварване с висока интензивност и пристигат на стрелбището с изразени функционални и
психологически промени, а по време на стрелбата те се стремят
да съкратят времето за престой
на
стрелбището.
Водещото
действие за качествена стрелба
е да се намери оптималното време за провеждането на стрелбата, а също така и оптималният
ритъм и темп на стрелба, което
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води до подобряване на скорострелността на стрелбата при
биатлонистите.
Процесът на прицелване не
трябва да превишава 6–8 сек.,
тъй като окото престава да забелязва неточностите при взаимното разположение на мушката и мишената, което води до
груби грешки, незабелязани за биатлониста [2]. Някои специалисти считат, че съкращаването
на времето на престой на стрелбището е за сметка на бързото
заемане на положение за стрелба
и напускането му.
При физиологични изследвания
е установено, че след натоварване честотата на сердечните съкращения в началото се снижава
(в течение на 5–8 сек. с 9–15 уд. в
мин.), а след това отново се повишава. Затова възпроизвеждането
на изстрела е важно да се изпълни
във фаза на относително занижен
пулс, т.е. в пределите на 8 секунди [1].
Напускането на огневата линия трябва да бъде максимално
бързо:
 при съкращаване на времето
на престой на стрелбището влияе степента на функционалната
подготовка;
 рационално
разпределение
на времето на престой на стрелбището;
Биатлонистите трябва да
постигнат рационално разпределение на силите по време на дистанцията и от особена важност
е да се намери оптималната ско-

рост на придвижване към стрелбището. Тази скорост е индивидуална за всеки биатлонист.
Наличните в литературата
препоръки за това с каква скорост състезателите по биатлон
трябва да подхождат към стрелбището често носят описателен
характер. Така, някои автори
препоръчват да се снижава състезателната скорост 150–250
м преди стрелбището. Колкото
по-висока е тренираността на
спортиста, толкова по-близо до
огневата линия следва да намали
скоростта на придвижване.
Други препоръки се базират на
обективни показатели за състоянието на спортиста, най-често
това са ЧСС. „При висококвалифицирани биатлонисти тя може
да достигне до 180–186 уд./мин
преди и по време на провеждането на стрелбата“ [14].
Особен интерес представляват данните за това, как физическата работа и изразената физическа умора могат при определени условия да подобрят координацията на двигателните функции и в частност да се повиши
точността на стрелбата [13].
Някои автори препоръчват
биатлонистите при добри условия на плъзгаемост на ските при
равнинен подход към стрелбището да не снижават скоростта.
Най-голям резерв за съкращаването на времето за стрелба В. А.
Кинль (1987) е разкрил в циклите
на прицелване. А също така времето зависи и от характера на

обработка на спусъка и времето
на задържане на дишането. Затова особено внимание в тренировочния процес трябва да бъде
отделено за усъвършенстването
на тези елементи. Необходимо е
и усъвършенстване на техниката на напускане на огневата линия. Такива варианти трябва да
се повтарят и отработват на
всички стрелкови и комплексни
тренировки [8].
За създаване на условия за поуспешното преминаване през
стрелбището се разграничават
три фази за разпределение на оптималното време на действие
на биатлонистите на стрелбището:
– време до първи изстрел;
– време на провеждане на
стрелбата;
–	�����������������������������
време на напускане на огневата линия [3].
Напускането на огневата линия трябва да бъде максимално
бързо. При съкращаване на времето на престой на стрелбището
влияят степента на функционалната подготовка и рационалното разпределение на времето на
престой.
Биатлонистите са длъжни да
постигнат рационално разпределение на силите по време на дистанцията и от особена важност
е да се намери оптимален режим
за подхода към огневата линия.
Този режим е индивидуален за всеки биатлонист.
Целта на настоящето изследване е да се проследи динамиката
на стрелба от положение прав в
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индивидуалната и спринтовата
дисциплина при елитни биатлонисти.
Задачи:
1. ��������������������������
Да се изследват оптималните показатели при провеждането на стрелбата.
2. �������������������������
Да се анализират резултатите при стрелба от положение
прав в индивидуалната и спринтовата дисциплина.
Теза: На базата на резултатите, постигнати в стрелбата
от състезатели, взели участие в
международни състезания, и техните крайни класирания в тези
състезания, можем да разкрием и
определим оптималните параметри на стрелбата от положение
прав в индивидуалната и спринтовата дисциплина при висококвалифицирани биатлонисти.
Методи и организация
на изследването
За решаването на задачите
бяха използвани следните научноизследователски методи:
1) библиографски анализ на специализираната литература по
проблема
2) контент-анализ на протоколи от състезания на стрелковите резултати
3) математико-статистически методи.
Анализирахме
стрелковите
протоколи от международни
състезания по биатлон със системата „НоRа“ 2000 Е при висо-
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коквалифицирани биатлонисти
в индивидуалната и спринтовата дисциплина. Анализирани бяха протоколите от три
Световни купи и Световното
първенство по биатлон. Отчетени бяха следните резултати:
на състезателите, заели места
от 1 до 3 – I група, от 1 до 10 –
II група, и 10-те последни места
– III група. Фиксирани бяха следните показатели: време до първи изстрел; време между изстрелите; общо време за стрелба и
процентът на попаденията.
Изследвани бяха индивидуалната дисциплина на 20 км и спринтовата дисциплина на 10 км при
мъже. На анализ бяха подложени
резултатите от 4 състезания,
като във всяко от тях участваха средно около 90 спортисти
от 33 държави.
Анализ на резултатите
С цел определяне на оптималния ритъм на стрелба и крайният резултат от нея бяха регистрирани следните показатели:
• Време от затварянето на
затвора до първи изстрел. Характеризира се с бързо преструктуриране на организма от циклична
дейност към статична;
• Ритъм на стрелба – време
между изстрелите;
• Крайният резултат от
стрелбата, т.е. общото време за
стрелба и процентът на попадение.

Таблица 1. Скорострелност и ритъм на стрелба от положение прав
в спринтовата дисциплина на 10 км при мъже
Заето
място

Статистически
показатели

Изстрели
До
1, с

1–10

12,6
σ±

България
σ±
80–90
σ±

Общо
време на
%
стрелба попадения
(сек.)

До
2, с

До
3, с

До
4, с

До
5, с

2,4

2,2

2,4

2,4

24,2

1,53 6,32

5,61

7,20

6,14

3,14

14,9

3,5

3,1

2,6

3,1

29,4

3,96

4,71

5,36

1,13

3,15

1,58

15,7

2,8

2,9

2,9

3,0

29,9

2,8 3,72

3,06

1,35

1,38

4,46

В индивидуалната дисциплина
показателите на стрелбата на
2-те стрелби от положение прав
бяха сумирани и беше изчислен
средният резултат.
При резултатите в стрелбата от положение прав в спринтовата дисциплина, представени в таблица 1, се вижда, че при
биатлонистите, заели от 1 до 10
място, подготовката им до първия изстрел е 12,6±1,53 сек., при
българския отбор се наблюдава закъснение, същото упражнение го
изпълняват за 14,9±3,96 сек., а при
биатлонистите, заели последните десет места, то е 15,7±2,8 сек.
Времето между възпроизвеждането на изстрелите също се отличава между отделните групи
състезатели. Така, при първата
група състезатели – най-добрите

93

81,6

59,3

десет биатлонисти, то е найкратко, докато при българските
биатлонисти и третата група –
последните десет в класирането,
то се е увеличило. Общото време
за провеждане на стрелбата при
първите десет биатлонисти следователно е по-малко (24,2±3,14
сек.) в сравнение с времето на
българските и времето на биатлонистите, заели последните десет места, което е почти еднакво между двете групи, съответно 29,4±1,58 и 29,9±4,46 сек. Също
така се наблюдават изменения и
в качеството на стрелбата между тези три групи. При първите
десет класирали се биатлонисти
процентът на попадение е 93%,
този процент при българите е
81,6%, а при последните десет в
класирането – 59,3%.
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Таблица 2. Скорострелност и ритъм на стрелба от положение прав
в индивидуалната дисциплина на 20 км при мъже

Заето
място

Статистически
показатели

Изстрели
До
1, с

1–10

13,3
σ±

България

80–90
σ±

До
4, с

2,6

95,3

До
5, с
3,0

26,6

4,81 3,44

4,71

4,57

2,9

27,9

2,17 3,37 6,02

10,9

4,1

3,5

3,0

2,98 5,02

1,63

В индивидуалната дисциплина
от положение прав общото време
за изпълнението на стрелбата се
е увеличило в сравнение със спринтовата (таблица 2). Най-добрите десет биатлонисти изпълняват стрелбата за 26,6±4,57 сек.,
докато в спринтовата дисциплина това време е 24,2±3,14 сек. За
сметка на това качеството на
стрелба е значително по-високо
– 95,3% в индивидуалната срещу
93% в спринтовата дисциплина.
От резултатите на другите
две групи (българските и последните 10 биатлонисти) виждаме,
че в подготовката за възпроизвеждането на първи изстрел
българите с време 16,1±3,02 сек.
изостават както от най-добрите 10 –13,3±2,39 сек., така и от
последните 10 класирали се биат42 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

%
попадения

2,8

2,7

3,02 5,64
15,9

До
3, с

2,7

2,39 6,94
16,1

σ±

До
2, с

Общо
време на
стрелба
– сек.

3,1

3,2

3,6

31,9

2,10 2,72

7,31

87,5

71

лонисти – с време 15,9±2,98 сек.
При общото време за стрелба и
времето между изстрелите при
българските биатлонисти времето се е съкратило в сравнение
с последните 10 биатлонисти
(27,9±10,9 сек.) срещу (31,9±7,31
сек.), но в сравнение с най-добрите десет (26,6±4,57 сек.) то се е
увеличило. При качеството на
стрелба българските биатлонисти са с по-нисък процент на попадение (87,5%) в сравнение с първите десет – (95,3%), но в сравнение
с последните десет (71%) този
процент е по-висок.
Отгореизложените резултати
можем да кажем, че българските
биатлонисти изостават от найдобрите десет в света както при
подготовката и възпроизвеждането на първи изстрел, така и в

общото време за провеждането
на стрелбата. Това явление може
да се обясни с недостатъчно проведени занимания от гледна точка на състезателната стрелкова
тренировка и стрелковата тренировка, близка до състезателните условия.
Изводи
Изводите, които можем да направим от получените резултати, са следните:
1. �������������������������
Биатлонистите, които поддържат оптимален ритъм по
време на стрелба, достигат повисок резултат.
2. В
��������������������������
индивидуалната дисциплина на биатлонистите им е необходимо повече време за възстановяване и пренастройване на
функциите на организма от скибягането към стрелбата. Но за
сметка на това при по-дългото
възстановяване биатлонистите
изпълняват по-точна стрелба в
сравнение със спринтовата дисциплина.
3. В
��������������������������
индивидуалната дисциплина за едно наказание към общото
време се добавя една наказателна
минута, при което значително
се влошава резултатът. Затова
преди изпълнението на стрелбата след голямото физическо
натоварване биатлонистите се
стараят добре да възстановят
дишането и други функции на организма, необходими за успешното є провеждане.
4. ��������������������������
По-дългият престой за провеждането на стрелбата при

биатлонистите, заели последните десет места, се обяснява с
това, че не са успели напълно да
се пренастроят от динамичния
характер на работата към статичния. Влошаването на резултатите в стрелбата е свързано
и с несъобразена с възможностите скорост при преодоляване на
дистанцията преди изпълнението на стрелбата.
Препоръки:
1. Разработване на комплекс от
упражнения за оптимизиране на
скорострелността при висококвалифицирани биатлонисти.
2. Внедряване
��������������������������
на тези комплекси в гарнитурите на националният отбор (мъже, жени, юноши
и девойки).
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Анализ на промените в състезателния правилник
по джудо от 2010 до 2019 г.
Свилен Скерлев
Резюме. Направените промени в състезателния правилник на IJF
World Tour са в резултат от желанието на световната федерация,
джудо да стане по-атрактивно за гледане , по-лесно за разбиране, както
и да има ясна индивидуалност в сравнение с другите бойни спортове
от олимпийската програма. От 2010 г. се експериментира с много промени, някои успешни дрги не толкова. В статията сравнявам три от
най-фундаменталните изменения на IJF с традициония правилник на
Кодокан джудо. Джудо трябва да съчетава във себе си традициите на
бойно изкуство и едновременно с това да отговаря на съвременните
изисквания към спортовете от олимпийската програма.
Ключови думи: правилник, съдии, обективност, спорт, бойно изкуство

Analysis of changes in the Judo Rules from 2010 to 2019
Svilen Skerlev
Abstract. The changes made to the IJF World Tour competition rules are
the result of the desire of the World Federation, Judo to be more attractive
to watch, easier to understand, and to have a clear personality compared to
other Olympic sports. Since 2010 it has been experimenting with many changes,
some successful other- not so much. The article compares three of the most
fundamental changes to the IJF with the traditional Kodokan Judo Rules. Judo
must combine the traditions of martial arts and, at the same time, meet the
modern requirements for sports in the Olympic program.
Keywords: rules, judges, objectivity, sport, martial arts
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Джудо e бойно изкуство, създадено през 1882 г. от проф.
Джигоро Кано като система за
ментално и физическо самоусъвършенстване, носеща опита и
традициите от векове назад, но
и отговаряща на съвременния
живот. Основният
принцип,
според който професор Кано създава джудо, е „принципът на максимално ефективното използване на енергията“ [10]. Джудото е
едно от най-популярните бойни
изкуства в света, също така е и
олимпийска дисциплина. В родината си Япония то е част от образователната система, а в Англия дори престижният университет Кеймбридж има клуб по
джудо. В страни като Холандия,
Франция, Хърватска е включено
в учебната програма на средните училища. Проф. Джигоро Кано
е първият азиатски представител в Олимпийския комитет и
един от създателите на японската образователна система. Той
и Пиер дьо Кубертен са имали
много близки разбирания за спорта и каква трябва да бъде неговата социална функция. Развитието на олимпийското движение
и спорта като цяло превръща
джудо едновременно в бойно изкуство и спорт.
В момента джудо се практикува от над тридесет милиона
души в цял свят. Голямата му
популярност се дължи на доброто управление от различните
федерации и на използването на
целия потенциал на джудо като
система за физическо и ментал46 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

но усъвършенстване (бойно изкуство) [8]. Това му спечели добро
име в обществото като начин
за възпитание на младите. От
друга страна, са и политиките
на спортните министерства и
олимпийски комитети на страните, които инвестират много
в подготовката на високоразрядни спортисти. Тези две страни
на съвременното джудо са взаимносвързани и допълващи се, но
организацията на състезания и
провеждането на учебно тренировъчния процес в тях са коренно различни. Това най-добре се
забелязва в многообразието на
състезателните правилници, по
които се провеждат различните
първенства.
В тази статия няма да разглеждаме спецификите в правилниците на различните страни
или възрасти. Ще се спрем на
правилника, по който се провеждат състезанията за мъже и
жени на Международната федерация по джудо/International Judo
Federation в системата IJF World
Tour и промените в него през последните 10 години.
Системата на световната федерация IJF World Tour (континентални отворени купи, гранд
при, гранд шлем и мастърс, континентални и световни първенства, олимпиада) подрежда спортистите в ранглиста, от която
зависи поставянето им в схемата за участие на турнирите, както и спечелването на олимпийски
квоти [4]. Разбира се, тази система е обединена от единeн състе-

зателен правилник, по който се
провеждат всички първенства.
Той се изработва от съдийската
колегия на IJF и допреди десет
години почти се припокриваше
с правилата на „Кодокан джудо“. Но сега с основание мога да
кажа, че системните промени в
правилника го отдалечиха много
от принципите и правилата на
проф. Кано.
Промените са толкова много,
че цялостното им разглеждане
е невъзможно в една статия, затова ще се спра на трите, според
мен, най-съществени за джудо:
1. Възможността главната арбитражна комисия на състезанието да отменя всяко решение на
съдийската тройка на татами,
дори след обявяване на победителя в схватката: един съдия на татами и двама – отстрани пред
монитора.
2. Забраната на техники и контратехники, захващащи краката.
3. Промяната в критерия за
оценяване на хвърлянията.
Ще разгледам мотивите, с които IJF обясни нуждата от въведените фундаментални промени
и как те се отразиха на практика
върху качеството на джудо. Също
и ще сравним новите IJF правила
с правилата на традиционното
„Кодокон джудо“.
1. IJF-възможността главната
арбитражна комисия на състезанието да отмени всяко решение
на съдийската тройка, дори след
обявяване на победителя в схватката. Един съдия на татами и
двама пред монитора.

Мотиви за промените:
– Въвеждане на видеонаблюдение на срещите и на „Care system“;
– Намаляване на съдийските
грешки до минимум и максимално
обективно отсъждане;
– По-добра комуникация между
съдиите.
Въвеждането на твърде много критерии за поставянето на
оценка с цел по-голяма обективност доведе до затруднение съдиите да вземат бързо решение.
Това наложи разглеждането на
ситуациите с видео и често спиране на срещите, което накъса
техния ритъм и не е в полза на
състезателите и публиката. Самата ситуация, в която тримата съдии и двамата състезатели
стоят и чакат някой да дойде и
да вземе решение, изглежда неестествена и поставя под въпрос
компетентността на съдиите
на татами. Разбира се, по-голямата обективност е важна, но
прекалената сложност и детайлност на критериите противоречи на принципа техническото
действие и последвалата оценка
да са безспорни за всички. Самото налагане на дълго обсъждане
на ситуацията поставя под въпрос обективността на взетото
решение.
Проблемът, който произлиза
от възможността решенията да
бъдат променяни или отменяни,
след като са били обявени веднъж, е, че състезателите трябва
изцяло да променят тактиката
си в схватката след новото решеСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 47

ние. Но времето между едното
и другото понякога е повече от
минута, в която състезателят
е предприел тактически действия, които след промяната се
обезсмислят, и това време е загубено. Възможността, дадена
от правилника за отмяна на всяко едно решение на съдийската
тройка от член на арбитражната комисия, е в разрез с правилата на IJF „Care system“ [2].
Примери за намеси от арбитражната комисия според правилата на IJF „Care system“:
• Грешка при приписването
на действие между белия и синия
състезател
• Разлика в стойностите от
поне 2 нива със собствена оценка
• За прилагането на мярка
Hansoku.
И в крайна сметка централизира властта за взимане на решения в много малко хора от съдийската колегия, което създава
възможност за тенденциозност
в отсъжданията.
Въвеждането на радиовръзка между рефера на татамито
и съдиите зад монитора подобри комуникацията между тримата, но промени принципа на
вземане на решение. По този
начин състезатели, треньори и
публика не разбират мнението
на отделните съдии, а са свидетели само на крайното решение.
Скриването на начина, по който
се стига до крайната съдийска
позиция, създава предпоставки за опорочаване на решенията. Правото на тримата съдии
48 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

да говорят помежду си, докато
схватката върви, им дава възможност да се повлияват един
от друг, което субективизира
решенията. Свидетели сме на
много срещи, в които реферът
на татами не изглежда уверен в
начина, по който води срещата.
Забавя обявяването на решенията си или чака помощ от своите
колеги особено ако те са с повече
опит или по-високо в съдийската
йерархия. Това пречи на състезателите по време на схватката и
създава недоверие към съдийската колегия.
Кодокан джудо – Моментално
отсъждане на ситуацията и взимане на решение с два от три
гласа на татами, без възможност
за промяна на решението. Двама
съдии в срещуположни ъгли на татамито и един, който води срещата.
Отговорността, с която съдиите на татами са натоварени,
когато знаят, че тяхното решение е крайно и не може да бъде
променяно, се отразява на подготовката им за всяко състезание
и на концентрацията, с която
водят срещите. Това повишава
като цяло качеството на съдийстване и мотивацията на всеки
съдия за обективност на взетите решения. С невъзможността
за промяна след веднъж обявено
от тримата съдии решение се изключва и ощетяването на някого
от състезателите с време, в което той да предприеме адекватни
действия.

Възможността на съдиите
да общуват само невербално, със
знаците, приети от правилника,
и в редки случаи – когато са повикани от рефера за кратка дискусия в центъра на татамито, прави процеса на взимане на решения
открит за състезатели, треньори и публика, което гарантира в
голяма степен коректността на
взетите решения.
2. IJF-забраната на техники и
контратехники, захващащи краката.
Мотиви за промените
– По атрактивни и зрелищни
хвърляния с цел повишаване на
популярността на джудо;
–	���������������������������
Изключване на всякаква прилика с други бойни спортове [1].
Предшественикът на джудо е
джу-джуцу – бойно изкуство, идващо от векове назад в историята. „Когато събрах заедно всички
достойнства, които съм изучил в
различните школи по джу-джуцу,
и като прибавих свои собствени
похвати и изобретения, аз създадох една нова система за физическа култура и умствена тренировка, а също така и за състезания. Това аз нарекох „КОДОКАН
ДЖУДО“ [6].
Чрез забраняването на техниките със захващане на краката се
наруши логиката, идваща от приложността на бойното изкуство,
както и връзката между техниките за нападение и защита. Тази
забрана лиши състезателите от
естествените реакции в някои
ситуации и ги накара да търсят
нови, недотам ефективни реше-

ния, изглеждащи понякога комично вместо атрактивно. Като се
има предвид, че популярността
на джудо идва от милионите трениращи по света, а не от обикновенния зрител пред екрана, тази
забрана не допринесе за увеличаване на популярността. Но лишава поколения от уменията да
използват техниките с крака.
Доколко направи хвърлянията поатрактивни, също е субективно,
защото това е по-скоро въпрос на
вкус, а не на ограничения чрез правилника.
Мотивът да се изключи приликата с други бойни спортове
донякъде има своята логика, но
това е постигнато чрез определените правила за постигане на
победа. Те са едновременно динамични, безапелационни и безопасни за здравето. Единствено в
бокса може да се постигне толкова мигновено победа, но един нокаут изглежда далеч по-нехуманно от един красив ипон или от
потупване при невъзможност да
се излезе от ситуация. Лишаването от богатството на техниките със захващане на крака, без те
да застрашават здравето на опонента, изглежда по-скоро нелогично, отколкото да прави джудо
уникално. Много от техниките в
бойните спортове си приличат
поради естествеността на движенията. Когато се ограничават
практикуващите джудо заради
тази прилика, това пречи да се
използват свободно стилове на
игра, избрани спрямо собствения
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ния на различните националности.
Кодокан джудо – няма забрана
за използването на техники със
захващане на краката.
По този начин се запазва приложността на бойното изкуство.
Предаваг се опитът и познанията, натрупани във времето, чрез
логичното развитие на техниката. Движенията са естествени
и разбираеми за всеки. По-голямото разнообразие от техники дава възможност публиката
да наблюдава интересни срещи
между различни стилове.
3. IJF-промяната в критерия
за оценяване на хвърлянията.
Приравняване на Yuko (юуко) с
Waza-ari (вадзари)
Понижаване на критериите за
ипон – „Rolling“ – претъркулване през гърба без прекъсване след
приземяването [1].
Мотиви за промените:
– Стимулиране на състезателите да търсят повече атрактивни хвърляния за ипон;
– По-лесно оценяване от съдиите и по-голяма яснота от зрителите.
Приравняването на юуко с
вадзари на практика превърна
две спорни оценки за юуко (между
юуко и кока) в ипон (чиста победа). Това статистически повиши броя на срещите, завършили
с чиста победа, но обезсмисли
критериите за спечелването на
ипон и логичната им връзка с вадзари [3].
По правилник критериите за
постигане на ипон са: скорост,
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сила, гръб и контрол. Когато
един от тези критерии липсва,
оценката се намалява на вадзари
и чрез удвояването – две вадзарита са равни на ипон. Чрез приравняването на вадзари с всички
оценки се получи така, че дори
два и повече критерия да липсват, е без значение и удвояването
на оценки, които по правилник са
далече от ипон, носи победа. Това
в никакъв случай не успя да накара повече състезатели да търсят
хвърляния за ипон и така нареченото „positiv judo“ [1]. Напротив
някои от националните отбори
изградиха тактиката си около
атакуващи техники, трудни за
контриране, с които рядко се постига ипон, но са ефективни за
по-ниски оценки или имитиране
на активност. В обобщение на
тази промяна можем да кажем,
че тя увеличи броя на атаките
и улесни съдиите (всичко, което
прилича на оценка, е вадзари), но
създаде предпоставки за повече
тактически срещи вместо атаки
за ипон.
Rolling-оценяването също помогна повече срещи да завършват
с ипон, но то не беше нещо ново в
съдийството. Ипони се даваха и
ако един от четирите компонента (сила, скорост, гръб, контрол)
не е много изразен, но го има, и
това не ощетява красотата и
ефективността на техниката
[4]. Правилото, че дори и състезателят да не приземи на гръб,
но после да мине през него, улесни
съдиите, но ощети останалите
компоненти на ипон. Ставаме

свидетели на хвърляния, които
са ипон, дори когато някой критерий отсъства, но има претъркаляне. Това ощети красотата
на хвърлянията за сметка на добутванията в партер.
Кодокан джудо – Ипон от
хвърляне се определя от четирите критерия, които изброихме,
и оценката пропорционално намалява при липсата на един или
повече от компонентите. Така
се спазва логиката на оценяване
и коректността при отсъждане
на хвърлянията. По този начин
на оценяване е невъзможно да се
даде вадзари на оценка, която е
далече от ипон, и така се запазва
обективността при удвояването на вадзари.
Разгледахме само три от промените, но през последните девет години имаше толкова много
и различни, че въпреки многото
семинари, често състезатели,
треньори и публика се обърквахме
кое точно е последното правило.
Сложността и детайлността
не доведоха до по-голяма обективност. С централизирането
на отговорността за вземане на
решение само в арбитражната
комисия се обезсмисли позицията
на съдия на татами. Прекъсна се
логичната връзка между техниките и начина за тяхното оценяване. Главният извод, който
може да се направи, е, че желани-

ето за по-голяма популярност, за
повече зрители, повече реклами
и спонсори не трябва да бъде за
сметка на принципите, дошли
по естествен и логичен път във
времето, благодарение на които
джудо е това, което е в момента.
Популярността на джудо в по-голяма степен се дължи не на атрактавността му като спорт, а
на ползите от практикуването
му като система за обучение и
възпитание [7].
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Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2019

Анализ на функционалното състояние
на студентите, участвали в курс „Снежни спортове“
Милена Н. Здравчева

Въведение
През дългата им история за
провеждането на курсовете са
избрани места със затруднен достъп във високата планина, където студентите придобиват
съответните знания и умения в
естествена среда [9].
Мястото на провеждане на
курса „Снежни спортове“ е във
високата планина – около 2000 м.
Продължителността на курса е
14 дни – 84 часа, като заниманията започват сутрин в 9.30 ч. с
продължителност от 3 астрономически часа. Следобедните са
с начален час 14.30 ч. и с продължителност от 2 часа, като те
могат да варират и да бъдат
променяни в зависимост от метеорологичната
обстановка.
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исква максимална мобилизация на
волевите и физическите качества на човек за всекидневни високи
натоварвания.
Как всички тези фактори биха
довели до качествени промени
в системите на организма и във
възможностите за адаптация на
сърдечно-съдовата система към
прилагани физически натоварваниябихме могли да проследим чрез
функционални проби със стандартно неизмеримо физическо
натоварване. Главен критерий за
функционалния работен капацитет е реакцията на сърдечно-съдовата система, оценена по пулсовата честота (HR). Реакцията
се оценява по количествени и качествени характеристики на реактивност и възстановяване [4].
Л. Стефанов препоръчва използването на пулсовата честота

като информативен интегрален
физиологичен показателза функцията на организма в покой и при
физическо натоварване [7].
Пробата на Руфие е създадена на основата на факта, че при
извършване на еднаква работа
при тренираните хора пулсът
се учестява в по-малка степен,
отколкото при нетренираните.
Също така поради по-добрите
адаптационни механизми, пулсът на тренираните хора се връща в нормални граници много побързо.
Анализът на въздействието
на функционалното натоварване
по време на курса „Снежни спортове“ ще направим на базата на
промените на оценката на пулсовата честота именно чрез проба
на Руфие.
Физическата
работоспособност (Phisical Work Capacity) изразява общите възможности на
човека да се справи с определена
физическа работа и включва в себе
си различни лимитиращи фактори като: анатомични дадености,
ефективност в енергопроизводството, възможности на кардиореспираторната система, сила и
издръжливост на мускулите, нервно-мускулна координация, гъвкавост и др.Това означава, че това е
косвен метод на тестване, който
показва общото физическо състояние на човек и функционалните
възможности на неговото тяло.
Отчитайки
съдържанието
на учебните курсове и актуалния профил на студентите от
НСА,приемаме,че изследването

на функционалното им състояние под въздействие на учебната
програма в курса ще даде ценна
информация за неговата ефективност, още повече, че подобен
вид изследвания не са правени.
Актуалностна изследването –днес,
когато говорим за възпитанието
на младите хора под въздействието на различни образователни
формати, все по-често се налага
да се анализират детайлни сфери на резултатите, които да дават сведения за актуалността на
учебните програми.
Цел и методика на изследването
Цел: да се изследва и анализира функционалното състояние на
студентите от НСА по време на
курсовете по „Снежни спортове“.
Задачи:
1. Проучване и подбор на подходящи методи за изследване на
функционалното състояние
2. Чрез провеждане на функционална проба със стандартно неизмеримо физическо натоварванев
началото и в края на всеки курсда
се изследват настъпилите промени в пулса
3. На базата на получените резултати да се анализира динамиката на изследвания показател по
пол и общо за курсовете.
Методи:
– Измерване и диагностика на
физическото развитие на студентите в началото и в края на курса чрез:
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 Тест със стандартно неизмеримо физическо натоварване–проба на Ruffier (Руфие) на 134
студенти (62 жени и 72 мъже),
участвали в курса „Снежни спортове“, в началото и в края на курса.
Един от базовите методи за
определяне на физическата работоспособност е Харвардскиятстеп-тестили неговата подобна
„проба на Руфие“.
Идеята на теста е получаване на информация въз основа на
състоянието и възможностите
за адаптация на сърдечно-съдовата система, от което се правят
изводи за цялостната издръжливост и работоспособността.
 Математико-статистически методи
Организация на изследването:
Тестът е проведен в началото
и в края на всяка изследвана смяна.
Методикана провеждане на теста.
Изследваното лице е в легнало
положение. Неколкократно се измерва пулсовата честота за 15 секунди, като се взима най-ниската
стойност (HRo). След това изследваният прави 30 клякания за
45 секунди и отново ляга. Измерва се пулсът през първите 15 секунди (HR1) и през последните 15
секунди (HR2) на първата минута
от въстановяването. Пулсовите
честоти се преизчисляват в уд./
min-1 [2].
Методически изисквания. Кляканията трябва да бъдат пълни,
като ръцете се изнасят напред,
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на височината на раменете. Темпът се задава с метроном, нагласен на 80-1, като клякането е в два
такта.
Изчисления:
HRo….уд./min-1 HR1……уд./min-1
HR2…… уд./min-1
Индекс = _(HRo +HR1+_HR2)-200
10
Оценка – според таблица 1.

Таблица 1. Индекс за функционално
състояние
Индекс

Функционално състояние

Под 0

Много добро

0,1–5

Добро

5,1–10

Задоволително

10,1–15

Незадоволително

Над 15

Крайно незадоволително

Тази проба е подходяща за използване при широк кръг от спортисти. Започва се в легнало положение, като след 5 минути покой
се измерва пулсовата честота за
минута.
Резултати и анализ
Един от основните механизми, по които физическата активност влияе върху сърдечносъдовата система при редовно
натоварване, е свързан с нейната
адаптация. Човешкото тяло е
сложна система, която се стреми към максимална ефективност
и икономичност при работа.

Таблица 2. Резултати от проба на Руфие
Индекс в
Индекс
Индекс в Индекс Индекс в Индекс
началото в края на
началото в края началото в края
на курса
курсa на
на курса на курсa на курса на курсa
на всички
всички
(мъже)
(мъже)
(жени)
(жени)
студенти студенти
Average

12,41

9,26

13,46

9,95

12,90

9,58

STDEV

3,96

3,36

4,20

3,97

4,09

3,65

Min

0,8

0,9

3

2,2

0,8

0,9

Max

20

17,2

23

18

23

18

R

19,20

16,30

20,00

15,80

22,20

17,1

V

31,87%

36,26%

30,92%

39,54%

31,69%

38,15%

Процентна
разлика

25,38%

Затова при системни натоварвания тя започва да работи подобре, по-икономично, а физическите възможности на човек се
увеличават.
Намаляване на сърдечната честота. При хората, практикуващи
спорт или при такива с висока
физическа активност, се наблюдава спадане на сърдечната честота (спортна брадикардия). Тя
е знак за по-икономична работа
на сърцето и при елитни спортисти може да достигне до 28–40
удара в минута [4].
Средните стойности на индексав началото на курса при жените са 13,46, със стандартно
отклонение 4,20, като по този
начин попадат в графата със незадоволително функционално състояние. При направените измервания в края на курса са подобрили функционалното си състояние

26,08%

25,74%

с 26,08% и индексът им е 9,95,
което според оценъчната таблица отговаря на задоволително
функционално състояние.
При мъжете в началото на
курса е отчетен среден индекс
– 12,41, стандартното отклонение от 3,96, както при жените,
се оценява като незадоволително
функционално състояние (таблица 3). В края на курса средният
индекс е 9,26 и според оценъчната таблица функционалното им
състояние се е подобрило с 25,38%
(таблица 2) и попада в графата
задоволително функционално състояние.
Общото функционално състояние на студентите в началото
на курса е с индекс 12,90, а в края
е 9,58 – наблюдаваме подобрение с
25,74%. Графично изобразяване на
промените в индекса е дадено на
фиг. 1.
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Фиг. 1. Среден резултат на индекса в началото и в края на курса
Разпределението на променливите величини за оценката
на пробата общо за всички сту-

денти в началото и в края е
илюстрирано на хистограми
№ 2 и 3.

Фиг. 2. Разпределение на променливите величини
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Фиг. 3. Разпределение на променливите величини

Реактивността на сърдечносъдовата система може да определим по стойностите на пулса,
измерен веднага след приключване на пробата HR1 (през първите
15 секунди). При жените средната стойност в началото на курса
е 136,23 уд./мин., а в края – 122,39
уд./мин.
Минималната стойност на
пулса в началото на курса е съответно 112 уд./мин., а в края 80 уд./
мин., максималната – в началото
е 190 уд./мин., а в края – 160 уд./
мин. Коефициентът на вариативност в началото е 12,31% и в
края – 13,56% (таблица 3).
Във функционална връзка с
морфо-физиологичните особености на сърдечно-съдовата система у жените е и тяхната реакция
след функционални тестове: при

едни и същи по вид и дозировка
тестове жените обикновено реагират с по-голямо ускоряване
на пулса, с по-малко покачване на
систолното артериално кръвно
налягане, с по-продължителен
период на възстановяване след
тестовете[2].
При мъжете средните стойности са съответно 132,03 уд./мин.
в началото и 119 уд./мин. в края.
Минималната стойност на пулса
след пробата е 88 уд./мин. в началото, като в края на курса стойността е същата. Максималната
стойност на пулса за извадката
при първата проба е 180 уд./мин.,
а в края е 148 уд./мин. Наблюдаваме стойности на коефициента на
вариативност съответно 13,13%
в началото и 10,99% в края на курса (таблица 3).
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Таблица 3. Статистически показатели на изследването за HR1
Hr1 в
началото
на курса
(мъже)
average

Hr1 в
края на
курсa
(мъже)

Hr1 в
началото
на курса
(жени)

Hr1 в
края на
курсa
(жени)

Hr1 в
Hr1 в
началото
края на
на курса
курсa на
на всички
всички
студенти студенти

132,03 уд./ 119,00
136,23уд./ 122,39уд./ 133,97 уд./
мин.
уд./мин.
мин.
мин.
мин.

12,57 уд./
мин.

STDEV

17,33

13,08

16,77

16,60

17,14

14,85

min

88

88

112

80

88

80

max

180

148

190

160

190

160

R

92

60

78,00

80,00

102

80

V

13,13%

10,99%

12,31%

13,56%

12,79

12,32

Прави впечатление,че измерените средни стойности на
пулса HR1 при двата пола веднага след провеждане на пробата – както в началото, така и
в края, са много близки, което

е основание да твърдим,че възможностите за адаптация на
сърдечно-съдовата система към
физически натоварвания не зависят от пола на студентите
(таблица 3).

Таблица 4. Статистически показатели на изследването за всички
студенти
Hr0
в началото
на курса
общо

Hr0
в края
на
курса
общо

Hr1 в
Hr2 в
Hr2 в
Hr1 в края
началото
началото края на
на курсa
на курса
на курса
курсa
общо
общо
общо
общо

Average

88,33 уд./
мин.

80,11
133,97 уд./ 120,57 уд./ 106,67 уд./ 95,09
уд./мин.
мин.
мин.
мин.
уд./мин.

STDEV

15,36

13,53

17,14

14,85

19,69

17,34

Min

50,00

50,00

88,00

80,00

56,00

52,00

Max

132,00

114,00

190,00

160,00

158,00

136,00

R

82

64

102

80

102

84

V

17,39%

16,89%

12,79%

12,32%

18,46%

18,24%
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Интересна информация представляват данните, получени в
таблица 4. Сърдечната честота
в покой, измерена в началото на
курса, средно за всички студенти
е 88,33 удара в минута, а в края
му – 80,11 уд./мин., или имаме подобряване на HR с 10,26%.
Честотата на пулса в покой
според К. Бичев може да бъде нормална – нормокардия (60–90 уд./
мин.), учестена (повече от 90 уд./
мин.), т.нар. тахикардия, и забавена (по-малко от 60 уд./мин.) –
брадикардия, като той посочва,че
честотата на пулса е лабилна величина и може да бъде повлияна
от редица фактори [1].
Трябва да отбележим, че провеждането на първата проба е в
деня на пристигане на студентите в базата,след преход от близо
4,5 км с наклон на профила на терена. Минимално измереният пулс в
покой в началото на курса е 50 уд./
мин., а максималният – 132 уд./мин.
Получените данни в края на
курса са минимална стойност 50
уд./мин. и максимална – 114уд./мин.
Изводи и препоръки
Реактивността на сърдечносъдовата дейност на студентите в условията на курса е адекватна на оказаното въздействие
чрез пробата на Руфие.
Подобряването на функционалното състояние според индекс скалата при всички студенти е с 25,74%. Същото при жените е с 26,08%,а при мъжете – с
25,38%.

Има основание да твърдим,че
подобряването на HR в края на
курса се дължи на специфичното
натоварване и на средата на провеждане на заниманията, а именно
надморската височина на базата.
Настоящите изследвания са
основание за бъдещи проучвания,
които да се направят след приключване на курса, където нашите очаквания са за по-изразена динамика на изследвания показател.
Основанието за такава препоръка
е свързано с концепцията на височинната подготовкана така наречената фаза на реаклиматизация,
при която протичането с различната скоростна възстановяването на нервно-мускулния апарат и
на кардио-респираторната система, създава благоприятна възможност за отлични спортни резултати през този период [3].
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Development and analysis of functional status
of students participated in course snow sports
Milena N. Zdravcheva
(Summary)
The “Snow Sports” course takes place in the high part of the mountain where
the loads run in non-standard conditions. Purpose: by running functional
samples with a standard non-measurable physical load, namely Rufie’s sample,
we will track the dynamics of changes in the functional state of the students
under these load conditions. Methodology: standard Unmeasured Physical
Exercise Test - Ruffier sample of 134 students (62 women and 72 men) who
participated in the Snow Sports course at the beginning and end of the course.
Results: Improved functional status at the end of the course, 26.08% for women
and 25.38% for men. The overall functional status of students has improved by
25.74%. Conclusion: Improvements in end-of-course indicators are due to the
specific workload and environment of the activity, namely the altitude of the
base, regardless of the fact that we do not have statistical confirmation.
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Приложение на системата за GPS-проследяване
Loggator в световните серии по планинско бягане
скайрънинг в България
Силвия Шандуркова
Резюме. Целта на изследването е да се характеризират и внедрят
специфичните възможности на GPS навигацията за проследяване в реално време и да се анализират параметрите на системата Loggator,
приложенав световните серии по скайрънингсъстезания в България.
Данните от анализа показват необходимостта отGPSпроследяване на
състезания оттози формат и са предпоставка за подобряване на тяхното качеството и разбираемост.
Ключови думи: скайрънинг, GPS-проследяване, Логатор

Implementation of the GPS-tracking system Loggator
in the world skyrunning series in bulgaria
Silvia Shandurkova
Abstract. The aim of the study is to characterize and implement the specific
capabilities of GPS navigation for real-time tracking and to analyze the
parameters of the Loggator system, used in the World Series of Skyrunning
in Bulgaria. The analysis reveals the necessity for GPS-tracking of such
competitions and is an important precondition for improving their quality and
understanding.
Keywords: skyrunning, GPS-tracking, Loggator

Възможностите, които предлагат технологиите, проследяващи местоположението на движещи се обекти, се съчетават
отлично със спецификата на пла-

нинските спортове, което води
до все по-широката им употреба.
Глобалната позиционна система (GPS) се състои от работещи
в единна мрежа 24 спътника, коиСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 61

то се движат в 6 орбитални равнини на височина 17000 км. Спътниците се движат постоянно
с приблизителна скорост 3 км в
секунда, извършвайки два пълни
оборота около Земята за по-малко
от 24 часа, като предават кодирани сигнали, които се приемат
от малки устройства на Земята.
GPS разчита сигнала, изпратен
от най-малко четири сателита
едновременно, и решава с изключителна точност няколко комплексни уравнения, за да уточни
местоположението на съответното устройство в тримерното
пространство (географската ширина, дължина и надморска височина). Постоянно проследявайки
местоположението в течение на
известно време (тракинг), приемникът разчита скоростта и
посоката на движението. С тази
система е възможно да се определи точно местоположението на
всеки отделен субектна земната
повърхност [4].
Използването на GPS-проследяване на живо създава зрелищност, което допринася за развитие на потенциалана планинските състезания като телевизионен продукт [2].
GPS-проследяване на живо се
провежда още през 2001 г. във
Финландия по време на Световното първенство по ориентиране. Въпреки това на този етап
технологията е доста скъпа,
което ограничава възможностите за използването є за анализи.
След 2004 г. навлизат на пазара
все повече и по-достъпни модели
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на GPS-устройства – часовници,
които предлагат приемлива точност. Разработва се и софтуер
за анализи, като се увеличава и
броят на специализираните доставчици за проследяване на живо.
Повечето от елитните състезатели използват GPS за анализи
до някаква степен, но все още се
усеща необходимост от атрактивно представяне и систематизиран анализ на група от състезатели [3,5].
Една от първите български
GPS-системи за проследяване е
системата Loggator, създадена
през 2010г. от състезателите
по ориентиране Лъчезар Илиев и
Александър Димитров. Името на
системата идва от норвежката
дума logg, което означава (корабен) дневник, или история на събитията, и латинската наставка – ator, която означава човек или
предмет, който изпълнява определено действие, т.е. loggatorе
дневник на извършваните от
спортиста действия [1].
Надеждността на проследяването, както и удобният за
работа интерфейс правят системата Loggator предпочитана при проследяване на спортни
състезания по планинско бягане и
ориентиране. В системата досега има създадени повече от 3500
записа [8]. Интерес представлява
фактът, че тя се използва за първи път в България в състезания
по скайрънинг.
Скайрънингът е високопланинско вертикално бягане, основано през 1992 г. от италианец на

име Марино Джакомети, който
понастоящем е президент на
Международната федерация по
скайрънинг. Идеята му започва с
лозунга: „По-малко облаци, повече
небе“, откъдето произлиза и името скайрънинг [7].
Определението, което дава
международната федерация по
скайрънинг, е, че това е бягане
в планините над 2000 м надморска височина, където трудността при катерене не надвишава
II степен и наклонът е над 30%.
След създаването на международна федерация през 1995 г. спортът се популяризира и са проведени повече от 200 състезания по
света с около 50 000 участници
от 65 страни [7].
Високопланинският профил на
трасетата изисква необходимата адаптация към височинната
хипоксия чрез усъвършенстване
на механизмите за усвояване на
кислорода, разширяване на капацитета на кардио-респираторната система и икономизация на
енергоразхода [6].
„Пирин Ултра“ е планински
ултрамаратон, който се провежда в сърцето на Национален
парк Пирин. Първото издание на
състезанието се провежда през
септември 2016 г. Три години
след това „Пирин Ултра“е вече
част от световните серии по
скайрънинг. Провежда се в три
формата: А – 160км, Б – 66 км,
В – 38км. През октомври 2018 г.
стартът на дистанцията от
66км е осмият финален старт

в световните серии на дисциплината скай екстра, който е и
предмет на нашето изследване.
Характеристиките на трасето
са: денивелация 4400м+, найвисока точка 2686м н.в., ITRA/
UTMB 4 точки, ITRA трудност
9/400. „Пирин Ултра“е включен
в календара на световните серии до 2020 г. [9]
Целта на изследването е да
се анализира приложението на
системата за GPS-проследяване
Loggator в състезанието по скайрънинг „Пирин Ултра“.
Задачите на изследването са:
1. Да се характеризират параметрите на скайрънинг състезанията „Пирин Ултра“.
2. Да се направи обзор на GPSнавигацията и характеристика
на системата Loggator за проследяване и анализ в състезанията
по скайрънинг.
3. Да се определят различните
специфични възможности за анализ, произтичащи от GPS-проследяването.
Методите на изследване са визуализацията на получените данни от портативни GPS-предаватели, пренесени посредством
GSM-мрежата, и съответната
им софтуерна обработка за осъществяване на GPS-проследяване
в реално време. Контингент на
изследването бяха 263 състезатели, стартирали в трасе А (160
км) и Б (66 км).
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Резултати и анализ от
проведеното GPS-проследяване
Осъщественият тракинг в
системата на Loggator обхваща
всички участници в трасе А и Б,
като в дисциплината Sky Extra
–66км, участват 205 състезатели, от които 162 мъже и 43
жени. Деветдесет и двама мъже
и 16 жени успяват да завършат
в рамките на контролното вре-

ме от 16 часа.Контролните места, през които се преминава, са
общо пет и регистрирането става чрез електронната система
Sportident. В състезанието на 160
км са стартирали 58 участници,
от които в рамките на контролното време от 50часа завършват
21 мъже и 7 жени. Контролните
пунктове са общо 10 на брой. GPSпроследяването в реално време е
представено на фиг. 1.

Фиг. 1. Визуализация на придвижването на състезателите по трасе Б
Едновременното проследяване
дава бърза визуална информация
за движението на групата. Но успоредно с това е възможно е да се
представи графичен образ на преминаването между контролнитепунктове на един или на всички
наблюдавани състезатели. В системата се записва GPX-файл на
всеки участник, чрез който е възможно да се отчете скоростта му
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на придвижване по трасето. На
фиг. 2 е представена графика на
скоростта на победителя при мъжете PereAurell в състезанието на
66 км. Максималната му скорост
на придвижване е 16,1 км/ч, средната скорост 8.1 км/ч и средното
постижение от 7,26 мин/км. Тази
опция дава възможност за количествено сравняване на времената за преминатото разстояние.

Фиг. 2. Графика на скоростта на придвижване на победителя в трасе
БPereAurell
На фигура 3 е представено обобщение на зрителския интерес.
Тракингът е гледан от 3438 души
онлайн, регистрирани са все повече нови потребители, предста-

вляващи 64,4% от общия им брой.
Отбелязани са 21 883 отваряния
на системата Loggator със средна
продължителност на наблюдение
от 4,45 мин.

Фиг. 3. Данни за потреблението в системата Loggator по време на
състезанията
GPS-проследяването е наблюдавано в 10 държави, очаквано с
най-голям брой зрители в България – 2300, представляващи
75,6% от общия брой, следвани
от Франция – 123 бр., Англия –
144 бр. и Румъния – 105 бр. (фиг. 4).

По време на състезанията
„Пирин Ултра“ е осъществен
сумарно тракинг от всички GPSустройства в двете дистанции–
на 160 и 66 км, в разстояние на
14 571,2 км, в продължение на
2710 часа.
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Фиг. 4. Разпределение на зрителския интерес по държави

Фиг. 5. Общо осъществен тракинг по трасета А и Б в скайрънинг
състезанията
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Изводи
1. Използването на GPS-проследяване на живо е вече съществена част от скайрънинг състезанията в България. Запазена е
информационна база от проведените тракинги, достъпна по
всяко време за преглед, анализи и
съпоставка.
2. Приложението на системата Loggator дава възможност за
обективен количествен и точен
анализ на придвижването на състезателите по трасето.
3. Проследяването на живо
допринася за по-голяма безопасност и сигурност при придвижването на състезателите в планината. По време на състезанието бяха регистрирани няколко
отклонения на състезатели от
маршрута при загубване и единствено чрез точната локализацияна местоположението им в
системата Loggator успяха да
продължат, носочвани от организаторите.
4. Наличието на GPS-проследяване по време на състезанията по скайрънинг е от огромно
значение поради това, че повишава многократно интереса и
зрелищността и дава директна
информация за хода на състезанието, което от своя страна прави
спорта атрактивен за реклама и
спонсорство.

Препоръки и насоки
за развитие
Въпреки добрата визуализация
и възможност за анализ, която
системата притежава, тя все
още се нуждае от някои бъдещи
подобрения. Измерваната денивелация от Loggator-устройствата не е съвсем точна за момента,
което представлява недостатък
при осъществяване на бъдещи
3D анимации на придвижването
в планините.
Увеличеният интерес към предаването на живо може да бъде
допълнен и със синхронизирано
видеозаснемане, с което да се
повиши атрактивността на изключително живописните скайрънинг състезания.
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Средни стойности и вариативност на признаците
на физическото развитие на БК „Рилски спортист“
Галимир Томов
Резюме. Физическото развитие е съвкупност от свойства и качества на човешкия организъм. Разглежда се като комплекс от няколко свойства и качества: равнището на антропометричните данни (ръст, тегло, телесни обеми, пропорции на отделните части на тялото и др.),
нивото на развитие на физическите качества (сила, бързина, издръжливост, гъвкавост, ловкост) и здравословното състояние на човека.
Физическото развитие е важен комплексен показател, който до голяма
степен определя здравното състояние на баскетболистите.
Ключови думи: баскетбол, физическо развитие, подрастващи

Average values and variation of basic sings of physical
development of BK “Rilski sportist”
Galimir Tomov
Abstract. Physical development is a collection of properties and qualities
of the human organism. It is considered as a complex of several properties
and qualities: the level of anthropometric data (height, weight, body volumes,
proportions of individual parts of the body, etc.), the level of physical quality
development (strength, speed, endurance, flexibility, agility) and the health
condition of a man. Physical development is an important complex indicator,
which largely determines the health of the basketball players.
Keywords: basketball, physical education, juniors

Физическото развитие е съвкупност от морфологични и произтичащи от тях функционални
белези на организма, характеризиращи онези страни от формата и
строежа на човешкото тяло, кои-

то обуславят определени физически и двигателни качества и имащи отношение към физическата
дееспособност и здравето на човека (Слънчев, П., 1992).
Изследвания върху физическоСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 69

то развитие на бакетболисти и
баскетболистки с различна квалификация са правили: Брестнички,
Г. (2012), Цанкова-Калоянова, М.,
Цанков, Ц. (2018), Цанкова-Калоянова, М. (2018), Цанкова, Ж. (2011).
Целта на настоящото изследване е оптимизиране на тренировъчния прцес на подрастващи
баскетболисти от БК „Рилски
спортист“ чрез анализ на физическото им развитие.
Основни задачи
1. Проучване на състоянието
на проблема за физическото развитие на подрастващи баскетболистки.
2. Събиране на информация за
състоянието на основните признаци на физическото развитие
на момчетата от БК „Рилски
спортист“ – Самоков.
3. Разкриване на средните нива
и разсейването на изследваните
признаци общо за целия отбор.
Предмет на изследване е физическото развитие на подрастващите баскетболисти.
Обект на изследването са основните признаци на физическото развитие в баскетбола.
Контингент на изследването
са 19 баскетболисти, родени през
2006–2008 г. от БК „Рилски спортист“ – Самоков.
За нуждите на изследването
е проведено тестване на всички
състезатели от отбора по 11 показателя, носещи информация за
основните признаци на физическото развитие.
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За нуждите на изследването са
приложени следните математико -статистически методи:
1. Вариационен анализ за определяне на средното ниво и вариативността на изследваните
признаци
2. Индекс на телесната маса/
Body Mass Index (BMI).
Анализ на резултатите
На таблица 1 са представена
данните на всеки от изследваните баскетболисти по основните
антропометрични признаци.
От нея се вижда, че при показател № 1 (Ръст), с най-висок ръст
са Боян Асенов и Стоян Стоянов – 159 см. Средната стойност
на изследваните баскетболисти
е 147,47 см. При показател № 2
(Тегло) средното тегло на подрастващите баскетболисти е
42,21 кг. При показател № 4 (Разтег) се отличава Стоян Стоянов
– 207 см. Средната стойност на
момчетата по този показател
е 187,53 см. По показател № 5
(Разтег на ръце) Стоян Стоянов
е с най-висок резултат – 161 см.
Средната стойност на групата е
145,37 см. По показател № 6 (Размер на длан) средната стойност
на изследваните баскетболисти
е 18,45. По показател № 7 (Размер
на стъпало) прави впечатление
Александър Василев – 37 см. Средната стойност на отбора е 26,16.
По показател № 8 (Дължина на
долен крайник) средната стойност на изследваната съвкупност
е 86,21 см. По показател № 9 (Дъл-
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19.

Средно ниво

Александър Василев
Боян Асенов
Владислав Митрев
Георги Ранов
Деян Христов
Ивайло Димитров
Иван Босев
Илия Стоилов
Калоян Чаушев
Кристиян Кленов
Любослав Николов
Мартин Христов
Петър Петков
Стоян Стоянов
Теодор Илиев
Марто Бойчев
Боян Тодоров
Александър
Полимиров
Йордан Терзийски

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Име, фамилия

№

Роден
2006

2006

2008
2007
2008
2008
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
52
40

155
150

42,21

2
46
39
60
36
44
42
34
32
40
55
33
30
45
46
36
36
56

Ръст
147,47

Тегло

1
151
159
158
151
150
151
141
141
141
152
146
131
141
159
136
143
146

BMI
19,32

17,77

21,64

3
20,17
15,43
24,03
15,79
19,55
18,42
17,10
16,09
20,12
23,80
15,48
17,48
22,71
18,19
19,46
17,60
26,27

Разтег
187,53

196

197

4
191
185
196
189
193
190
178
184
187
186
191
165
185
207
173
185
185

Разтег на
ръце
145,37

154

153

5
147
144
147
145
151
149
138
146
149
142
149
121
146
161
132
143
145

Размер на
длан
18,45

19,0

20,0

6
18,0
18,5
18,0
18,0
19,5
19,0
17,5
17,5
18,0
18,0
20,0
16,0
19,5
19,0
18,0
18,0
19,0

Размер на
стъпало
26,16

26

26

7
37
25
26
26
26
28
25
26
25
25
25
21
26
27
25
26
26

86,21

80

85

8
89
83
92
91
87
90
87
87
83
88
89
74
87
94
80
86
86

Дължина д.
крайник

Таблица 1. Морфо-функционални показатели на БК „Рилски спортист“ (момчета)
Дължина г.
крайник
64,26

65

70

9
65
62
66
64
66
64
63
64
68
63
64
50
64
77
60
64
62

Дълбочина на
наклон
2,89

-3

-3

10
20
-2
0
2
0
10
-2
-5
12
11
8
0
0
13
-3
0
-3

17,53

20

20

11
20
20
10
19
12
21
16
18
20
15
20
15
20
18
15
19
15

Ръчна
динамометрия
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Показател

Ръст

Тегло

BMI

Разтег

Разтег на ръце

Размер на длан

Размер на стъпало

Дължина на д. крайник

Дължина на г. крайник

Дълбочина на наклон

Ръчна динамометрия

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Xmin
131
30
15,43
165
121
16
21
74
50
-5
10

n
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

21

20

77

94

37

20

161

207

26,27

60

159

Xmax

11

25

27

20

16

4

40

42

10,84

30

28

R

17,53

2,89

64,26

86,21

26,16

18,45

145,37

187,53

19,32

42,21

147,47

X

3,11

7,12

5,01

4,72

2,95

0,98

8,50

9,20

3,14

8,65

7,81

S

17,74

24,64

7,80

5,47

12,28

5,31

5,85

4,90

16,25

20,42

5,29

V

-1,04

1,06

-0,34

-0,88

2,75

-0,42

-1,22

-0,45

0,72

0,62

-0,29

As

Таблица 2. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие

0,32

0,08

4,98

1,28

11,36

0,74

3,23

1, 55

-0,26

-0,49

-0,44

Ex

Фиг. 1. Индекс на телесната маса

жина на горен крайник) средната
стойност на групата е 64,26 см.
По показател № 10 (Дълбочина на
наклона) средната стойност на
баскетболистите е 2,89 см. По
показател № 11 (Ръчна динамометрия) средният резултат на
момчетата е 17,53 см.
Важна информация за нивото
на физическото развитие носи
т.нар. индекс на телесната маса
(Body Mass Index). На фигура 1 е
представен изчисленият на базата на теглото и ръста на състезателите индекс на телесната
маса (BMI).
Прави впечатление, че седем
от момчетата са с тегло под нормата. Това са Боян Асенов – 15,47
кг, Георги Ранов – 15,79 кг, Иван
Босев – 17,10 кг, Илия Стоилов –
16,09 кг, Любослав Николов – 15,48
кг, Мартин Христов – 17,48 кг,
Марто Бойчев – 17,60 и Йордан

Терзийски – 17,77 кг. С най-висока
стойност на индекса на телесната маса (BMI) е Боян Тодоров
– 26,27. Той е единственият от
изследвания отбор, който е с наднормено тегло. Останалите баскетболисти са в нормата.
На таблица 2 са представени средните стойности и вариативността на признаците на
физическото развитие на момчетата от БК „Рилски спортист“.
На фигура 2 е представено разсейването на признаците на физическото развитие.
Анализът ни показва, че изследваната съвкупност е еднородна
по отношение на показателите
№ 1 (Ръст) – V=5,29%, показател
№ 4 (Разтег) – V=4,90%, показател № 5 (Разтег ръце) – V=5,85%,
показател № 6 (Размер длан) –
V=5,31%, показател № 8 (Дължина д.крайник) – V=5,47%, показаСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 73

Фиг. 2. Разсейване на признаците на физическото развит
тел № 9 (Дължина г. крайник) –
V=7,89%.
Групата на баскетболистите е приблизително еднородна
по показателште: № 2 (Тегло) –
V=20,42%, № 3 (БМИ) – V=16,25%,
№ 7 (Размер стъпало) – V=12,28%,
№ 11 (Дълбочина на наклона) –
V=24,64%, и № 11 (Ръчна динамометрия) – V=17,74%.
На базата на анализираните
резултати и обобщения от проведеното изследване можем да
направим следните изводи:
1. Резултатите от направеното изследване показват, че седем
от състезателите са под нормата на БМИ, един е над нормата.
2. Изследваната от нас съвкупност е еднородна по по отношение на показателите ръст,
разтег, разтег ръце, размер длан,
74 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

дължина долен крайник и дължина
горен крайник.
3. Изследваните баскетболисти са приблизително еднородни
по отношение на показателите,
носещи информация за теглото,
БМИ, размера на стъпалото, дълбочината на наклона и ръчната
динамометрия.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4 2019

Теория и методика на физическото възпитание
Изследване на сигурността на изпълнение
на технически елементи в тениса на маса след
приложението на програма за начално обучение
по тенис на маса при студенти от ТУ – София
Милчо Събев Узунов
Study of the confident execution of technical elements
(stroke) in table tennis after the application of a program
for beginning training in students of TU - Sofia
Milcho S. Uzunov
Abstract
Abstract. The aim of the present study is to establish the confident execution
of technical elements (stroke) in table tennis at students from TU-Sofia. The
creation and implementation of an initial training program 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 counter flat and a backhand counter flat stroke.
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 22.05.2019 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
the experimental and significant practical magnitude of the differences.
We recommend that the developed table tennis training program 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, confidente stroke.
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Един от важните проблеми в
съвременното състояние на физическото възпитание и спорта
във висшите училища е свързан
с необходимостта от повишаване на ефективността на учебния
процес чрез подобряване на учебните програми, тяхното съдържание и методика на обучение.
Редица са изследванията в тази
насока, в които се предлагат специализирани програми и методики за тяхното приложение с
цел повишаване на качеството и
ефективността на учебния процес по физическо възпитание [1].
Цел на настоящото изследване е да се установи сигурността
на изпълнение на технически
елементи (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
оцени сигурността при изпълнение на дланен и обратен плосък
нападателен удар
Контингент на изследването
са студенти първи и втори курс,
практикуващи тенис на маса в
часовете по физическо възпитание и спорт от учебни групи на

ТУ – София. За реализиране на педагогическия експеримент бяха
сформирани експериментална и
контролна група.
Задачи на изследването
1. Спортно-технически тест
за определяне на сигурността,
брой попадения в цел на дланни и
обратни плоски удари по правата.
2. Установяване на средното
равнище и вариативност на показателите, които характеризират сигурността при изпълнението на два от основните удари
в тениса на маса: дланен плосък
удар и обратен плосък удар сред
студентите от ТУ – София,
практикуващи тенис на маса в
часовете по физическо възпитание.
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 80 студенти, от
които 70 са мъже и 10 – жени.
Експерименталната работа е
проведена през 2018 – 2019 г. с начинаещи студенти, които бяха
разделени на една експериментална и една контролна група
от по 40 души. С експерименталната група се работеше с разработената програма за начално
обучение по тенис на маса при
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студенти от ТУ – София (таблица № 1), а с контролната – с
преимуществено използване на
игровия метод в продължение на
два семестъра.
Първи етап: В началото на
зимния семестър за учебната
2018/2019 г. се формулира темата
на изследването и на 01.10.2018 г.
се проведе спортно-технически
тест за определяне на броя попадения в цел (квадрат от 35 кв. см
в края на масата, ляв и десен ъгъл)
на дланен и обратен плосък удар
по правата. Фиксиран „робот“
подава 25 топки на едно и също
място, първо за дланния удар, а
след това и за обратния плосък
удар, изпълнени по правата.
Втори етап (01.10.2018 г. –
29.05.2019 г.): Прилагане на разработена програма за начално обучение по тенис на маса за студенти (експериментална група) от
ТУ – София (таблица № 1), практикуващи тенис на маса в учеб-

ните часове по физическо възпитание и спорт.
Трети етап (29.05.2019 –
30.06.2019 г.): В края на летния
семестър на учебната 2018/2019 г.
на 29.05.2019 г. се проведе същия
спортно-технически тест с помощта на „робот“, 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 работише 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 налото
на зимния семестър за учебната
2018/2019 г. и в края на летния семестър за учебната 2018/2019 г.
за установяване на сигурността
на основни технически елементи
(удари) в тениса на маса.

Таблица № 1. Програма за начално обучение по тенис на маса при
студенти от ТУ – София
Съдържание

Зимен семестър
(месеци)

Летен семестър Общо
(месеци)
часове

IX

II III IV V VI

X XI XII I

1. Теоретична
подготовка
История на тениса на
маса в света и България,
правилознание
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1

1

2. Начално обучение по
тенис на маса на основни
технически елементи
(удари)
– обучение – начини за държане на ракетата /хватове/ и основно изходно положение
– жонглиране с топка с
дланната страна на ракетата
– жонглиране с топка с обратнта страна на ракетата
– жонглиране с топка последователно с двете
страни дланна и обратна
на ракетата (упражнененията се изпълняват на
място и след сигнал се изпълняват с придвижване
две-три крачки напред, назад, наляво, надясно и с пивотиране (завъртане) на
360 грдуса в ляво и дясно

1

1

– дрибъл с топка и ракета
върху пода на място и след
сигнал с предвижване две
три крачки напред, назад ,
ляво и дясно първо с дланната и после с обратната
страна на ракетата

1

1

2

– изпълнение на дланен
плосък удар с топка срещу
стена
– изпълнение на обратен
плосък удар с топка срещу
стена
– изпълнение на дланен и
обратен плосък удар последователно с топка срещу стена(упражненията
се изпълняват първо след
отскок на топката от
пода, а след това без отскок), без цел и с цел квадрат със страна 50 см

1

1

2
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– Игра с партньор с
дланни и обратни плоски
удари срещу отскочили
топки от пода между
„гимнастическа пейка“
– Изпълнение на дланен
плосък удар срещу висяща
на висулка топка
– изпълнение на обратен
плосък удар срещу висяща
на висулка топка
– изпълнение на дланен
плосък удар срещу
самостоятелно пусната
топка върху масата в
равнината на тялото
– изпълнение на обратен
плосък удар срещу
самостоятелно пусната
топка върху масата в
равнината на тялото
– изпълнение на дланен
плосък удар срещу пусната
топка от партньор върху
масата в равнината на
тялото
– изпълнение на обратен
плосък удар срещу
пусната топка от
партньор върху масата в
равнината на тялото
– изпълнение на обратен
плосък удар срещу
топка отскочила в
собствената половина
на масата в равнината
на тялото, хвърлена
от партньор намиращ
се зад противниковата
половина на масата
(ударите може да бдат
насочвани по правата,
по диагонал, комбинирано
по права и диагонал
последователно, без и с
цел квадрати в ъглите на
масата със страни 35 см)
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1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

6

упражнения с „много
топки“ – хвърлени
последователно топки с
ракета от преподавател
на едно място в
собствената половина
или със смяна на посоките
за предвижване с крака
и нанасяне на дланни и
обратни удари
(хвърлянето на топките
от преподавателя може
да бъде от различно
местоположение на
противниковото игрално
поле)
Изпълнение на дланен
плосък удар срещу топки
изхвърлени от „робот“
изпълнение на обратен
плосък удар срещу топки
изхвърлени от „робот“
(ударите може да бъдат
насочвани по правата, по
диагонал, комбинирано
по права и диагонал
последователно, без и с
цел квадрати в ъглите на
масата със страни 35 см)

– Разучаване на дланен
плосък начален удар
– Разучаване на обратен
плосък начален удар
– Усъвършенстване на
дланен плосък начален
удар
– Усъвършенстване на
обратен плосък начален
удар

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

2

– игра в серия с дланен
плосък удар срещу партньор по правата
– игра в серия с дланен
плосък удар срещу партньор по диагонала
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– игра в серия с обратен
плосък удар срещу партньор по правата
– игра в серия с обратен
плосък удар срещу партньор по диагонала (упражненията се изпълняват
първо без да се отброяват
сполучливите удари, а след
сигнал започват да се изпълняват сотброяване на
на сполучливи удари)

1

– Изпълнение на дланен
плосък удар от обратен
диагонал, от среда и от
правата към бекхенда на
партньор в серия – „1-1“
изпълнение на обратен
и дланен плосък удар към
бекхенда на партньор в
серия – „1-1“ изпълнение на
обратен и дланен плосък
удар последователно по
диагонал на масата към
бекхенда на партньор в
серия – „2-1“ изпълнение на
обратен и дланен плосък
ударпо диагонал и дланен
плосък удар по права към
бекхенда на партньор в
серия – 2-2 изпълнение на
два обратни плоски удара
по диагонал и два дланни
плоски удара по правата
към бекхенда на партньор
в серия
– „китайско писмо“ изпълнение последователно на
обратен и дланен плосък
удар по правата, а партньора отиграва съответно обратен и дланен плосък удар по диагналите.
След сигнал на преподавателя студентите сменят посоките на изпълнение, игралите по правата
изпълнявата новото упражнени с удари по диагоналите.

1
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1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

– игра на точки до 11 по
ляв диагонал с обратни
плоски удари
– игра на точки до 11 по
десен диагонал с дланни
плоски удари
– игра на точки по
правите с дланен и
обратен плосък удар
– свободна игра на точки

1

1

1

Обща физическа
подготовка
Развитие на физическите
качества ловкост,
гъвкавост, бързина, сила,
издръжливост

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

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

1

Учебни сътезания
(турнири)

1

1

2

1

Изпълнение на
контролни нормативи и
тестове

1

Общо

10

Математико-статистически
методи
За математическа обработка
на получената информация използвахме вариационен и сравни-

8

6

5

1

6

8

8

7

1

2

7

60

телен анализ (Xmin, Xmax, Xср.,
V); проверка на хипотези: t-критерии на Стюдънт за зависими
и независими извадки с Р≥95%,
Cоhen’s d практическата големина на разликите при независими
извадки.
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Анализ на резултатите
Таблица № 2 Вариационен анализ на резултатите
ДПУ

n

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

ЕГ

40
40

1
5

8
13

7
8

2,88
8,78

1,68
2,45

58,51
27,97

1,499*
0,394

2,732*
-1,021

КГ

40
40

1
1

6
8

5
7

2,30
3,20

1,32
1,71

57,58
53,52

1,434*
0,833*

1,837*
0,635

Таблица № 3 Сравнителен анализ на резултатите

n

ДПУ

І
изследване

ІІ
изследване

Статистическа
значимост

Прираст

х11

S1

х22

S2

d

d%

Cohen’s
d

t emp

P (t)

ЕГ

40

2,88

1,68

8,78

2,45

5,90

205,22

2,62

16,58

100,00

КГ

40

2,30

1,32

3,20

1,71

0,90

39,13

0,74

4,68

100,00

d

0,575

5,58

5,00

Разлика

Cohen’s
d

0,375

1,590

1,617

Статистическа
значимост

t

1,70

11,78

12,36

P(t)

90,66

100,00

100,00

Таблица № 4 Вариационен анализ на резултатите
ОПУ

n

X min

X max

R

ХC

S

V

As

Ex

ЕГ

40
40

1
4

8
14

7
10

3,48
7,10

1,92
1,89

55,29
26,65

0,736
1,092*

-0,041
3,305*

КГ

40
40

1
1

8
10

7
9

3,30
4,78

1,91
2,01

57,90
42,02

0,939*
0,687

-0,137*
-0,085
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Таблица № 5 Сравнителен анализ на резултатите

ОПУ

n

І
изследване
х11

S1

ІІ
изследване

Статистическа
значимост

Прираст

х22

S2

d

d%

Cohen’s
d

t emp

P (t)

ЕГ

40

3,48

1,68

7,10

1,89

3,63

104,32

2,48

15,68

100,00

КГ

40

3,30

1,32

4,78

2,01

1,48

44,70

1,54

9,71

100,00

d

0,175

2,33

2,15

Разлика

Cohen’s
d

0,092

1,027

1,313

Статистическа
значимост

t

0,41

5,33

7,77

P(t)

31,59

100,00

100,00

В таблици 2, 3, 4 и 5 са представени данни с показатели от
първото „входящо“ и второто
„изходящо“ изследване на експерименталната (ЕГ) и контролната група (КГ) студенти от ТУ
– София.
Анализът
от
проведеното „входящото“ изследване на
01.10.2018 г. показва, че двете групи имат приблизително еднакви
стойности на сигурността при
изпълнение на дланен и обратен
плосък удар по топки, изхвърлени
от „робот“ на едно място и отиграни по правата в цел квадрат
35 кв. см.
След вариационния анализ на
резултатите (таблици 2 и 4) от
проведените изследвания при ЕГ
и КГ можем да обобщим следното:
• Двете групи имат еднакви
стойности за Х min=1 при из-

пълнение на ДПУ и ОПУ, също
така и Х max=8 при изпълнение
на ОПУ.
• Проявява се малка разлика
при изпълнението на ДПУ, като
Х max=6 от КГи Х max=8 от ЕГ.
• Средните стойности при изпълнение на ДПУ са близки като
Xср.= 2,30 от КГ и Xср.= 2,88 от
ЕК. Сходни са и стойностите
при изпълнение на ОПУ, като
Xср.= 3,30 и Xср.= 3,48 от КГ.
• Коефициентът на вариация
при изпълнението на ДПУ от ЕГ
е V=55,29%, а при КГ V=58,51%.
Вариативността при изпълнението на ОПУ от ЕГ е V=55,51%, а
при КГ V=57,90%. Това прави извадките силно нееднородни (разсейването е голямо).
Анализът от проведено „изходящо“ изследване на 22.05.2019 г.
между двете групи (контролна
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и експериментална) показва значително различни стойности на
сигурноста след приложената в
два учебни семестъра програма
на начално обучение по тенис на
маса за студенти от ТУ – София.
Систематезирахме резултатите чрез вариационен анализ от
проведения спортно-технически
тест и получихме информация
със следните показатели:
• При изпълнението на ДПУ
двете групи имат различни стойности за Х min=1 от КГ, която
съвпада с входящото изследване и
значително по-висока в сравнение
с входящото изследване стойност при Х min= 5 от ЕГ, с прираст на Xmax=8 от КГ и голям
прираст Xmax= 13 от ЕГ, Xср.=
3.20 от КГ и съществен прираст
при средните стойности Xср.=
8,78 от ЕГ в сравнение с първото
изледване
• При изпълнението на ОПУ
стойностите между двете групи
се различават за Х min=1 от КГ,
без промяна от входящото изследване, и прираст при Х min=
4 от ЕГ, прираст наXmax=10
при изпълнението от КГ и значителен прираст Xmax= 14 при
изпълнението от ЕГ. При средните стойности констатираме
подобрение на Xср.= 4,78 от КГ и
значително нарастване на Xср.=
7,10 при изпълнението от ЕГ, съпоставяйки данните от входящото и изходящото изследване.
• При ДПУ коефициентът на
вариация на КГ е V= 53,52%. Виж-
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даме, че при контролната група
извадката е силно нееднородна,
също както при входящото изследване.
При изпълнение на ДПУ от ЕГ
коефициентът на вариация е V=
27,97 и извадката при изходящото изследване вече е приблизително еднорода.
• При ОПУ коефициентът на
вариация на КГ е V= 52,02%. Виждаме, че при контролната група
извадката е силно нееднородна,
също както при входящото изследване, докато при ЕГ коефициентът на вариациае V=26,56% и
извадката е вече приблизително
еднородна.
В таблици 3 и 5 са представени резултатите от сравнителния анализ при изследването на
сигурността при изпълнение на
ДПУ и ОПУ. 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 статистически значим прираст между първото и второто изследване.
• По-висок е прирастът за ЕГ
и има значима практическа големина на разликите.

Изводи и препоръки
1. Приложената програма за начално обучение на студенти от
ТУ – София оказва благоприятно
въздействие върху сигурността
при изпълнението на технически елементи (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 сигурноста
на изпълнение на дланен плосък и
обратен плосък удар.
3. Основание за ефективността на програмата за начално обучение е установеният по-голям
темп на прираст на изледваните
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 дргите висши училища.

2.

3.

4.

5.

6.
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Проучване на мнението на родители относно
уроците по физическо възпитание и спорт
Милена Алексиева, Панайотис Милонас
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Study on parents opinion about participation at lessons for
physical education and sports
Milena Aleksieva, PanagiotisMylonas
Absract. The purpose of this survey is to identify parents’ attitudes towards
encouraging their children to participate in organized activities in handout
side school, to study the influence of physical activities which can form childs’
personal qualities and to study whats parents opinion about physical education
lesson sat school.
The used contingent for this survey were 39 parents from Bulgarian Rebuplic
and 36 from Greek Republic.
The question naire was base don’t en questions. The survey was conducted
electronically by the parents with in 10 days during April 2019.
After the analysis of the results of the survey, some conclusions can bedrawn:
• Some of the answers give reason to comment on the possibility of a conflict
between parents and the teacher of physical education and sports.
• Parents’ lack of interest and lack of communication with themis a warning
signal of a forming trend.
Keywords: physical education and sport, parents, students, teachers

За разлика от вcички оcтанали учебни предмети, единcтвено
физичеcкото възпитание има за
задача и да разтоварва емоционално учениците от натрупаната умcтвена умора. Във връзка c
това определено може да cе каже,

че непринуденоcтта и cпонтанното желание за учаcтие в заниманията cа едни от най-характерните белези на физичеcкото
възпитание, а разнообразието
от педагогичеcки въздейcтвия cе
поcтига на базата и cъc cредcтваСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 89

та на различните cпортно-педагогичеcки дейноcти – игрова,
гимнаcтичеcка, туриcтичеcка и
cпортно-cъcтезателна [5].
Учебният процеc по физичеcко
възпитание и cпорт в началния
етап на оcновната образователна cтепен cъдейcтва за изграждане на оcновите за формиране
на положително отношение на
обучаваните към cпорта, към
cобcтвеното физичеcко развитие
и физичеcка дееcпоcобноcт, към
мотивация, потребноcти и интереcи, cпоред И. Илиева [4].
Изборът и вземането на решение са cъглаcувани c вътрешната
наглаcа за учаcтие в дадена дейноcт, което е пропорционално на
значимоcтта за индивида c оглед
оценката на подкрепящата cреда.
В изследване, проведено в
ОУ „Димитър Благоев“ – гр.
В. Търново, с ученици от четвърти клас в края на учебната
2014–2015 г.от M. Алексиева, се
разкрива, че анкетираните ученици посещават организирани
занимания по спорт според възможностите, които предоставя
материалната база в училището,
и според активността на спортните специалисти, работещи в
спортните клубове в града. Прегледът на отговорите акцентира вниманието върху подкрепата
на родителите на анкетираните
относно заниманията им (90%),
докато недоумение буди незаинтересоваността на учителите
от извънкласните занимания на
учениците (16%), както и отговорът на 18% от тях, че съуче90 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

ниците им смятат, че си губят
времето. Допълнително негативизъм вмъква и относително
големият процент (11%) избрали
отговор „безразлично им е“ [1].
Целта на настоящото анкетно проучване е да се установи наглаcата на родителите към поощряването на децата им за учаcтие
в организирани занимания cъc
cпорт в училище и извън него, да
cе уcтанови влиянието на физичеcка таактивноcт върху формирането на личноcтни качеcтва у
децата им, както и да се проучи
мнението им относно уроците по
физическо възпитание в училище.
За постигането на тази цел са
формулирани следните задачи:
1. Да cе проучи родителcкатанаглаcа за провокиране на активноcт
към физичеcкадейноcт у децата.
2. Да cе уcтановят някои
личноcтни характериcтики на
ученици от България и Гърция
под влияние на физичеcката активност.
3. Да се разкрие отношението
на родителите към уроците по
физическо възпитание и спорт в
училище.
4. Да cе обработят получените
данни и cе формулират изводи и
препоръки за практиката.
Предмет на изcледването е
родителcката наглаcа за провокиране на активноcт към физичеcкадейноcт у децата.
Обект на изcледването cа уроците по физическо възпитание и
спорт в училище.

Контингент на изcледването
cа 39 родители на ученици от
България и 36 родители на ученици от Гърция.
За реализиране на поcтавената
цел и задачите на изcледването
cа приложени cледните методи:
обзорно проучване на cпециализираната литература и анкетен
метод.
Методика
Анкетната карта cе cъcтои
от десет въпроcа. Изcледването
е проведено електронно c родители на ученици в рамките на 10
дни през април 2019 г. Картата
е изпратена на 60 електронни
пощи на родители в България и
на толкова – в Гърция.
Учаcтието на родителите
в проучването е доброволно и
анонимно. Предоcтавена е възможноcт, оcвен предложените
отговори, да бъде формулирано
cобcтвено мнение. Коректно cа
попълнени 39 анкетни карти
от български родители и 36 –от
гръцки.
Въпроcите в анкетната карта
могат да бъдат групирани найобщо в три групи:
• първа група – проучване на
родителcкатанаглаcа за провокиране на активноcт към физичеcкадейноcт у децата;
• втора група – проучване на
личноcтнитехарактериcтики на
учениците под влияние на физичеcка активност;

• трета група – проучванена
отношението на родителите
към уроците по физическо възпитание и спорт в училище.
Анализ на резултатите
Съвременният начин на живот и бурното навлизане на технологиите влияят отрицателно върху младите хора – не само
върху здравословното им състояние, а и като бъдещо развитие на
спортисти, които биха могли да
представят родината си [2].
Физичеcкото и личноcтнотоуcъвършенcтване на подраcтващите няма как да бъде осъществено без реализиране на целите на
физичеcкото възпитание и cпорта. Техният интереc за активно
cпортуваненепрекъcнато трябва
да cе провокира, за да cеcъздадат
трайни навици за поддържане
на динамичен и здравоcловен начин на живот. Изследванията на
спортни специалисти доказват
въздействието на физическите
упражнения и спорта върху формирането на физическото развитие на децата, както и факта,
че физическото развитие е един
от факторите, формиращи физическата дееспособност и спортните постижения. Повечето
подчертават физическата подготовка като важен фактор, който
се явява като компонент, изграждащ ключовите компетентности на подрастващите. В този
аcпект е разработената анкетна
карта за родителите.
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Родители – България

Родители – Гърция

Фиг. 1. Провокирате ли учаcтието на детето в cиcтемни занимания
c физичеcка дейноcт?
Резултатите от анализа на
отговорите на въпроcите, отнаcящи cе до наглаcата на изcледваните лица да учаcтват и да поощряват децата cи за cиcтемни
занимания c физичеcка дейноcт,
cа предcтавени на фиг. 1 и 2.
Анализът на фиг. 1 показва, че
86,10% от анкетираните родители в България подкрепят и

Родители – България

провокират учаcтието на детето в cиcтемни занимания c физичеcка дейноcт, а процентът
дали същия отговор в Гърция е
93,10. Гръцките родители не са
избрали отговор „не“, докато
11,10% от българските са заявили
категорично „не“. Твърде голям е
процентът при гърците, които
нямат мнение по въпроса – 6,9%.

Родители – Гърция

Фиг. 2. Поддържате ли активен начин на живот на детето cи извън
организираните от училище форми за cпорт и туризъм c цел подобряването на неговата физичеcка дееcпоcобноcт и добро здраве?
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За сравнение е използвано подобно проучване, осъществено
през 2018 г. сред родители на
първокласници от гр. Троян,
проведено от Алексиева и Ковачева [3]. В него освен катего-

Родители – България

ричните отговори „да“ и „не“
са предложени като вариант
за отговор „често“ и „рядко“.
Най-голям брой участници в анкетата са избрали отговор „да“
– 53%.

Родители – Гърция

Фи. 3. Cмятате ли, че Вашето дете пренаcя общото емоционално
отношение от физичеcката дейноcт към даден човек и върху отделните му поcтъпки?
От анкетираните 30 родители cамо двама (7%) cа отговорили
отрицателно, а 20% отговарят
c „рядко“, което отново поcтавя
актуалния въпроc за негативни
тенденции, cвързани c нездравоcловния начин на живот на учениците:
• хиподинамия, понижена дееcпоcобноcт;
• наднормено тегло, гръбначни
изкривявания;
• непълноценно използване на
cвободното време;
• повишаваща cеагреcия и поддаване към негативните явления
в общеcтвото.
Следващите фигури с № 3 и 4
носят информация за личноcтнитехарактериcтики на учениците под влияние на физичеcката
активност според родителите.
Процентът на родителите, из-

брали отговор „нямам мнение“, е
много близък – 25% при българските родители и 27,6% при гръцките, което носи информация,
че поне ¼ от анкетираните нямат информация за процесите,
протичащи при децата им под
въздействие на физическа активност. Повече от половината родители от България (58,3%) смятат, че физическата активност
влияе върху емоционалното поведение на децата им, а за гръцките този процент е 48,3.
Според Петкова, Алексиева:
„…рaзкрепocтявaнетo
нa
зaдръжните прoцеcи пoзвoлявa дa
cе пoлучи реaлнa предcтaвa зa
емoциoнaлните реaкции нa децaтa в рaзлични cитуaции, зa
нaличиетo нa тaкивa кaчеcтвa
кaтo решителнocт, cтремеж
към caмoуcъвършенcтвaне, криСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 93

тичнo oтнoшение към дейcтвиятaнaoкoлните и coбcтвенитепocтъпки, кaктo и cпocoбнocтзaмoбилизaция в oпределенмoмент“ [5].
Следващият въпрос отново
носи информация за личноcтните
характериcтики на учениците под
влияние на физичеcка активност.
Coциaлнaтa и емoциoнaлнa
кoмпетентнocт нa дететo зaвиcи oт редицa фaктoри, включителнo oт coциaлнaтa aнгaжирaнocт и caмoчувcтвие, oт
приемaнетo нa пoбедaтa или зa-

Родители – България

губaтa, oт cпocoбнocттa дa реaгирa нa cлучвaщoтo cе, дa дейcтвa
и дa вземa oперaтивни решения,
oт умениятa зa oбщувaне c рoдителите и учителите, oт преживявaнетo нa емoциoнaлнaтa му
oценкa, кoетo зa 88,9% oт рoдителите в България е факт, a 8%
oтгoвaрят oтрицaтелнo, останалите нямат мнение.
В отговорите на гръцките родители се отбелязва почти същият положителен процент – 89,7,
а разликата тук е в избралите
отговор „нямам мнение“ – 10,3%.

Родители – Гърция

Фиг. 4. Детето преживявa ли емoциoнaлнaта oценкa нa педaгoгa
(треньoр)?

Родители – България

Родители – Гърция

Фиг. 5. Детето cтреми ли cе дa cе cъoбрaзявa c нея?
94 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

Поставянето на оценки по физическо възпитание и спорт има
своята педагогическа цел – ориентиране на учителя за по-доброто планиране и организиране на
работата по време на учебната
година, идентифициране на проблемите на физическата дееспособност на ученика, подбиране
на инструментите за коригиране на взаимодействието между
него и учениците. Оценката е
цифрово изражение на обем от
знания, умения и отношения,
които е придобил ученикът по
даден учебен предмет в училище,
като,разбира се, е свързана с критериите за оценяване.
Фигура 5 носи информация
дали учениците се съобразяват с
оценката, поставена от учителя
по физическо възпитание и спорт.
Повече от ¼ от респондентите
в Гърция заявяват, че или нямат
мнение по въпроса (17,3%), или че
децата им не се съобразяват с нея
(10,3%). При българските родители този общ процент е малко по-

Родители – България

нисък – 11,1% („не“) и 5,6% („нямам
мнение“).
Внимaтелнoтo рaзчитaне нa
кoнкретните прoблеми пoдcкaзвa
кaк недocтигът в емoциoнaлнaтa
или coциaлнaтa кoмпетентнocт
пoлaгa ocнoвите нa ниcкaтa ангажираност на учениците към уроците по физическо възпитание и
спорт в училище.
Съвсем естествено този въпрос кореспондира със следващия:
Какво е отношението Ви към уроците по физическо възпитание и
спорт?, чиито отговори са обобщени във фиг.6. Процентното
съотношение на отговорите, предпочетени от двете изследвани съвкупности, е почти еднакво. Предоcтавената възможноcт, оcвен
предложените отговори, да бъде
формулирано cобcтвено мнение,
е използвана от родителите на
български ученици (5,6%) –други
отговори: 1) Отношението ми
е положително. Трябва да се увеличи броят им; 2) Положително
е, когато наистина се вършат

Родители – Гърция

Фиг. 6. Какво е отношението Ви към уроците по физическо възпитание и спорт?
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Родители – България

Родители – Гърция

Фиг. 7. Интересувате ли се от прогреса на Вашето дете в уроците по
физическо възпитание и спорт?
от специалист по физическо възпитание, а не от класната (1–4
клас), и се учат стихотворения
за 8 март (примерно). Тук е мястото да бъде отбелязан и един
отговор на родител, който има
отрицателно отношение към
уроците по физическо възпитание и спорт.
Следващият въпрос: Интересувате ли се от прогреса на Вашето дете в уроците по физическо възпитание и спорт?, носи
информация за ангажираността
на родителите по отношение на
напредъка на децата им в уроци-

Родители – България

те. Отговорите на анкетираните са съпоставени на фиг. 7. От
нея е видно, че българските родители проявяват голяма заинтересованост – 91,6%, а гръцките –
79,4%. Това най-вероятно е така,
тъй като голяма част от респондентите наистина се стреми да
получава информация от децата
си, има добра комуникация в семейството, а друга част, защото
много често децата им не се справят добре с уроците по физическо
възпитание и спорт и получават
по-ниски оценки в сравнение с
другите дисциплини.

Родители – Гърция

Фиг. 8. Получавате ли обратна връзка от учителя по физическо възпитание и спорт?
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Родители – България

Родители – Гърция

Фиг. 9. Оценките по физическо възпитание и спорт на Вашето дете
провокират ли конфликт между Вас и учителя по физическо възпитание и спорт?
Ето защо съвсем логично следващ въпрос в анкетната карта е:
Получавате ли обратна връзка
от учителя по физическо възпитание и спорт?, отговорите
на който са изобразени на фиг. 8.
От нея се вижда, че анкетираните родители от двете държави
посочват почти едни и същи отговори. Диапазонът на посочилите отговор „да“ се движи между
55,6% за родителите от България
и 58,6% – за тези от Гърция. Почти еднакви са отговорите „не“ и
„нямам мнение“.
Както вече бе отбелязано, много често учениците получават
различни оценки в уроците по физическо възпитание и спорт, за
разлика от другите учебни дисциплини. Това е и причината да бъде
зададен въпросът: Оценките по
физическо възпитание и спорт
на Вашето дете провокират ли
конфликт между Вас и учителя по физическо възпитание и
спорт?, както и зачестилите слу-

чаи на агресия от родители към
учители. Отговорите могат да
бъдат разгледани на фиг. 9.
Отговор „да“ посочват 10,3%
от гръцките родители и само
2,8% от българските, но тук отново може да се отбележи, че българските родители са се възползвали от възможността да дадат
свой отговор – други отговори:
1) Провокират недоволство; 2)
Когато учителят е бил небрежен
и недостатъчно отговорен в часовете по физическо възпитание
– да, т.е. тези отговори дават
основание да се коментира възможност за конфликт между родителите и учителя по физическо възпитание и спорт.
Ето защо трябва да се търси
комуникация с родителите и успехът и поведението на учениците е необходимо да бъдат обсъжданис тях деликатно, чрез колективна или индивидуална форма,
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Родители – България

Родители – Гърция

Фиг. 10. Посещавате ли родителски срещи, организирани от училището, в което учи детето Ви?

бележките да засягат не личността на детето, а неговите усилия.
Последният въпрос в анкетната карта: Посещавате ли родителски срещи, организирани от
училището, в което учи детето
Ви?, е подбран с цел да се установи до каква степен участниците
в анкетата са въвлечени в живота на детето си и дали получават
реална представа за учебно-възпитателния процес в училище.
Семейната среда пряко влияе
върху успешната социализация и
възпитанието на децата. Родителската среща може да се определи като основна колективна форма
на работа на класния ръководител
и учителите с родителите. В този
аспект са и отговорите от проучването – само 2,8% от българските
родители посочват, че не посещават родителските срещи, докато
е тревожен фактът, изобразен на
фиг. 10 и илюстриращ отговорите
на гръцките родители – 27,6% от
тях не посещават родителските
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срещи, а 24,1% ги посещават понякога. Тази незаинтересованост на
родителите и липсата на комуникация с тях са предупредителен
сигнал за формираща се тенденция.
Тя много често се извежда на първо
място от учителите, класифицирайки я като по-голяма трудност,
отколкото дори работата с учениците, и възпрепятства създаването на позитивна училищна среда.
След анализа на резултатите
от анкетното проучване и направените в текста обобщения
могат да бъдат да формулирани
следните изводи:
• Анкетираните
родители
подкрепят и провокират учаcтието на детето си в cиcтемни занимания c физичеcкадейноcт.
• Голяма част – 25% от двете
съвкупности, нямат информация
за процесите, характерни за децата им след физическа активност.
• Родителите от двете държави дават положителна информация за ангажираността си по

отношение на напредъка и получават обратна връзка за участието на децата им в уроците по
физическо възпитание и спорт.
• Някои от отговорите дават основание да се коментира
възможност за конфликт между
родителите и учителя по физическо възпитание и спорт.
• Незаинтересоваността на
родителите и липсата на комуникация с тях са предупредителен сигнал за формираща се тенденция.
Препоръки
• Осъществяването на качествено и целенасочено обучение
по физическо възпитание в училищната възраст е от съществено значение за формирането
на здраво поколение. Това налага
обучението да се осъществява
от учител специалист в областта на физическото възпитание
и спорта.
• Създаването на позитивна
училищна среда в активно партньорство с родителите би мог-

ло да помогне за изграждането на
ключови компетентности у учениците.
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Мениджмънт на спорта
Анализ на финансови показатели от
Зимните олимпийски игри в Сочи 2014
Иван Маврудиев, Петко Маврудиев
Целта на изследването е да сеанализира финансовия, икономическия
и социалния ефект от провеждането на Зимните олимпийски игри в
Сочи през 2014г.
Предмет на изследване е управлението на международни спортни
събития.
Обект на изследване са отделните финансови компоненти осигуряващи успешната реализация на международно спортно събитие.
За реализиране на поставената цел използвахме следните методи:
контент анализ, честотен анализ, синтез и сравнителен анализ на
официални данни, графично и таблично представяне на представената
информация.
Анализът на резултатите показва, че страната-домакин на спортно събитие по-скоро не постига дълготрайни положителни финансови,
икономически и социални резултати, а най-вече ползата е с политически и имиджов характер, както впрочем твърдят и много от цитираните от нас автори.

Analysis of financial indicators from the
Winter Olympic Games in Sochi 2014
Ivan Mavrudiev, Petko Mavrudiev, PhD
The aim of the study is to analyze the financial, economic and social effects
of the 2014 Winter Olympics in Sochi.
The subject of research is the management of international sporting events.
The subject of the research is the individual financial components ensuring
the successful realization of an international sporting event.
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To achieve this goal, we used the following methods: content analysis, frequency analysis, synthesis and comparative analysis of official data, graphical
and tabular presentation of the presented information.
An analysis of the results shows that the host country of a sporting event
does not achieve long-term positive financial, economic and social results, and
most of all, the benefit is of political and image character, as many of the cited
authors are claiming.

В последните години все по-често се обсъждат различни варианти
за оптимизиране управлението на
спортни събития от голям мащаб
– а именно възможността да се
провеждат на една и съща локация,
с цел минимизиране на разходите
за построяване на спортни съоръжения и инфраструктура, които
са основен дял от общите разходи.
В същият контекст биха могли
да се оптимизират и все по-нарастващите финансови средства за
гарантиране на сигурността при
провеждане на събитието.
Целта на изследването е да
сеанализира финансовия, икономическия и социалния ефект от
провеждането на Зимните Олимпийски Игри в Сочи през 2014 г.
Предмет на изследване е
управлението на международни
спортни събития.
Обект на изследване са отделните финансови компоненти осигуряващи успешната реализация
на международно спортно събитие.
За реализиране на поставената
цел използвахме следните методи: контент анализ, честотен
анализ, синтез и сравнителен
анализ на официални данни, графично и таблично представяне
на представената информация.

Получени резултати и анализи
На табл. № 1 е представена
разбивката на бюджета за ОИ
в Сочи (планиран и актуален) по
типове разходи (оперативни разходи свързани със спорта, инфраструктура свързана със спорта
и разходи, които не са свързани
със спорта). От данните става
очевидно, че превишаването на
всички разходи е огромно.Повече
от 90% от общите инвестициите са капиталови разходи, процент, който не е достиган досега.
Дори при провеждането на ОИ
в Пекин 2008 г, които струваха
40 млрд. долара, и чрез които са
реализирани големи инфраструктурни промени, процентното
съотношение е само 65%.
Оперативните разходи са
4 млрд. долара, като почти половината от тях са за сигурност
(почти 2 млрд.$), което се обуславя от географското разположение на Сочи и опасността от
тероризъм. Направените разходи са по-големи от тези за ОИ в
Лондон 2012 г. (1.62 млрд. $), което е по-мащабно събитие. Също
така 2 пъти по-малко средства
за сигурност са инвестирани
за Зимните ОИ във Ванкувър
(0,98 млрд. долара).
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1648
1391
257
10,638

–

1052

Оперативни разходи

Организационен
комитет

Сигурност

Капиталови разходи

Спортно-свързани
капиталови разходи

Преки спортно-свързани
капиталови разходи
51
164
24
11

Олимпийски стадион

Голям хокеен стадион

Малък хокеен стадион

Арена за кърлинг

Крайбрежен клъстър

12,287

ОБЩО

Разходи

24

116

336

631

7532

11,894

50,665

1922*

2327

4249

54,914

Актуални
[2014]

$ млн.

Планирани
[2007]

Таблица 1. Разбивка на бюджета по тип разходи

113

382

105

1131

585

–

376

647

67

158

347

Превишения
на разходи
(номинални,
процент)

Националенспортен
център за деца
Многофункционален
стадион

Държавногарантиран
заем

Многофункционален
стадион

Концерти, СП 2018

Частни

Публични

Публични

–

–

По-голямата
част публични

–

Публични

–

–

–

Последваща
употреба

По-голямата
част публични

Около 75%
частни

–

–

Източник на
финансиране
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66
246

Главно олимпийско село

Главен медиен център

12
120
29

Комплекс за биатлон и
крос-кънтри

Писта за бобслей

Ски скокове

Планински клъстър

–

38

Стадион за фигурно
пързаляне

Олимпийски парк

28

Бързо пързаляне с кънки

Разходи

298

249

2478

328

1274

772

270

246

Актуални
[2014]

$ млн.

Планирани
[2007]

922

107

20,759

–

417

1061

610

790

Превишения
на разходи
(номинални,
процент)

Тренировъчен
център
Тренировъчен
център

Държавногарантиран
заем

Тренировъчен
център

Развлечение
Формула 1

Публични

Държавна
компания

Публични

Изложбен център

Апартаменти

Държавногарантиран заем
Публични

Велодром?

Тенис академия

Държавна
компания

Публични

Последваща
употреба

Източник на
финансиране
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240

44
–
–

–
–

Алпийски ски

Главно планинско село

Спортно-свързана
поддържаща инфрастр.

Неспортно-свързани
капит. разходи

Комбинирана
железопътна
връзка

Други проекти

$ млн.

28,225

10,546

38,771

4362

599

396

113

Актуални
[2014]

–

–

–

–

1251

65

430

Превишения
на разходи
(номинални,
процент)

Ски курорт
(Roza Khutor)
Хотел,
апартаменти

Държавногарантиран
заем
Държавногарантиран
заем

Силно намалена
железопътна услуга
–

По-голямата
част публични

–

Публични

По-голямата
част публични

–

Тренировъчен
център

Държавногарантиран
заем

По-голямата
част публични

Последваща
употреба

Източник на
финансиране

Заб.: Всички разходи са в номинални щатски долари на средна обменна стойност US$ 1 = RUB 30.08.
Източници: калкулации на базата наBidding Committee Sochi (2006); Olimpstroy (2014); Rozhkov (2014); Tovkaylo
(2014); Zhemukhov and Orttung (2014).
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Разходи

Планирани
[2007]
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Испания

Барселона
1992
Летни

Зимни

Летни

Норвегия

Зимни

Лилехамър
1994

САЩ

Солт Лейк
Сити 2002

Летни

САЩ

Гърция

Атина 2004

Зимни

Атланта
1996

Италия

Торино 2006

Летни

Зимни

Китай

Пекин 2008

Зимни

Япония

Канада

Ванкувър
2010

Летни

Нагано 1998

Англия

Лондон 2012

Зимни

Летни

Русия

Сочи 2014

Вид

Сидни 2000 Австралия

Страна

Игри

11.4

1.9

3.8

2.3

4.2

2.3

3.0

4.1

5.5

2.3

14.8

11.8

Крайни спортносвързани р-ди
[млрд. $2009]

44

31

14

34

14

29

10

49

18

27

49

120

Разходи за
спортна
дисципл.
[млн. $2009]

417

277

147

56

90

29

60

82

4

17

101

171*

Превишения на
разходи (реални
условия, местни
валути) [процент]

609

347

178

58

108

40

97

113

35

36

133

324*

Превишения
на разходи
(номинални)

Таблица 2. Сравнение на разходите и преразходите на ОИ в Сочи с данните за предишните ОИ
(оперативни + разходи, свързани със спорта)
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1.0

0.3

120

29

31

29

30

11

0.3

22

33

Разходи за
спортна
дисципл.
[млн. $2009]

*Преразходите не включват разходи за поддържащата инфраструктура.

0.01

Зимни

6.0

Минимум

Франция

Гренобъл
1968

Летни

0.4

14.8

Канада

Монреал
1976

Зимни

0.01

Максимум

САЩ

Лейк Плесид
1980

Зимни

1.0

2.7

Югославия

Сараево
1984

Зимни

1.9

Медиана

Канада

Калгари
1988

Зимни

4.3

Франция

Албъртвил
1992

Вид

Средно

Страна

Игри

Крайни спортносвързани р-ди
[млрд. $2009]

4

796

118

174

201

796

321

173

59

135

Превишения на
разходи (реални
условия, местни
валути) [процент]

35

1266

151

313

230

1266

502

1257

131

169

Превишения
на разходи
(номинални)

Табл. 2 показва, че Сочи 2014 г. е
втората най-скъпа Олимпиада по
отношение на разходите, свързани със спорт – 11.8 млрд. долара,
след ОИ в Лондон (14.8 млрд. долара). Когато става дума за провеждането на всяка една спортна
дисциплина (98 на брой общо) обаче, Сочи води в класацията с цена
120 млн./спортна дисциплина.
Този разход е два пъти и половина
повече от следващите най-скъпи
Игри. Оказва се, че президентът
на Международния Олимпийски
Комитет греши, заявявайки, че
„…разходите за Сочи са изцяло в
рамките на предишните Игри“
(Süddeutsche Zeitung 2014).
Съществена причина за големите разходи, е че всички съоръжения
са новопостроени специално за събитието. Това е нетипична ситуация, защото почти всички пре-

дишни домакини на ОИ са имали
поне няколко налични съоръжения,
които са били част от събитието.
Първоначалните планове на
Русия бяха да привлекат големи
инвестиции от частния сектор
– правителството предвиди,
че около 4 млрд. долара (38% от
първоначалния бюджет) ще бъдат осигурени от инвеститори
(Government of the Russian Federation
2006b). Тази сума нарасна дори до
16 млрд. през 2010 г. – около 50%
от бюджета (RIA Novosti 2010).
Тези планове се провалиха тотално, както е очевидно от таблица
№ 3 и фиг. № 1, които показват,
че само 3.5% от инвестициите
са от частни инвеститори. Това
означава, че останалите 96.5% са
публични средства, процент, недостиган досега. Втори в класацията са ОИ в Монреал – 95%.

Таблица 3. Източници на финансиране за капиталовите разходи на
ОИ в Сочи
Източник
Правителствени
Федерални средства

$ млн.

Дял

29,222

57.7%

23,604

Краснодарска провинция

2327

Сочи

3291

Държавни компании

11,403

Газпром

4920

Руски железници

2626

Други

3856

22.5%

Държавно-гарантирани заеми

8278

16.3%

Частни

1762

3.5%

ОБЩО

50,665

100%

Източници: Fund for the Fight Against Corruption (2014).
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Фиг. 1. Източници на финансиране за капиталовите разходи на ОИ в
Сочи (%)

Според мнозина поддръжници на олимпийския проект, се
очаква 30% увеличение в туристическия поток вследствие на
инфраструктурните подобрения (Petrova 2014b), което би
имало положителен икономически ефект. Много е трудно да се
прецени дали ще се сбъдне тази
прогноза в дългосрочен план, но
в случая на Сочи е малко вероятно, защото курортът не е известен в световен мащаб. Очакванията на редица автори са за
увеличение на туристическият
поток в средносрочен времеви
аспект (3-5 години преди и след
събитието) и връщане към нормалните стойности след този
период.
Преди ОИ, хотелите в Сочи
са разполагали с 31 000 стаи, от
които само 1 700 са били класифицирани спрямо международ108 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

ните стандарти. По време на
подготовката за събитието са
построени още 27 000, повечето
от които от луксозен клас. Това
прави конкуренцията между хотелите деструктивна, и много
от тях се борят за оцеляването си. Също така дължината
на ски-пистите (общо 152 км.),
не предполага възможност за задоволяване потребностите на
толкова голям обем туристически поток.
Следващата таблица № 5 и
фигура № 2 представят разбивка на годишните разходи (около
1,2 млрд. долара), които правителството ще трябва да субсидира. Те се състоят от: разходи
за експлоатация и поддръжка на
съоръженията + формула 1, данъците за собствениците и мораториум върху лихвите по ипотеките.

Таблица 4. Преглед на четирите ски курорта в Красная Поляна
Роза Хутор

Горная Карусел

Лаура

Алпика
сървис

Собственик

Интеррос
(Владимир
Путин)

Сбербанк

Газпром

Газпром

Дължина на скипистите (км)

77

25

20

30

Най-висока
надморска
височина

Роза Пик
(2320 м)

Черна
Пирамида
(2300 м)

1800 м

Аибга
(2238 м)

Въжена линия

18

12

14

7

Олимпийски
съоръжения

Алпийски ски,
сноуборд,
фрийстайл

Ски скокове

Стаи

1636 хотелски
стаи

1625 хотелски
стаи

Биатлон,
кросБобслей
кънтри ски
1413
хотелски
стаи

1335
апартамента

Източници: Alpika Service (2015), Gazprom (2015), Gornaya Karusel’ (2015),
Roza Khutor (2015), Sochi Legacy Report (2014).

Таблица 5. Оценка на бъдещите разходи за съоръженията и туристическата инфраструктура
Разходи за година [$ млн.]
Експлоатация и поддръжка на
съоръжения

399

Формула 1

55

Данък за собствениците на
Олимпийската инфраструктура

133

Мораториум върху лихвите по
ипотеки

632

ОБЩО

1219

Източници: Kulchitskaya(2014), Sylt and Reid (2013), Tovkaylo (2013), Volkov
(2014).
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Фиг. 2. Оценка на бъдещите разходи за съоръженията и туристическата инфраструктура (%)

Приходи при провеждане
на Олимпийски игри
Партньорствата, свързани с
телевизионното излъчване представляват най-големият източник на печалба за Олимпийското
движение. Те представляват сигурна финансова база, която спомага за жизнеспособността на
Олимпийските игри. От следващите таблици става очевидно,
че приходите от излъчване в исторически план нарастват. Историческите данни могат да бъдат отправна точка при планирането на приходите за бъдещи
събития.
Спонсорството е бизнес взаимоотношение между фирма,
предлагаща средства, ресурси
или услуги на спортна организация (спортисти, отбори, състе-
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зания). В замяна спонсорираният
субект предоставя права, ползи
и възможности, които могат да
се използват за бизнес цели – реклама, публичност, PR, връзки с
потребителите, повишаване на
продажбите и др. Главните спонсори на ОИ са: Coca-Cola, Atos SE,
Bridgestone, McDonalds, Omega,
Panasonic, Samsung, Toyota, Visa
и др. Тези фирми формират найголям дял от спонсорските приходи.
Приходите от билети също са
основен генератор на средства за
организаторите на ОИ, както е
видно от табл. № 8 и № 9. Независимо от мащаба на събитието
е необходимо да има подходяща
ценова стратегия, която да е съобразена с интереса към състезанието.

Таблица 6. Приходи от излъчване – Зимни олимпийски игри
(млн. долари)
Олимпийски игри
1976 Инсбрук
1980 Лейк Плесид
1984 Сараево
1988 Калгари
1992 Албъртвил
1994 Лилехамър
1998 Нагано
2002 Солт Лейк Сити
2006 Торино
2010 Ванкувър
2014 Сочи

Приходи
Брой държави, в които се
от излъчване (млн.)
излъчва събитието
US$ 11.6
38
US$ 20.7
40
US$ 102.7
100
US$ 324.9
64
US$ 291.9
86
US$ 352.9
120
US$ 513.5
160
US$ 738
160
US$ 831
200
US$ 1,279.5
220
US$ 1,290
220

Източник: OLYMPIC MARKETING FACT FILE 2016, IOC
Таблица 7. Брой спонсори и приходи – Зимни олимпийски игри
(млн. долари)
Олимпийски игри

Брой спонсори

Приходи (млн. $)

26
53
57
57
46

US$ 163
US$ 494
US$ 348
US$ 688
US$ 1,189

1998 Нагано
2002 Солт Лейк Сити
2006 Торино
2010 Ванкувър
2014 Сочи

Източник: OLYMPIC MARKETING FACT FILE 2016, IOC
Таблица 8. Приходи от продадени билети – Зимни олимпийски игри
(млн. долари)
Олимпийски игри
2002 Солт Лейк Сити
2006 Торино
2010 Ванкувър
2014 Сочи

Налични
билети
(млн.)
1.605
1.1
1.54
1.14

Продадени
билети
(млн.)
1.525
0.9
1.49
1.02

% продадени
билети

Приходи
(млн.$)

95%
81%
97%
90%

US$ 183
US$ 89
US$ 250
US$ 205

Източник: OLYMPIC MARKETING FACT FILE 2016, IOC
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Обобщение
Чрез Зимните Олимпийски
Игри в Сочи, Русия се стремеше
да постигне следните цели: развитие на региона и утвърждаването му като световен целогодишен туристически курорт, а
също така и да представи пред
сънародниците си и света, новото, модерно лице на Русия.
Въпреки това резултатите са
отрезвяващи.
Приближавайки
церемонията по откриване на
Игрите, нагласата на международната общност и руснаците
относно състезанието се влошаваше, вместо да се подобрява.
Основното наследство от ОИ е
свръх-инфраструктура на завишени цени, платена почти изцяло от общността (96.5%). Това се
отнася за много мегасъбития по
цял свят, но и конкретно за развиващите се икономики (Gaffney
2010; Maharaj 2011), степента на
недостатъчно използване и разходите за инфраструктура са
несравними. Освен 55-те млрд.
долара общи разходи (4.5 пъти
повече от планираните), които
бяха инвестирани в събитието,
правителството ще трябва да
субсидира поддръжката на съоръженията, туристическите и
транспортни инфраструктури в
размер на 1.2 млрд. долара годишно в обозримо бъдеще.
Ако местното правителството си постави за задача подобряването на инфраструктурната
база, то това би могло да се реализира на същото или по-добро
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ниво при много по-ниска цена.
Много градове използват мегасъбитията като катализатор за
разчупването на политическия
застой и лостов механизъм за
реализирането на инфраструктурни проекти, които не биха се
случили в друг случай (Grabher and
Thiel 2014; Kassens-Noor 2012).
Въпреки това в йерархичната политическа структура на
Русия, такъв проект би срещнал
слаба опозиция и би могъл да се
осъществи без използването на
събитието като катализатор.
Някои твърдят, че подготовката за Олимпиадата в Сочи,
също така обслужва политически цели свързани с алокацията
на ресурси към политически партии или съюзи в размяна на лоялност (Orttung and Zhemukhov 2014;
Trubina 2015a).
Дори след приключването на
ОИ в Сочи, мегасъбитията в областта на спорта за региона и за
цяла Русия не приключват. През
2018 г., Русия прие Световното
първенство по футбол, и въпреки намерението да се реформира
процеса на планиране и управление, разходите и превишаването на разходите предизвикваха притеснение (Müller 2015b).
Сочи, от своя страна ще домакинства на Формула 1 най-малко до 2020 г. и беше домакин на
няколко мача от СП по футбол
през 2018 г. Тези факти, заедно
със субсидиите за поддръжка на
олимпийските съоръжения и инфраструктура, означава че държавните средства ще бъдат на-

сочени към региона в следващите години. С 4.5% прогнозна рецесия от БВП за 2015 г. и Крим,
като друга главна част от федералния бюджет, все по-трудно
ще се финансира поддръжката
на инфраструктурата в този
регион.
На базата на представените
данни и анализ, можем да кажем,
че страната-домакин на спортно
събитие по-скоро не постига дълготрайни положителни финансови, икономически и социални
резултати, а най-вече ползата е
с политически и имиджов характер, както впрочем твърдят и
много от цитираните от нас
автори.В повечето случай се наблюдава краткотрайно повишаване на икономическата активност, заетостта и туризма, но
това трудно би оправдало огромните инвестиции, които са субсидирани почти изцяло с публични средства, както е в конкретния случай със Сочи.
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Perception of the metaphor as a phraseological
unit used by the media
Slavka Petrova
Summary: The present study examines the specificity of metaphorical elements in verbal expressions byfocusing on figurative reflecting of facts in the
media, where the message is encoded by the journalist and decoded by the
recipient of information. A free association experiment was conducted for the
purpose of establishing to what extent the meaning of the encoded message
corresponds to the decoded meaning. The basic thesis is that interpretation
depends on the specific arrangement of words and the background knowledge
of recipients.
Keywords: association, decoding, encoding, metaphor

Subject matter
The study examines how the metaphoric language of journalists is interpreted by students. An underlying
concept is that every recipient of journalistic speech is also its interpreter,
and the metaphor as a phraseological
unit used by the media addresses the
background knowledge of the recipient.Metaphorical expressions are regarded as linguistic reflection of figurative thinking realized through me
taphors and metaphorical phrases.
What is a metaphor? It is Aristotle
that defines the metaphor for the first
time as: “giving the thing a name that
belongs to something else - the transference being either from genus to
species, or from species to genus, or

from species to species, on the grounds
of analogy” (Aristotle 2013, page 106).
Aristotle’s theory of the metaphor is
close to the modern notion of the cognitive metaphor, i.e. as transference
of sense from one content area into
another. In terms of cognitive linguistics, the metaphor is a linguistic means
of expression of abstract thinking and
an important cognitive mechanism
determining the heuristic function of
language (see Lakoff, Johnson, 1980;
Taylor, 1989).
The present work adopts the definition of the metaphor as an unconventional transference of sense on
the grounds of similarity, as well as
Aristotle’s notion that “similarity lies
at the heart of the metaphor” (Aristotle, 2013, page 111).
Спорт и наука, кн. 3, 4/2019 115

Why am Iexamining journalistic
metaphorical expressions and their
perception and decoding?
It is of practical importance to
provide a communicative and pragmatic description of the metaphorical meaning of phraseological units,
as the effectiveness of verbal communication is directly dependent on
the power of verbal effect.In the process of solving communicative tasks,
the mind, the will and the emotional
state of the recipient are strongly influenced by phraseology, which forms
ideas on the grounds of national and
cultural traditions and concepts, as
well as the associative and figurative
nature of the metaphoruniting the
objective and the subjective in a single
structural unit. The metaphorical use
of words and expressions is an important linguistic means to render evaluation, expressiveness, aggressiveness,
controversy and manipulation.
What is specific of metaphorical expressions in the media is their
pragmatic and interactive function to
diminish the responsibilityfor what
has been said. The responsibility is
transferred to the recipient, who
perceives and decodes the phrase in
accordance with his/her linguisticcompetence and socio-cultural background.
There are numerous examples of
figurative speech in the media (see
Petrova, 2012; Petrova, 2014; Petrova, 2016), illustrating how words are
used and united in a single semantic
unit by means of metaphors. Figurative expressions render dynamics to the text, they have unlimited
potential of association, creating an
116 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

emotional atmosphere where the
unknown becomes palpable.
We are witnesses ofthe intere
sting world of journalists’ metaphoric language – with all its colourful diversity and expressiveness.
There are colloquial and jargon
metaphorical phrases whose evaluative, emotional and expressive implications are achieved by commonplace connotations within the particular language group: and Modric
sold a dummy to the tax authorities; the
general skillfully sold a dummy to all
attempts to get him in the mold of Positano; BotevGalabovo got off the relegation zone; the right laid their own hard
bed; Macedonia fell into a stalemate after the elections; a new political contest;
Doncheva was left without her righthand man. But there are occasional
metaphorical combinations whose
meaning depends on the context
of use: forum experts and heavyweight
champions in the global social networks
snaked out in the sun and put into action their split tongues; egoisms shouted
in each of his words; all of us will be
soon drowned in the sea of fighting little
formations; everybody took up the circle
defense; a curious attempt at political
procreation from a single parent; they
will try to make an amalgam of several
subjects; political ‘dinosaurs’ are being
plagued; a strange virus is spreading at
the summit; too much quicksand in the
following months, etc.
The figurative use of words and
expressions has expressive and
evaluative connotations: disappro
val - that money is thrown to the wind;
neglect – he would hold no levers of
influence; jocularity – the TV steals

out its own cables and bulbs;again
caught the champions with their pants
down;mockery – they thump their
chest; irony - a curious attempt at political procreation from a single parent;
insolence – De Boer’shead is “on the
chopping log”; the World Bank’s report is another nail in the coffin of the
government; vulgarity – and Eintracht
pulled down Bayern’s pants.
The choice between one metaphor
or another is determined by the genre of the specific mediatext. In news,
where the dynamicity, objectivity and
neutrality of style are regarded as
most significant qualities, the figurative use of words and highly expressive and emotional expressions is
quite limited – metaphors are used
mostly in titles as a kind of hooks for
the readers’ attention. (See Petrova,
2014).
Metaphors are often employed in
analytical andpublicistic texts which
are author’s works combining the
functions of a message, interpretation, and impact. Through the metaphorical sense of the phrase the
author emphasizes his/her personal
attitude in a synthesized manner,
transmitting expressive, emotional
and evaluative information along
with the subject and logic of the
content.
In brief, the power of speech in
journalism is exercised mostly by
the metaphorical use of words and
expressions encoding messages with
various meaning. To what extent the
encoded messages are in harmony
with the decoded meanings is the
subject of the free association experiment presented below.

Perceiving and processing
of journalists’ messages
Is the sense encoded in the journalistic message through the metaphor and metaphorical phraseology
unambiguously understood by the
mass audience?
To answer the question above, we
conducted an experimental inquiry,
applying the method of free associations to get spontaneous definitions of
the meaning of particular expressions.
Figurative journalistic speech and
its relevant interpretation by the mass
audience have not been studied in
modern research so far. So, now we
make a first little step in this direction.
The studysupports the main thesis that interpretation depends on
the wording and on the background
knowledge of recipients.
Purpose of the study: to answer
the question “How /in/comprehensible to the mass audience is the metaphoric use of words and expressions
in the media?”
Tasks of the study:
1. To conduct a free association experiment;
2. To analyze the fields of association of the 70 phrasespresented below.
Method and organization
of the research
Method. The experimental research of the explicit and implicit
components (stylistic, expressive,
emotional and cultural pressures and
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connotations) of the meaning of morphological phrases is carried out in
the free associations methodas a basic
means of studying the semantics of
linguistic units (See Gerganov, 1987;
Petrova, 1992; Petrova, 1998).
Metaphorical expressions. The
material below contains 70 phrases taken from sports and political
journalists’ speech:ChernoMore is ri
ding the crest of the wave; the referee
chopped their heads off with the two
penalty kicks; the player was sent under
the shower; failed to kill the intrigue;
they walk a mile in people’s shoes;the
electoral sections abroad became the
apple of discord;the story seems sewn
with white thread; they cut an iron
tracksuit for Sandberg; Neftochimic
managed to get unstuck from the bottom; how H.knocked the judicial commission out; the defense of Ludogorets
cracked; they took the lead with a goal
from the changing room; the ministry
beat a retreat;the presidential candidates cross swords; will be caught in
crossfire; that turns a new leaf; K. is
out of the European Commission; fist
in the face of Bulgarian society; underhand dealings; swim in the safe
waters of political discourse; will tip
the scalein the respective direction;pull
the wool over the eyes of the commission; other castling lies ahead; now
it’s the tax authorities’ turn;how deep is
going to be the pocket of the Bulgarian; Beroeanchored Montana to the
bottom; the fans called for the head
of the Romanian; put the fear of God
into the team of Razgrad; thoughtlessly
squandered several positions; B. stood
under the frame; E. G. will not remain empty-handed after his stay; re118 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

fuses to give green light to Zh. A.; they
realized that their backs are against
the wall; Ts. P. gavemuch trouble to
the coach; the defeat cost T. his head;
Barcelona swims in money; M. K. did
not point at the white spot; they know
each other inside out; showed his real
face; the match was played in front of
just one goal; H. was a dummy on the
football pitch; H. held up his hands;
the whistle of N. Y. went beyond all
bounds; turning a blind eye to awful offsides;they will argue over the
title; the Whites threw in the towel;
the guests lowered the guard; black
clouds over TSKA; they will give him
a leg up; brushed off the uncomfortable questions;D.has a cautionary tale;
this should be done on tiptoe; had the
upper hand of H. in this situation;
K. made the social networks erupt;
E. will take Loko P out of the gutter;
De Boer’s head is “on the chopping
log”; to cap it all, he sped away first;
IOC made a big mess; in G’s camp
are pulling their hair out;the defense
player who quarreled with the bread
and butter of A. Zh.;peoplewho call
the tune; S.S. threw cold water on
the enthusiasm of the Blues;thumps his
chest that he is a democrat;he could have
scored a hat-trick; Levski is within a
hair’s breadth of sensation in Pleven;
the situation – lots of smoke without
fire; Bayern foundered against 10 of
Eintracht; Neftochimicrose above the
line; the strategy of L. failed with a
bang;Ludogorets is preparing to throw
a bombshell in London against Arsenal.
Participants in the experiment:
30 persons took part in the experiment – students at the National
Sports Academy “Vasil Levski”, Sofia;

age: 19-24. Bulgarian is the native
language of all participants.
Procedure. The experiment was
conducted in groups of 5-10 people.
The instruction was: “You have a list
of 70 phrases. Give the meaning of
each of them. If you could think of
nothing, put a dash and move on to
the next phrase.”
Results and discussion
Results of the conducted research:
2100 words and phrases were given as
the corresponding meanings of the
70 phrases presented above.
For brevity, only 8 of all the
70 phrases will be analyzed below,
as wereinterpretedby 30 inquired
participants in the free associations
experiment. The semantic fields of
the other phrases will be studied in
a monography on the metaphorical
use of words and expressions in the
media.
1. They
�����������������������������
will be caught in crossfire:
a) interrogation – 20%; they will
be asked many questions – 10%; they
will be interrogated by everybody –
3.33%;on interrogation – 3.33%; will
be interrogated – 3.33%; questio
ning – 3.33%;will be subject to interrogation –3.33%; will be questioned
on all possible issues –3 .33%; will be
asked any questions – 3.33%; asking
questions – 3.33%; will answer many
questions – 3.33%; serious, inconve
nient questions – 3.33%; a waterfall
of questions – 3.33%;
b) attack from different sides–
6.67%; attacks on both sides – 3.33%;

c) subjected to a severe test –
3.33%;
d) danger everywhere – 3.33%;
e) to attack someone with words
– 3.33%;
f) will be humiliated – 3.33%;
g) have not answered – 6.67%.
2. Тhey cut an iron tracksuit
for Sandberg
a) reserve - 10%; Sandberg is in reserve – 6.67%; S. continues to stand
on the reserve bench – 3.33%;
b) made a surprising defense for
S. – 3.33%; awesome defense – 3.33%;
c) did great work for S. – 3.33%;
d) value – 3.33%;
e) heavy loss – 3.33%;
f) have not answered – 63.33%.
3. They walk a mile in people’s
shoes
a) they put themselves in their
place – 23.33%;put themselves in
their position – 3.33%; putting in his
place – 3.33%; putting in someone
else’s place – 3.33%%; to put yourself
in his place – 3.33%; put themselves in
someone else’s position – 3.33%; they
put themselves in the place of – 3.33%;
assume the position of – 3.33%; to assume your position – 3.33%;
b) compulsion – 6.67%;
c)take people’s roles – 3.33%;
d) to take his place – 3.33%;
e)violate privacy – 3.33%;
f)pressure people – 3.33%;
g) they fawn over people – 3.33%;
h) act impertinently – 3.33%; impertinent behavior - 3.33%; impertinence –3.33%;
i) intruders – 3.33%;
j) have not answered – 13.33%.
4. Neftochimicmanaged to get unstuck from the bottom
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a) it bailed out – 10%; N. starts
playing better and moving upwards
– 3.33%; hardly moved on – 3.33%;
unclogged itself – 3.33%;
b) N. is no more on the bottom–
10%; is no longer last – 10%;
c) N. stopped the negative series–
6.67%;
d) corrected the mistake – 3.33%;
e) Naftata won – 3.33%; achieved
victory – 6.67%; achieved success 3.33%; won at last - 3.33%;
f) finally broke its bad luck –
3.33%;
g) started playing – 3.33%;
h) Neftochimic scored its first
points – 3.33%;
i) have not answered – 23.33%
5. Тhe story seems sewn with white
thread
a) unreliable story – 6.67%; false
version – 3.33%; fictitious – 3.33%;
b) insincerity – 3.33%;
c) an awkwardly covert lie –
3.33%;
d) the lie is supported by others
– 3.33%;
e) apparently, visibly – 3.33%;
f) a far-fetched story – 3.33%;
g) a patched-up state – 3.33%;
h) something is rotten – 3.33%;
i) the version is somewhat decorated – 3.33%;
j) seems unreliable – 3.33%;
k) they showed only the good
sides – 3.33%;
l) no difference – 3.33%;
m) the version is real – 3.33%; veracity of the version – 3.33%;
n) it is one and the same – 3.33%;
o) loan is loan – 3.33%;
p) everything seems OK – 3.33%;
q) have not answered – 33.33%.
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6. Failed to kill the intrigue
a) failed to determine the match
by another goal – 10%; failed/fails to
determine the match – 10%; failed
to score a (another) goal – 3.33%;
missed a sure chance to advance at
the end of the match – 3.33%; missed
many chances to determine the
“duel” – 3.33%; to score the final goal
– 3.33%; didn’t score – 3.33%; missed
to score the decisive goal – 3.33%;
omission /goal/ – 3.33%; failed to
score and make the match meaningless – 3.33%; fails to score a goal and
thus resolve the match – 3.33%;
b) missed to crush the opponent
– 3.33%;
c) couldn’t – 3.33%;
d) contest – 3.33%;
e) to put an end to the contest –
3.33%;
f) left everything as it is – 3.33%;
g) didn’t prevent a scandal –
3.33%;
h) there is a result – 3.33%; sco
ring, will score a goal – 3.33%;
i) failed to relieve the tension –
3.33%;
j) missed something – 3.33%;
k) have not answered - 16.67%.
7. How deep is going to be the
pocket of the Bulgarian
a) empty – 10%; even emptier –
3.33%;
b) what will be the financial situation of the Bulgarian people –
6.67%;finances – 3.33%; the budget
of Bulgarians – 3.33%; what is the
financial state of Bulgarians – 3.33%;
c) rich or poor – 3.33%; will Bulgarians be richer or poorer – 3.33%;
d) salary – 3.33%; the salary
to be paid – 3.33%; will the mini-

mum salary rise – 3.33%; what
salaries will be paid – 3.33%;
e) what will be the income – 3.33%;
what will be the income of Bulgarians
– 3.33%;
f) what will be the financial situation of Bulgarians – 3.33%; how much
money will be paid – 3.33%; how much
money – 3.33%; money – 3.33%;
g) what conditions will be established – 3.33%;
h) what will they have at their disposal – 3.33%; we will see what the
Bulgarian has at his/her disposal –
3.33%;
i) will there be something dif
ferent – 3.33%;
j) will there be a positive change
– 3.33%;
k)have not answered – 13.33%.
8. They realized that their backs
are against the wall
a) pressed – 23.33%; pressed –
6.67%; I’m pressed – 3.33%
b) press – 6.67%;
c) are in a dead-lock – 3.33%;
d) they have been given an ultimatum – 3.33%;
e) loss – 3.33%;
f) they either agree or lose –
3.33%;
g) have no choice – 3.33%; have
no other choice – 3.33%;
h) have no other option – 3.33%;
have no opportunity to bail out –
3.33%;
i) are with nothing left – 3.33%;
j) poor situation – 3.33%;
k) placed in difficulty – 3.33;
l) before dismissal – 3.33%;
m)pressed in the corner – 3.33%;
they realized they were pressed in the
corner – 3.33%;

n) they realized they had no
chance – 3.33%;
o) they realized they were pressed
and had to do something – 3.33%;
p) they realized that the situation
was serious – 3.33%;
q) they will fall – 3.33%.
The situational context plays an
important rolein the present semantic research. The analysis examines
the background and interpretation
of the implicit content of the phra
ses, based on the assumption that
the background knowledge may be
considered an implicit aspect of the
semantics of a phrase. It is difficult
to give a clear definition of the literal
meaning of a metaphorical phrase.
Although language is designed to express our thoughts, it always relies on
something implicit, not clearly stated.
Interpretation begins when the incoming information should be added
to existing structures in the thesaurus
of the recipient.
The experiment shows sometimes
different interpretations rather
than unambiguous perception of
the intended and the perceived
sense of the phrase – for instance,
the fields of association: they walk
a mile in people’s shoes; failed to kill
the intrigue; the story seems sewn with
white thread; they cut an iron tracksuit
for S.The recipient’s background
knowledge which is to some extent
covered by the journalistic phrase is
“transferred” in it.
Other examples show correspon
dence between the encoded and decoded meanings – one and same semantic meaning is expressed by various phrases – the fields of association
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of the following phrases: they realized
that their backs are against the wall; they
will be caught in crossfire;how deep is going to be the pocket of the Bulgarian
Stereotypical answers also appear:
empty against how deep is going to be
the pocket of theBulgarian; pressed–
they realized that their backs are against
the wall; failed to resolve the match with
another goal – failed to kill the intrigue;
bailed out, is no longer last, is not on the
bottom anymore - N. managed to get unstuck from the bottom, etc.
Some associations of particular
phrases form two or more semantic
fields, some with opposite meanings:
unreliable and real - the story seems sewn
with white thread. The wrong interpretation of the phraseology (real,
plausible) is due to insufficient linguistic competence of the recipients.
Metaphors, such as: N. managed
to get unstuck from the bottom, they cut
an iron tracksuit for S.; failed to kill the
intrigue, being journalists’ original
creations, sound strange or absolutely
unclear and are marked by the hig
hest % of “not answered”. Such metaphorical use of words and phrases
with unclear semantics makes it difficult for the audience to grasp the
intended meaning, leads to misinterpretations and distorted views of rea
lity in the recipient’s mind.
How should we explain the various interpretations of metaphorical
journalistic expressions?
The ‘age’ factor is not of crucial
importance for the present study
- all participants in the experiment
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are in the 19-24 age group. It is the
background knowledge that is actually the main factor of decoding the
meaning of journalistic messages, i.e.
the mental pattern of the recipient –
knowledge, emotions, memories, etc.
The metaphor activates unconscious
emotional associations, making connection between knowledge and
emotion.
Every phrase could be understood
only in the presence of numerous
tacit assumptions and presuppositions. The metaphorical meaning is
a complex formation revealing the
interrelation between signifiers and
denotations, on the one hand, and
connotative macro components, on
the other hand, which consist of hierarchical organizations and structured
semantic components – a nuclear and
periphery. Some interpretations of
the phrases as stimuli are reactions
to peripheralsemantic components of
the phrase.
Isaac Passy defines the metaphor
as “a unity of duality” (Passy, 1987),
i.e. the semantics of the metaphor is
realized in a specific manner by the
various reactions of recipients, as its
dual semantic nature contributes to
the duality of perception of the created metaphorical image.
The wrong interpretation of journalistic messages is often due to the
use of occasional phrases and to the
inadequate competence of the recipient, i.e. the difference in the perception capacity, which depends on the
background knowledge, such as culture, linguistic skills, and profession.

Conclusions:
1. The metaphorical phrase is a
synthesized means of expression emphasizing the personal attitude encoded in a message. The journalist
chooses one or another metaphor
which could accordingly provoke the
intended feelings in the recipient,
make him/her personally interested
and concerned with the presented
facts.
2. Interpretations of metaphorical phrases depend, on the one hand,
on the personal background, experience, and knowledge of the rich expressive capacity of the language, and
on the other hand - on the specific
wording employed by the journalist.
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Удовлетвореност на студентите от Националната
спортна академия от прилагането на интерактивни
техники в обучението по специализиран английски
език
Татяна Христакиева
Резюме. Статията представя изследване на удовлетвореността
от обучението по специализиран английски език на студенти спортисти, включващо използване на интерактивни техники, насочени към
директно общуване и обмен на информация на спортни теми. Представен е анализ на резултатите от тест за изследване на удовлетвореността от обучението по специализиран английски език с експериментална и контролна група студенти от Националната спортна
академия през учебната 2016/2017 г.
Ключови думи: удовлетвореност на студентите, интерактивни
техники, спортни термини

Satisfaction of students from the National sports academy
with the use of interactive techniques in teaching english
for special purposes
Tatiana Hristakieva
Abstract. The article presents a study on sport students’ satisfaction of
their specialized English language course, using interactive techniques aimed
at direct communication and exchange of information on sports subjects. A
special test has been applied to examine students’ satisfaction of their English
language course, with an experimental and a control group of students from
the National Sports Academy for the academic year 2016/2017. Analysis of the
test results is given.
Кeywords: students’ satisfaction, interactive techniques, sports terms
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Удовлетвореността се разглежда като една от основните
нагласи в хода на обучението. За
успешното провеждане на всяко обучение е важна удовлетвореността от труда на всички
участници в него. В изследване
на удовлетвореността от труда при учителите Д. Господинов
уточнява, че по отношение на
понятието
„удовлетвореност
от труда“ не съществува общоприето определение. Той цитира
популярна дефиниция на Едуин
Лок, който определя удовлетвореността от труда като „позитивно емоционално състояние, в
резултат на оценката на своята
работа или на своя трудов опит“
[1]. Съгласно измерване на удовлетвореността на студенти
от университет в Ливърпул, осъществено от Дъглас и колектив
[10], най-важните аспекти на
обучението са свързани с качеството на преподаване и учене, а
техническите аспекти са оставени на по-заден плен. До подобни резултати достигат и Солинас и колектив [11] при изследване
на студенти от университет в
Сардиния, но съгласно резултатите от тяхното проучване
умението на преподавателите
да насочват студентите с оглед
на постигането на обществен
престиж и бъдеща кариера също
са сред факторите за удовлетвореност от обучението. Бът
и Рехман [9] изследват удовлетвореността на студентите от
обучението във висши учебни
заведения в Пакистан. От на-

правеното анкетно проучване
се установява, че експертните
качества на преподавателите и
подборът на учебните курсове са
показателите с най-голямо влияние върху удовлетвореността на
студентите от обучението.
Салинда Вирасинг и колектив
правят анализ на обширна литература (повече от 60 изследвания) по въпроса. На основата на
определенията на много изследователи те формулират обобщено
определение на удовлетвореността от
обучението във висшето образование
като „краткосрочна нагласа в резултат от личния опит на студентите от обучението, услугите и учебната база“ [12]. Повечето
изследователи, включени в проучването, разглеждат удовлетвореността от обучението като
многостранен процес, който се
влияе от редица фактори, условно разделени на две големи групи –
личностни и институционални. Към
личностните фактори спадат:
възраст, пол, среден успех от обучението, предпочитани стилове
на учене, възможности за работа
и др. Сред институционалните фактори на първо място се
включват: качеството на преподаване, учебните материали и
взаимоотношенията между преподаватели и студенти. Непосредствено след тези фактори се
нареждат условията в учебните
зали, техническото осигуряване,
гъвкавите учебни програми, възможностите за личностно развитие, престижът на учебното
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фера в университета, любезното отношение на личния състав,
сградният фонд и др. Може да се
обобщи, че за удовлетвореността на студентите особено важни са добрата квалификация на
преподавателите, взаимоотношенията между преподавател и
студенти и възможностите за
обратна връзка, учебните материали, оборудването и условията
в учебните зали.
В Националната спортна академия „В. Левски“ също са правени
редица проучвания относно мотивацията и удовлетвореността на студентите от обучението. Според
проучване на Е. Милева [4], посветено на удовлетвореността
на студенти от Националната
спортна академия „В. Левски“ от
учебния процес и мотивацията
им за професионална дейност,
около 70% от анкетираните заявяват, че са много удовлетворени
от обучението си и имат висока
мотивацията за бъдещата си
професионална реализация. Резултатите от изследване на Тошева
и Дончева [6] относно нивото на
мотивация и удовлетвореност
на студенти от Националната
спортна академия от обучението по чужд език при използването на компютърно обучението
по английски език с включени интерактивни задачи показват, че
този похват поддържа интереса
по време на занятията и спомага за повишаване на учебните резултати. Славова, Христакиева
и Милева [5] изследват удовлетвореността на студентите от
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НСА „Васил Левски“ при смесено
обучение по чужд език, включващо използване на комбинация от
електронни и традиционни форми на обучение. Резултатите отново са положителни.
Студентската общност е преди всичко младежка общност от
личности в разцвета на своето
развитие, все още търсещи своето утвърждаване и професионален път. Според Ж. Желязкова
правилното оценяване на личностните качества и личностните
различия на учениците от страна на педагога е „същността на
единодействието“ в обучението
[2]. Съгласно изследване на личностните типове на Ж. Желязкова
и Е. Милева [3] за студентите
спортисти са характерни екстровертните (90.2%), сетивните
(69.5%), чувстващите (72.5%) и
решаващите (59.6%) типове. Заключението е, че личностните
характеристики и стиловете на
учене на студентите спортисти
са благоприятна предпоставка за
използване на интерактивни методи и подходи за преподаване на
теоретични дисциплини в НСА –
ролеви и дидактически игри, мозъчна атака, анализиране на проблемни ситуации. Получените
резултати от изследванията на
личностните типове и стилове
на взаимодействие създават увереност, че работата в екип може
да се прилага успешно в обучението по чужд език за студентите
в НСА.
Изследване на Асакер и колектив разглежда самооценката и

удовлетвореността от развиването на говорни умения на
английски език на студенти от
Иран. Авторите цитират определение, според което „удовлетвореността e възприятието на
студентите за степента, до
която техните потребности и
очаквания са изпълнени в процеса на обучение“ [8]. Подчертава
се, че удовлетвореността се влияе от редица фактори, свързани
с учебната програма, начина на
преподаване, учебната база, стиловете на учене, психологическите особености на студентите,
езиковото им ниво и др. Макар и
много трудно, всички тези фактори следва да се съгласуват в
процеса на обучение за постигане на подкрепяща образователна
среда, в която различните стилове на учене да намерят възможност за изява. Асакер и колектив
провеждат изследване за връзката между учебните резултати на
ирански студенти от занимания
по говорни умения на английски
език и удовлетвореността им от
обучението. Използван е апробиран тест на английски език за изследване на удовлетвореността
от развиване на говорни умения,
включващ 38 въпроса, групирани
около 6 критерия, свързани с удовлетвореността от напредъка в
усвояването на езика, от езиковите взаимодействия с колегите, от учебните материали, от
работата на преподавателя и от
условията на обучение. Статистическият анализ на данните от
теста потвърждава, че същест-

вува позитивна връзка между удовлетвореността от обучението
за говорни умения и постигнатите учебни резултати.
В настоящото изследване
също е приложен тестът на Асакер и колектив за изследване на
удовлетвореността от обучението по английски език с включени
интерактивни техники.
Хипотеза, цел и задачи, обект
и методи на изследването
Съгласно хипотезата на нашето
изследване прилагането на интерактивни техники в обучението
по специализиран английски език
на студентите от Националната спортна академия „В. Левски“
следва да повиши интереса към
чуждоезиковото обучение и удов
летвореността на студентите
от него.
Целта на изследването е да се
установи влиянието на приложените интерактивни техники
в обучението по специализиран
английски език при студенти от
Академията, за което е разработен експериментален педагогически модел, включващ използване на интерактивни техники,
ориентирани към директна комуникация между обучаваните.
Използват се различни интерактивни техники – мозъчна атака,
ролеви и състезателни игри, дискусии, презентации и други. Обучаемите си взаимодействат на
основата на сътрудничеството,
а преподавателят има задачата
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дентите в процеса на работа [7].
Обект на изследването са общо
68 студенти от спортния и от
педагогическия факултет на Академията, 34 от които са включени в експериментална група (ЕГ)
и 34 – в контролна (КГ).
Методиката за установяване на
влиянието на приложените интерактивни техники включва:
1. Апробиран тест на английски език за изследване на удовлетвореността от развиването на
говорни умения;
2. Математико-статистически методи:
а. непараметричен тест на Колмогоров–Смирнов, използван за установяване на разпределението
на резултатите от теста за
удовлетвореност от езиковото
обучение на студентите от експерименталната и контролната
група;
б. непараметричен тест на Ман–
Уитни за сравнителен анализ на
резултатите от теста за удовлетвореност от езиковото обучение на студентите от експерименталната и контролната
група;
в. t-критерий на Стюдънт за независими извадки за сравняване на
резултатите от теста за удозлетвореност на двете групи.
Тестът за изследване на удовлетвореността от развиването на говорни умения /Student satisfaction with
EFL speaking classes questionnaire
[8] е приложен в оригиналния си
вид, тъй като съответства напълно на изследователската идея
и заложената хипотеза. В теста
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има 38 въпроса, като отговорите на студентите са базирани
върху петстепенна Ликертова
скала от 1 (много недоволен) до 5
(много доволен). Променливите,
включени в теста, са обособени в
6 групи:
1. Удовлетвореност от напредъка в усвояването на езика
2. Удовлетвореност от увереността в използването на езика
3. Удовлетвореност от езиковите взаимодействия с колегите
от групата
4. Удовлетвореност от учебните материали
5. Удовлетвореност от работата на преподавателя
6. Удовлетвореност от условията на обучение.
Тестът е приложен в края на
първия и в края на втория семестър на учебната 2016/2017 г. Данните от изследванията са обработени със статистическата
програма SPSS 20.0.
Удовлетвореността на студентите от обучението по английски език се движи в рамките на
средното ниво по всички показатели от първото изследване (от
М=3.31 до M=3.56) и от второто
изследване (М=3.47 до M=3.84).
Стандартното отклонение варира от SD=0.56 до SD=0.91.
Прилагането на непараметричния метод на Колмогоров–Смирнов
показва, че разпределението на резултатите не се отличава значимо от нормалното, с изключение
на променливата „удовлетвореност от учебните материали“ –
2-ри семестър. Това позволява из-

ползването на параметрични статистически методи. При посочената променлива сравнителният
анализ е извършен с непараметричен тест на Ман–Уитни (коефициентът U на Ман–Уитни е равен
на 394.5, α=0.021). Резултатите
от теста показват, че съществува статистически значима разлика между експерименталната и
контролната група при второто
изследване на променливата.
Всички зависимости са пресметнати с непараметричния
тест на Ман–Уитни. С него се потвърждават зависимостите, получени от t-критерия на Стюдънт.
Анализ на резултатите
При сравнителен анализ на
резултатите на контролната
и експерименталната група с tкритерия на Стюдънт за първото измерване (резултатите
от променливите през първия
семестър) не се установяват различия между експерименталната
и контролната група. Удовлетвореността от обучението при
шестте променливи е в рамките
на средното ниво (от М=3.20 до

М=3.60). Не се наблюдават съществени различия между ЕГ и
КГ при отделните променливи.
При резултатите от второто измерване (в края на учебната
година) се установяват статистически значими различия между
контролната и експерименталната група при три основни променливи:
1. Удовлетвореност от увереността в използването на езика;
2. Удовлетвореност от учебните материали;
3. Удовлетвореност от работата на преподавателя.
По отношение на променливата „Удовлетвореност от увереността в използването на езика“
(табл. 1) средната стойност за
ЕГ се повишава в по-голяма степен – от M=3.44 (SD=0.99) на
М=3.89 (SD=0.75), в сравнение
с КГ – от М=3.35 (SD=0.83) на
M=3.38 (SD=0.77).
Този резултат показва, че благодарение на използваните интерактивни техники студентите
от експерименталната група са
добили по-голяма увереност при
използването на езика в сравнение
с тези от контролната група.

Таблица 1. Удовлетвореност от увереността в използването на езика
Група
EГ
КГ

Измерване

N

M

SD

t

1

34

3.4412

.99060

.396

2

34

3.8971

.75658

2.764**

1

34

3.3520

.83964

.396

2

34

3.3824

.77907

2.764**

Забележка: ** P(t)≥99%
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По отношение на променливата „Удовлетвореност от учебните материали“ (табл. 2) отново средната стойност за ЕГ
се повишава в по-голяма степен
– от M=3.14 (SD=0.85) на М=3.92
(SD=0.62), в сравнение с КГ – от
М=3.48 (SD=0.72) на M=3.52

(SD=0.74). Този резултат показва, че използваните учебни материали в експерименталната група създават по-голям интерес и
носят по-голямо удовлетворение
на студентите от учебната работа в сравнение с тези от контролната група.

Таблица 2. Удовлетвореност от учебните материали
Група
EГ
КГ

Измерване

N

M

SD

t

1

34

3.1471

.85749

-1.759

2

34

3.9265

.62924

2.368*

1

34

3.4853

.72284

-1.759

2

34

3.5294

.74814

2.368*

Забележка: * P(t)≥95%
По отношение на променливата „Удовлетвореност от работата на преподавателя“ (табл.
3) средната стойност за ЕГ отново се повишава в по-голяма
степен – от M=3.52 (SD=0.62)
на М=4.01 (SD=0.50), в сравнение с КГ – от М=3.60 (SD=0.80)

на M=3.68 (SD=0.64). Този резултат показва, че прилагането на
експерименталните
интерактивни техники и материали създава условия за по-успешни учебни
занимания и за удовлетвореност
на студентите от работата на
преподавателя.

Таблица 3. Удовлетвореност от работата на преподавателя
Група
EГ

КГ

Измерване

N

M

SD

t

1

34

3.5267

.62771

-.447

2

34

4.0138

.50748

2.351*

1

34

3.6048

.80336

-.447

2

34

3.6817

.64910

2.351*

Забележка: * P(t)≥95%
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Непараметричният метод на
Колмогоров–Смирнов
показва,
че разпределението на променливите не се отличава значимо
от нормалното. Ето защо за установяване на разликите в удовлетвореността от обучението
при мъжете и жените е направен
сравнителен анализ с t-критерий
на Стюдънт.
За експерименталната и контролната група на мъжете се
установява, че същите три променливи: 1. Удовлетвореност от
увереността в използването на
езика; 2. Удовлетвореност от
учебните материали; 3. Удовлетвореност от работата на преподавателя, имат по-високи стойности при мъжете от експерименталната група при второто
измерване (в края на експеримента). При останалите променливи няма статистически значими
различия между двете групи.
По отношение на променливата „Удовлетвореност от
увереността в използването на
езика“ резултатите на ЕГ се повишават от M=3.44 (SD=1.05)
на М= 4.00 (SD=0.79). Повишението при КГ е в доста по-малка
степен – от M=3.34 (SD=0.80) на
М=3.46 (SD=0.81). Предполага се,
че използването на интерактивни техники помага на студентите от ЕГ активно да обменят
специализирана информация и да
участват в обучението, което
им създава по-голяма увереност
при използването на английския
език за техни конкретни цели.

По отношение на променливата „Удовлетвореност от учебните материали“ резултатите също
са показателни. За експерименталната група те се повишават
от M=3.18 (SD=0.95) на М=3.82
(SD=0.69). За контролната група
повишението е сравнително малко
– от M=3.28 (SD=0.56) на М=3.40
(SD=0.61). Включените интерактивни учебни средства (учебни
игри, филми и др.) създават по-голямо разнообразие от възможности за общуване на английски език и
внасят положително настроение в
процеса на обучение.
По отношение на променливата „Удовлетвореност от работата на преподавателя“ резултатите на ЕГ се повишават от M=3.60
(SD=0.69) на М=4.01 (SD=0.54),
а за КГ – съответно от M=3.48
(SD=0.86) на М=3.61 (SD=0.70).
Резултатът отново е много подобър при експерименталната
група. Интерактивните техники
дават възможност на преподавателя да предостави на студентите активната роля в обучението
и същевременно да контролира
учебната работа, като подпомага индивидуално обучаемите съобразно техните потребности.
Тази възможност за по-голяма активност на студентите в съчетание с персоналния подход към
всеки от страна на преподавателя създава у обучаемите по-голяма
ангажираност, но също и увереност, че ще успеят да се справят
с поставената задача и да подобрят езиковите си умения.
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При жените резултатите от
анализа са по-различни. При първото измерване контролната група има по-високи стойности от
експерименталната група по три
променливи. Тези променливи са:
1. Удовлетвореност от езиковите взаимодействия с колегите от
групата; 2. Удовлетвореност от
учебните материали; 3. Удовлетвореност от преподавателя.
По отношение на трите показателя при първото измерване
жените от контролната група са
по-удовлетворени в сравнение с
жените от експерименталната
група. При второто измерване
удовлетвореността на експерименталната група по трите показателя нараства, а удовлетвореността на контролната група
остава на същото равнище. Тоест при жените от експерименталната група има развитие в
положителна посока към края на
експеримента, докато при тези
от контролната група не се установява промяна в нивата на

удовлетвореност по тези показатели (табл. 4, 5 и 6).
Интересно обстоятелство при
жените е, че едната от статистически значимите променливи
е различна от тази при мъжете.
Това е променливата „Удовлетвореност от езиковите взаимодействия с колегите от групата“
(табл. 4). Първоначално резултатите на контролната група са повисоки от тези на експерименталната, но очевидно използването на
интерактивни техники спомага
за повишаване на резултатите
на експерименталната група при
второто измерване, докато при
контролната група почти не се наблюдава промяна. Интерактивните техники създават условия за поголяма комуникация между обучаемите, за работа в екип и по двойки,
което вероятно се харесва на жените. По-големите възможности за
общуване спомагат за подобряване
на езиковите умения и създават
чувство на увереност и удовлетворение от учебната работа.

Таблица 4. Удовлетвореност от езиковите взаимодействия с
колегите от групата – жени
Променливи

Група

N

M

SD

t

Удовлетвореност от езико
вите взаимодействия с коле
гите от групата – 1-ви сем.

EГ

9

3.1778

.58689

-2.347*

КГ

9

3.7333

.40000

-2.347*

ЕГ

9

3.5556

.56372

-.334

КГ

9

3.6444

.56372

-.334

Удовлетвореност от езиковите
взаимодействия с колегите от
групата – 2-ри сем.

Забележка: * P(t)≥95%
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По отношение на останалите
две променливи – „Удовлетвореност от учебните материали“ и
„Удовлетвореност от работата
на преподавателя“, резултатите на жените са сходни с тези на

мъжете. Докато експерименталната група значително повишава
резултатите си при второто измерване, контролната група почти не отчита промяна (табл. 5
и 6).

Таблица 5. Удовлетвореност от учебните материали – жени
Променливи

Група

N

M

SD

t

Удовлетвореност от
учебните материали – 1-ви
сем.

EГ

9

3.0556

.52705

-3.010*

КГ

9

4.0556

.84574

-3.010*

ЕГ

9

4.2222

.26352

.973

КГ

9

3.8889

.99303

.973

Удовлетвореност от
учебните материали – 2-ри
сем.

Забележка: * P(t)≥95%
Таблица 6. Удовлетвореност от работата на преподавателя – жени
Променливи

Група

N

M

SD

t

Удовлетвореност от
работата на преподавателя
– 1-ви сем.

EГ

9

3.3096

.34442

-3.181**

КГ

9

3.9361

.48009

-3.181**

ЕГ

9

4.0065

.42768

.658

КГ

9

3.8693

.45638

.658

Удовлетвореност от
работата на преподавателя
– 2-ри сем.

Забележка: ** P(t)≥99%
Изводи и препоръки
Въз основа на направения анализ за удовлетвореността на
студентите от обучението по

английски език може да се формулират следните изводи:
1. Установяват се значими
различия между изследваните
лица от контролната и експеСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 133

рименталната група при второто измерване по три основни
променливи: „Удовлетвореност
от увереността в използването
на езика“, „Удовлетвореност от
учебните материали“ и „Удовлетвореност от работата на
преподавателя“.
2. Установяват се значими различия между контролната и експерименталната група – мъже,
при второто измерване по три
основни променливи: „Удовлетвореност от увереността в използването на езика“, „Удовлетвореност от учебните материали“ и „Удовлетвореност от работата на преподавателя“.
3. Установяват се значими
различия между контролната
и експерименталната група –
жени, при второто измерване
по три основни променливи:
„Удовлетвореност от езиковите взаимодействия с колегите
от групата“, „Удовлетвореност
от учебните материали“ и „Удовлетвореност от работата на
преподавателя“.
С това се потвърждава хипотезата, че в резултат на приложените интерактивни техники
на обучение удовлетвореността
от обучението по английски език
се увеличава в експерименталните групи, докато в контролните групи остава на същото равнище.
От получените резултати можем да обобщим, че използването
на интерактивни техники оказва
положително влияние при усвояването на чужд език и повишава
134 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

интереса и удовлетвореността
на студентите от обучението.
Препоръчва се по-широкото прилагане на този похват в процеса
на чуждоезиковото обучение на
студентите от НСА.
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Национална студентска универсиада 2019 Варна
Георги Игнатов, Желязко Георгиев
Резюме. Най-мащабното спортно студентско събитие – Националната универсиада Варна 2019, се проведе в дните от 7 до 12 май и включваше финалите в 13 вида спорт с участието на близо 1400 студенти,
треньори и преподаватели от 28 университета. Целта на настоящата статия е да запознае с организацията, резултатите и класирането по спортове. С общо 108 медала, спечелени в различни дисциплини,
Националната спортна академия „Васил Левски“ отново е комплексен
шампион. Най-добрите студенти спортисти от НСА представиха достойно своя университет, завоювайки 53 златни, 31 сребърни и
27 бронзови медала. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ остана втори в класирането с 18 златни, 15 сребърни и 24 бронзови
медала. Студентите от Университета за национално и световно стопанство също показаха отлични резултати и спортен хъс и се наредиха
на трето място в комплексното класиране. Те завоюваха 10 златни,
5 сребърни и 4 бронзови медала.
Ключови думи: Национална универсиада, студентски спорт, резултати, класирания, изводи и препоръки

2019 Varna National Students Universiade
Senior Lect. Georgi Ignatov, Zhelyazko Georgiev
Abstract. The largest sports event National Universiade of Varna 2019 was
held from 7 to 12 May and included the finals in 13 sports with the participation
of nearly 1400 students, trainers and lecturers from 28 universities. The purpose
of this article is to introduce us with the organization, results and ranking in
sports. With a total of 108 medals won in different disciplines, the National
Sports Academy „Vasil Levski” is again a complex champion. The best NSA
athlete students present their university worthy, winning 50 gold, 31 silver and
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27 bronze medals. Sofia University „St. Kliment Ohridski“ was second in rank –
18 gold, 15 silver and 24 bronze medals. Students from the University of National
and World Economy also showed excellent results and sports mood and ranked
third in the ranking. They won 10 gold, 5 silver and 4 bronze medals.
Keywords: National universiade, student sport, results, rankings, conclusions
and recommendations

Студентският спорт има
своя съществен дял в българската спортна история. България е
една от страните учредителки
на Международната федерация
за университетски спорт (FISU)
през 1949 г. [9] и домакин на четири Международни универсиади в
гр. София – две летни през 1961
и 1977 г. и две зимни през 1983 и
1989 г. [11] Асоциацията за университетски спорт „Академик“
(АУС) е единствената многоспортова федерация, администрираща междууниверситетските
шампионати в България, и член
на Международната федерация
за университетски спорт (FISU)
и на Европейската асоциация за
университетски спорт (EUSA)
[10].
Редица формулировки, заложени в международни харти и конвенции в областта на спорта, се
отнасят за развитието, социалните функции, управлението, ресурсното осигуряване (финансово,
материално-техническо, кадрово, научно и др.) на физическото
възпитание в университетите
[4, 5, 8]. В тази връзка в Европейската харта за спорта се подчертава значението на: 1) сътрудничеството между общинските
власти и неправителствените
спортни организации в създава-

нето на механизми за развитие
и координация на спорта; 2) развитието на доброволчеството в
дейността на спортните организации; 3) създаването на подходящи условия за продължаване
на спортните занимания след
завършване на задължителното обучение; 4) поощряването и
подкрепата на практикуването
на спорт от всички групи на населението чрез предоставяне на
разположение на подходящи съоръжения, разнообразни програми
и квалифицирани инструктори,
ръководители или аниматори и
5) осигуряването на възможности младите хора да получат обучение по физическо възпитание, а
тези, които проявяват желание
и способности, да подобряват
равнището на своите спортни
постижения [4].
Провеждането на Националните универсиади се превърна в
традиция (София 2014, Пловдив
2015, Русе 2016, Стара Загора 2017,
София 2018) и последната Варна
2019, придобивайки все по-голяма
популярност както сред българските студенти, така и сред българската спортна общественост
[1, 2, 3, 6, 7].
Целта на настоящата статия
е да ни запознае детайлно с организацията, постигнатите резулСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 137

тати и класирането на Националната студентска универсиада
2019 Варна.
Националната универсиада Варна 2019, която се проведе от 7
до 9 май 2019 г., за шести пореден
път събра във формата на универсиада тринадесет вида спорт.
Събитието следва номинацията
Европейски град на спорта с начало 2014 г. – София, 2015 г. – Пловдив, 2016 г. – Русе, 2017 г. – Стара Загора, 2018 г. – София. Шест
висши училища в гр. Варна бяха
домакини на спортното събитие:
Техническият университет, Медицинският университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“, Икономическият университет, Варненският свободен университет
„Черноризец Храбър“, Висшето
военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Висшето
училище по мениджмънт. Състезанията се проведоха в най-добрите спортни бази на града с категоричната подкрепа на Спортната дирекция към Община Варна.
На 7 май в НСБ „Спортпалас“
– Варна бе дадено началото на
Националната универсиада Варна 2019, част от която бяха 28
български университета с над
1400 студенти, преподаватели,
треньори и съдии. Церемонията
откри председателят на Асоциацията за университетски спорт
„Академик“ доц. Златко Джуров,
като ректорът на Техническия
университет – Варна получи
като символичен домакин огъня и флага на Универсиадата. В
продължение на една седмица се
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излъчиха студентските шампиони в дисциплините: баскетбол,
волейбол, джудо, кикбокс, лека атлетика, мажоретни дисциплини
(cheerleading), ориентиране, плуване, спортно катерене, тенис,
тенис на маса, хандбал, както и
футбол, който се проведе извън
рамките на Универсиадата. Сред
официалните гости на откриването бяха зам.-кметът на община Варна г-н Коста Базитов, директорът на дирекция „Спорт“
Кристиян Димитров, ректори
и представители на варненски
университети,
общественици
и спортисти. Връчени бяха почетни знаци на заслужили лица
за принос към университетския
спорт. Наградите за Медицинския университет – Варна бяха
получени от директора на Медицинския колеж – Варна проф. д-р
Димитричка Близнакова и от ръководителя на УС „Спорт“ г-жа
Жулиета Виденова. Наградени
бяха проф. Анжелина Янева – ръководител на делегацията на Софийския университет, и Велислав
Цеков – Икономически университет Варна. Последният ден на
универсиадата – 12 май, и закриването съвпаднаха с четвъртото издание на ежегодния варненски маратон, в който участваха
лекоатлети от 40 държави.
Основното финансиране на
Универсиадата се осъществи от
проекта на АУС по програмата
„Развитие на спорта на учащите“ към ММС и от таксите за
участие, платени от ВУ, а допълнителна подкрепа оказаха МОН,

Банка ДСК, минерална вода „Банкя“, спонсори и приятели на студентския спорт в България.
Националната спортна академия „Васил Левски“ за пореден
път стана комплексен шампион с
общо 108 медала, спечелени в различни дисциплини. Студентите
спортисти от Академията завоюваха 50 златни, 31 сребърни и
27 бронзови медала. Софийският

университет „Св. Климент Охридски“ остана втори в класирането с 18 златни, 15 сребърни и
24 бронзови медала. Студентите
от Университета за национално и световно стопанство също
показаха отлични резултати и
се наредиха на трето място в
крайното комплексно класиране с
10 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала (табл. 1).

Таблица 1. Комплексно класиране по медали от Националната
универсиада 2019 Варна
№

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

З

С

Б

ОБЩО

1

Национална спортна академия „Васил Левски“
50
(НСА)

31

27

108

2

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(СУ)

18

15

24

57

3

Университет за национално
стопанство (УНСС)

10

5

4

19

4

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
(ПУ)

6

13

11

30

5

Медицински университет – Варна (МУ-Вн)

5

11

11

27

6

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“ (ВТУ-ВТ)

4

5

7

Академия МВР (АМВР)

3

2

8

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
(МГУ)

3

9

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“ (ШУ)

2

6

10

18

10

Русенски университет „Ангел Кънчев“ (РУ)

2

6

3

11

11

Югозападен
(ЮЗУ)

2

1

2

5

12

Университет по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ)

2

13

Тракийски университет Стара Загора (ТрУ)

1

университет

и

световно

„Неофит

Рилски“

9
2

7
3

2
2

2

5
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14

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (СА)

15

Нов български университет (НБУ)

16

1

2

4

2

7

Лесотехнически университет (ЛТУ)

3

5

8

17

Технически университет – София (ТУ-Сф)

3

4

7

18

Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“ (ВСУ-Вн)

2

19

Софтуерен университет (Софтуни)

1

1

19

Технически университет Варна (ТУ-Вн)

1

1

19

Химико-технологичен и металургичен универси
тет (ХТМУ)

1

1

22 Аграрен университет – Пловдив (АУ)
22

Академия за музикалноq танцово и изобразително
изкуство „Асен Диамандиев“ – Пловдив

1

2

0
0

22 Медицински университет – Плевен (МУ-Пн)

0

22 Медицински университет – Пловдив (МУ-Пл)

0

22 Медицински университет – София (МУ-Сф)

0

22

Технически университет София – филиал
Пловдив

0

22

Университет по библиотекознание и инфор
мационни технологии (УНИБИТ)

0

Освен комплексен победител
на Универсиадата, беше номиниран и университет с най-голяма
делегация – Икономическият университет – Варна, който беше
награден с преходната купа на доцент Марко Дамянов за изключителни заслуги към университетския спорт.
В тазгодишният шампионат
по баскетбол, част от Националната универсиада Варна 2019,
се включиха силните мъжки отбори на НСА, УНСС, ЮЗУ, ШУ,
ВТУ-Вт, СУ, МУ-Пд и УАСГ. Баскетболистите изиграха много
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интересни срещи в зала „Христо
Борисов“ и залата на ИУ – Варна.
Шампиони тази година отново
станаха баскетболистите от
НСА „Васил Левски“. Със сребърни
медали останаха момчетата от
ШУ „Епископ Константин Преславски“. ЮЗУ „Неофит Рилски“
завоюва бронзовите медали, а на
четвърто място остана УНСС.
При жените участваха четири отбора. Шампионки станаха
момичетата от ТрУ (Стара Загора), които детронираха миналогодишните победителки от
НСА. Бронзовите медали завою-

ваха студентките от УНСС, а на
четвърто място остана Софийският университет.
Финалите по волейбол се проведоха в залите на МУ – Варна
и НСБ „Спортпалас“. Шампион
при мъжете стана отборът на
ЮЗУ. На второ място се класира
отборът на НСА. Бронзов медалист остана отборът на СУ. При
жените купата спечелиха момичетата от НСА. Със сребърни
медали останаха състезателките
на ШУ. Отборът на ПУ взе бронза. Бяха връчени и индивидуални
награди на най-добрите волейболисти при мъжете и жените:
най-добър разпределител (жени)
– Василена Патанова (НСА); найдобър нападател (жени) – Йоана
Николова (НСА); най-добро либеро – Михаела Михайлова (НСА);
най-полезен състезател при жените – Ваня Върбанова (ШУ);
най-добър разпределител (мъже)
– Владимир Пенев (ЮЗУ); найдобър нападател (мъже) – Костадин Гаджалов (ЮЗУ); най-добро
либеро (мъже) – Георги Михайлов (ЮЗУ); най-полезен състезател при мъжете – Илиян Иванов
(НСА).
В третия ден от Националната универсиада Варна 2019 се
проведе НУШ по джудо. В него
участваха 48 състезатели от
10 университета – 13 жени и 35
мъже. Студентите бяха разпределени в 7 категории при жените и в 7 категории при мъжете.
Състезанието се проведе в зала
„Спортпалас“.

В
комплексното
класиране шампион е НСА „Васил Левски“. Софийският университет
„Св. Климент Охридски“ взе сребърните медали, а на трето място е ПУ „Паисий Хилендарски“. В
отборното класиране при мъжете: 1-во място е за НСА, 2-ро място – СУ и 3-то място – РУ. Отборно жени: 1-во място – ПУ, 2-ро
място – НСА и 3-то място – СУ.
Индивидуално класиране (мъже)
– категория до 60 кг: 1-во място
– Димитър Стоянов (НСА), 2-ро
място – Рустислав Добрев (НСА),
3-то място – Иво Вътов (ПУ);
категория до 66 кг: 1-во място
– Едмонт Белчев (СА), 2-ро място – Георги Тодоров (РУ), 3-то
място – Йоан Янков (СУ) и Александър Колев (СУ); категория до
73 кг: 1-во място – Георги Петров
(РУ), 2-ро място – Христо Стоянов (АМВР) и на 3-то място – Георги Терзиев (АМВР) и Николай
Венков (НСА); категория до 81
кг: 1-во място – Иван Бишкаров
(НСА), 2-ро място – Кристиян
Ризов (НСА), 3-то място – Рафаил Янакиев (ТрУ) и Дилян Панев
(ПУ); категория до 90 кг: 1-во място – Кристиян Гюров (НСА), 2-ро
място – Милен Йорданов (НСА),
3-то място – Мартин Вакханин
(ЮЗУ) и Кристиян Колев (СУ);
категория до 100 кг: 1-во място
– Андрей Телбишки (УАСГ), 2-ро
място – Стоян Славов (СУ); категория над 100 кг: 1-во място –
Марио Дянков (УАСГ), 2-ро място
– Андрей Телбишки (УАСГ), 3-то
място – Николай Петков (НСА).
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Индивидуално класиране (жени)
– категория до 48 кг: 1-во място
– Виктория Манюкова (ПУ), 2-ро
място – Лия Сребрева (ПУ) и на
3-то място – Теменуга Петкова (СУ); категория до 52 кг: 1-во
място – Людмила Крумова (НСА),
2-ро място – Цветелина Тахчилиева (ПУ); категория до 57 кг:
1-во място – Симона Макакова
(ПУ), 2-ро място – Петя Тодорова (НСА); категория до 63 кг:
1-во място – Илияна Димитрова
(НСА), 2-ро място – Йоана Пишмишова (ПУ); категория над 78
кг: 1-во място – Камелия Тончева (НСА), 2-ро място – МарияМагдалена Пейчинова (СУ).
В НУШ по кикбокс участваха над 40 студенти от 12 висши
училища. Състезанието се проведе в залата за кикбокс в НСБ
„Спортпалас“. Класиране в стил
„Киклайт контакт“ (мъже): категория до 57 кг: 1-во място – Борислав Радулов (НСА), 2-ро място – Християн Милчев (ТУ-Сф);
категория до 63 кг: 1-во място
– Иван Радев (НСА), 2-ро място
– Иво Караиванов (МУ-Вн), 3-то
място – Тони Георгиев (НБУ) и
Михаил Григоров (НСА); категория до 69 кг: 1-во място – Теодор
Коев (НСА), 2-ро място – Николай Николаев (НБУ), 3-то място
– Симеон Манев (ПУ); категория
до 79 кг: 1-во място – Цветомир
Александров (НБУ), 2-ро място
– Красимир Кралев (ПУ), 3-то
място – Антонио Бушев (НСА)
и Даниел Иванов (НСА); категория до 84 кг: 1-во място – Михаил
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Пенчев (НСА), 2-ро място – Виктор Казанджиев (МУ-Вн), 3-то
място – Деян Михайлов (НСА);
категория до 89 кг: 1-во място –
Георги Манов (НСА), 2-ро място
– Кирил Иванов (ВСУ-Вн), 3-то
място – Венцислав Панджилов
(ПУ) и Сава Карастоянов (ШУ);
категория до 94 кг: 1-во място – Станислав Пенев (УНСС),
2-ро място – Станислав Грозев
(НСА); категория над 94 кг: 1-во
място – Иван Иванов (ШУ), 2-ро
място – Йордан Атанасов (ЛТУ)
и на 3-то място – Георги Жечев
(МУ-Вн) и Божидар Мадов (ТУСф). Класиране в стил „Киклайт
контакт“ (жени): категория до
50 кг: 1-во място – Деница Русева
(НСА), на 2-ро място – Елена Недева (ПУ); категория до 55 кг: 1-во
място – Александра Кършакова
(АМВР), 2-ро място – Ани Тотева (ШУ), 3-то място – Кристина
Янева (ЛТУ) и Нешка Брандийска
(ПУ); категория до 65 кг: 1-во място – Инна Иванова (МУ-Вн), 2-ро
място – Памела Филипова (ЛТУ)
и на 3-то място – Валерия Иванова (ЛТУ); категория над 70 кг:
1-во място – Детелина Неделчева
(СУ), 2-ро място – Михаела Николова (НСА). Отборно класиране
киклайт контакт: 1-во място –
НСА, 2-ро място – ШУ, 3-то място – НБУ, 4-о място – МУ-Вн и на
5-о място – АМВР.
Класиране в стил „Лайт контакт“ (мъже): категория до 57
кг: 1-во място – Борислав Радулов (НСА), 2-ро място – Християн Милчев (ТУ-Сф); катего-

рия до 63 кг: 1-во място – Иван
Радев (НСА), 2-ро място – Иво
Караиванов (МУ-Вн), 3-то място
– Тони Георгиев (НБУ) и Михаил
Григоров (НСА); категория до
69 кг: 1-во място – Теодор Коев
(НСА), 2-ро място – Николай
Николаев (НБУ); категория до
79 кг: 1-во място – Антонио Бушев (НСА), 2-ро място – Даниел
Иванов (НСА), 3-то място – Красимир Кралев (ПУ) и Цветомир
Александров (НБУ); категория
до 84 кг: 1-во място – Виктор
Казанджиев (МУ-Вн), 2-ро място – Михаил Пенчев (НСА), 3-то
място – Деян Михайлов (НСА);
категория до 89 кг: 1-во място –
Георги Манов (НСА), 2-ро място
– Кирил Иванов (ВСУ-Вн), 3-то
място – Венцислав Панджилов
(ПУ) и Сава Карастоянов (ШУ);
категория до 94 кг: 1-во място –
Станислав Пенев (УНСС), 2-ро
място – Станислав Грозев (НСА);
категория над 94 кг: 1-во място –
Иван Иванов (ШУ), 2-ро място –
Георги Жечев (МУ Вн) и на 3-то
място – Йордан Атанасов (ЛТУ)
и Божидар Мадов (ТУ-Сф).
Класиране в стил „Лайт контакт“ (жени): категория до 50
кг: 1-во място – Деница Русева
(НСА), на 2-ро място – Елена Недева (ПУ); категория до 55 кг:
1-во място – Александра Кършакова (АМВР), 2-ро място – Нешка Брандийска (ПУ), 3-то място
– Кристина Янева (ЛТУ) и Ани
Тотева (ШУ), категория до 65
кг: 1-во място – Инна Иванова
(МУ-Вн), 2-ро място – Памела
Филипова (ЛТУ) и на 3-то място

– Валерия Иванова (ЛТУ); категория над 70 кг: 1-во място – Детелина Неделчева (СУ), 2-ро място
– Михаела Николова (НСА). Отборно класиране лайт контакт:
1-во място – НСА, 2-ро място –
МУ-Вн, 3-то място – ШУ, 4-о
място – АМВР и на 5-о място –
УНСС и СУ.
НУШ по лека атлетика се проведе на 9 и 10 май на стадион
„Младост“ и стадион „Локомотив“, участваха над 120 студенти от 17 висши училища. Резултати от всички дисциплини: 4 х
100 мъже: 1-во място – НСА (43,5),
2-ро място – СУ (45,5) и 3-то място – ПУ (45,7); 4 х 100 жени: 1-во
място – ПУ (49,84), 2-ро място
– НСА (50,81), 3-то място – ШУ
(53,61); 4 х 400 мъже: 1-во място – НСА (3:32,6), 2-ро място –
ПУ (3:37,2), 3-то място – ТУ-Вн
(3:40,1); 4 х 400 жени: 1-во място
– ПУ (4:06,6), 2-ро място – НСА
(4:19,2), 3-то място ШУ (4:26,4);
100 м мъже: 1-во място – Антонио Светославов (МГУ – 10,4),
2-ро място – Станимир Минчев
(ПУ – 10,8) и на 3-то място Даян
Карев (НСА – 10,8); 100 м жени:
1-во място – Виктория Георгиева
(СУ – 11,6), 2-ро място – Габриела
Георгиева (ПУ – 12,1), 3-то място
– Милена Миткова (НСА – 12,5);
400 м мъже: 1-во място – Антонио
Светославов (МГУ – 47,9), 2-ро
място – Живко Стоянов (ШУ –
48,7), 3-то място – Златко Стоянов (ТУ-Сф – 51,3); 400 м жени:
1-во място – Габриела Георгиева
(ПУ – 57,2), 2-ро място – Кристина Борукова (ПУ – 57,5), 3-то мясСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 143

то – Константина Борисова (ШУ
– 62,1); 800 м мъже: 1-во място –
Християн Стоянов (СУ – 2:00,1),
2-ро място – Стоян Владков
(ВТУ-ВТ – 2:00,5), 3-то място –
Николай Начев (СУ – 2:01,3); 800 м
жени: 1-во място – Силвия Георгиева (ПУ – 2:20,2), 2-ро място – Моника Георгиева (ВТУ-ВТ – 2:23,0),
3-то място – Кристина Борукова (ПУ – 2:24,0); 1500 м жени: 1-во
място – Силвия Георгиева (ПУ
– 4:41,7), 2-ро място – Билсерин
Сюлейман (ШУ – 4:54,1), 3-то място – Моника Георгиева (ВТУ-ВТ –
5:00,6); 3000 м мъже: 1-во място –
Стоян Владков (ВТУ-ВТ – 9:12,2),
2-ро място – Християн Стоянов
(СУ – 9:12,7), 3-то място – Николай Начев (СУ – 9:15,6); тласкане
на гюле мъже: 1-во място – Илиас
Судлакос (НСА – 16,17), 2-ро място
– Михаил Михалев (НСА – 15,90),
3-то място – Димитър Стоицов (ПУ – 14,40); тласкане на гюле
(жени): 1-во място – Ивелина Досева (НСА – 12,18), 2-ро място –
Магдалена Съйкова (НСА – 11,24),
3-то място – Анна Чиприянова
(НСА – 10,86); хвърляне на диск
(мъже): 1-во място – Димитър
Правчански (НСА – 46,15), 2-ро
място – Живко Господинов (НСА
– 40,93), 3-то място – Георги Димов (НСА – 39,12); хвърляне на
диск (жени): 1-во място – Магдалена Съйкова (НСА – 40,45), 2-ро
място – Антония Щерева (НСА
– 33,72), 3-то място – Ивелина
Досева (НСА – 32,08); скок височина (мъже): 1-во място – Тихомир
Иванов (НСА – 200), 2-ро място
– Милко Гемеджиев (ТрУ – 190),
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3-то място – Християн Кънев
(СУ – 185); скок височина (жени):
1-во място – Венеса Цанова (НСА
– 155), 2-ро място – Галина Николова (НСА – 155, втори опит),
3-то място – Димана Йорданова
(ШУ – 155, трети опит); скок дължина (мъже): 1-во място – Даниел
Анков (НСА – 7,28), 2-ро място –
Станимир Минчев (ПУ – 6,70) и
3-то място – Християн Кънев
(СУ – 6,64); скок дължина (жени):
1-во място – Милена Миткова
(НСА – 6,00), 2-ро място – Димана Йорданова (ШУ – 5,47) и 3-то
място – Андрея Райкова (Софтуни – 4,96). Отборно класиране мъже:
1-во място – НСА (208 т.), 2-ро
място – СУ (126 т.), 3-то място –
ПУ (118 т.), 4-о място – ТУ-Вн (70
т.), 5-о място – ТрУ (55 т.), 6-о
място – ТУ-Сф (52 т.), 7-о място
– УНСС (52 т.), 8-о място – ВТУВТ (33 т.). Отборно класиране жени:
1-во място – ПУ (183 т.), 2-ро място – НСА (183 т.), 3-то място –
ШУ (102 т.), 4-о място – УНСС
(92,5 т.), 5-о място – СУ (73 т.),
6-о място – ТрУ (70,5 т.), 7-о място – ВТУ-ВТ (70 т.) и 8-о място
– УАСГ (33 т.). Група спринт – отборно класиране мъже: 1-во място –
НСА (69 т.), 2-ро място – ПУ (48
т.), 3-то място – ТУ-Вн (35 т.),
4-о място – СУ (34 т.), 5-о място
– УНСС (32 т.) и 6-о място – ТУСф (31 т.). Група спринт – отборно
класиране жени: 1-во място – ПУ
(82 т.), 2-ро място – НСА (64 т.),
3-то място – ШУ (32 т.), 4-о място – СУ (28 т.), 5-о място – УНСС
(28 т.) и УАСГ (28 т.). Група средни
бягания – отборно класиране мъже:

1-во място – СУ (52 т.), 2-ро място – ВТУ-Вт (33 т.), 3-то място
– НСА (33 т), 4-о място – ТУ-Вн
(15 т.), 5-о място – ТУ-Сф (14 т.) и
6-о място – РУ (14 т.). Група средни
бягания – отборно класиране жени:
1-во място – ПУ (50 т.), 2-ро място – ВТУ-ВТ (38 т.), 3-то място
– ШУ (23 т.), 4-о място – СУ (23
т.), 5-о място – ТУ-Сф (18 т.) и на
6-о място – УНСС (16). Група скокове – отборно класиране мъже: 1-во
място – НСА (50 т.), 2-ро място
– ТрУ (39 т.), 3-то място – СУ (35
т.). Група скокове – отборно класиране жени: 1-во място – НСА (53 т),
2-ро място – ТрУ (30,5 т.), 3-то
място – ПУ (28 т.). Група хвърляния – отборно класиране мъже: 1-во
място – НСА (56 т.), 2-ро място
– ПУ (37 т.), 3-то място – ТУ-Вн
(20 т.). Група хвърляния – отборно
класиране жени: 1-во място – НСА
(56 т.), 2-ро място – ВТУ-ВТ (32
т.), 3-то място – ТрУ (23 т.).
Крайно комплексно класиране: 1-во
място – НСА (391 т.), 2-ро място
– ПУ (301 т.), 3-то място – СУ
(199 т.), 4-о място – УНСС (144,4
т.), 5-о място – ШУ (130 т.), 6-о
място – ТрУ (125,5 т.), 7-о място
– ВТУ-ВТ (103 т.), 8-о място – ТУСф (73 т.), 9-о място – ТУ-Вн (70
т.), 10-о място – УАСГ (60 т.).
За първи път в рамките на НУ
Варна 2019 се проведе НУШ по мажоретни дисциплини. Класиране:
1-во място – НСА „В. Левски“, 2-ро
място – СУ „Св. Климент Охридски“ и 3-то място – ТУ-София.
НУШ по ориентиране –
спринтова дистанция се проведе
в „Спортпалас“. Участваха 25

мъже и 15 жени от 9 висши училища. Резултати от спринтовата дистанция мъже 3200 метра:
1-во място – Иван Сираков (ВТУВТ – 20.23), 2-ро място – Стефан Йорданов (СУ – 20.49), 3-то
място – Апостол Атанасов (СУ
– 21.20); спринтова дистанция
жени 2300 метра, 14 контроли:
1-во място – Антоанета Дяксова
(СУ – 18,51), 2-ро място – Лилиана
Гоцева (ЮЗУ – 20,28), 3-то място
– Борислава Миткова (СУ – 21,37).
В НУШ по ориентиране – средна
дистанция участваха 25 мъже и 15
жени от 9 висшите училища. Резултатите от средна дистанция
мъже 4500 метра са: 1-во място
– Иван Сираков (ВТУ-ВТ – 32,55),
2-ро място – Валентин Шишков
(ВТУ-ВТ – 34,41), 3-то място –
Боян Софин (НСА – 36,29); средна
дистанция жени 4000 метра: 1-во
място – Лилиана Гоцева (ЮЗУ –
35,48), 2-ро място – Антоанета
Дяксова (СУ – 36,39), 3-то място
– Борислава Миткова (СУ – 41,39).
В НУШ по плуване на 50 м басейн участваха 116 студенти –
54 жени и 62 мъже, от 14 висши
училища. Състезанието се проведе в спортен комплекс „Приморски“, басейн „Юлиан Русев“, и бяха
поставени 12 рекорда на шампионата, което говори за голямата
класа на състезателите. Резултати по дисциплини: 50 м свободен стил мъже: 1-во място – Младен Минчев (УНСС – 24,95), 2-ро
място – Ради Мерджанов (УНСС
– 25,26) и 3-то място – Иван Геров (СУ – 25,36); 50 м свободен стил
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врилова (НСА – 29,86), 2-ро място – Десислава Петкова (ТУ-Сф –
31,33), 3-то място Севиляй Сали
(СУ – 31,57); 50 м бруст мъже: 1-во
място – Иван Геров (СУ – 30,39),
рекорд на шампионата, 2-ро
място – Михаил Денев (МУ-Вн –
32,51), 3-то място – Деян Гечев
(ТУ-Сф – 32,64); 50 м бруст жени:
1-во място – Павлина Тодорова
(СУ – 37,17), рекорд на шампионата, 2-ро място – Адриана Симеонова (НСА – 40,23), 3-то място –
Борислава Христова (СУ – 41,80);
4 х 50 съчетана щафета мъже: 1-во
място – СУ (1:56,45), 2-ро място –
УНСС (1:57,16), 3-то място – НСА
(1:58,60); 4 х 50 съчетана щафета
жени: 1-во място – НСА (2:15,48),
рекорд на шампионата, 2-ро място – СУ (2:22,86), 3-то място –
МУ-Вн (2:27,10); 50 м гръб мъже:
1-во място – Владислав Терзиев
(НСА – 27,23), 2-ро място – Богомил Яковчев (РУ – 28,48), 3-то
място – Любомир Борисов (АМВР
– 28,92); 50 м гръб жени: 1-во място – Владимира Тушанова (СУ –
37,67), 2-ро място – Мари Ветер
(МУ-Вн – 37,72), 3-то място – Севиляй Сали (РУ – 39,02); 50 м бътерфлай мъже: 1-во място – Ради
Мерджанов (УНСС – 25,54), 2-ро
място – Любомир Борисов (АМВР
– 26,02), 3-то място – Деян Гечев (ТУ-Сф – 26,53); 50 м бътерфлай жени: 1-во място – Антония
Стоянова (МУ-Вн – 32,29), 2-ро
място – Владимира Тушанова (СУ
– 34,29), 3-то място – Кристина Николова (НСА – 35,54); 200 м
съчетано мъже: 1-во място – Владислав Терзиев (НСА – 2:15,95),
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рекорд на шампионата, 2-ро
място – Михаел Василев (НСА –
2:22,33), 3-то място – Арсений
Бекетов (МУ-Вн – 2:23,61); 200 м
съчетано жени: 1-во място – Венелина Михнева (НСА – 2:30,13), рекорд на шампионата, 2-ро място
– Анна Георгиева (НСА – 2:48,45),
3-то място – Берна Велинова (РУ
– 2:49,11); 4 х 50 м св. стил щафета
мъже: 1-во място – УНСС (1:41,36),
2-ро място – НСА (1:44,36), 3-то
място – МУ-Вн (1:45,36); 4 х 50
м св. стил щафета жени: 1-во място – НСА (2:03,42), 2-ро място
– МУ-Вн (2:10,58), 3-то място –
СУ (2:12,02); 200 м бруст мъже:
1-во място – Георги Хаджиев (СУ
– 2:53,39), 2-ро място – Мартин
Сапунджиев (МУ-Вн – 2:56,04),
3-то място – Никола Тодоров (СУ
– 3:09,60); 200 м бруст жени: 1-во
място – Павлина Тодорова (СУ –
3:11,02) рекорд на шампионата,
2-ро място – Мари Ветер (МУ-Вн
– 3:30,10), 3-то място – Адриана
Симеонова (НСА – 3:30,45); 100 м
гръб мъже: 1-во място – Владислав
Терзиев (НСА – 59,67), 2-ро място
– Богомил Яковчев (РУ – 1:02,95),
3-то място – Александър Лилов
(СУ – 1:04,67); 100 м гръб жени: 1-во
място – Венелина Михнева (НСА
– 1:12,60), рекорд на шампионата,
2-ро място – Берна Велинова (РУ
– 1:17,13), 3-то място – Венеция
Павлова (МУ-Вн – 1:22,23); 100 м
бътерфлай мъже: 1-во място – Любомир Борисов (АМВР – 57,76),
рекорд на шампионата, 2-ро място – Георгиос Догоритис (ТрУ –
59,70), 3-то място – Михаел Василев (НСА – 59,73); 100 м бътер-

флай жени: 1-во място – Венелина
Михнева (НСА – 1:10,42) рекорд на
шампионата, 2-ро място – Анна
Георгиева (НСА – 1:12,29), 3-то
място – Владимира Тушанова (СУ
– 1:19,45); 4 х 50 м микс съчетана –
2 мъже/2 жени: 1-во място – НСА
(2:01,23), 2-ро място – СУ (2:05,32),
3-то място – МУ-Вн (2:08,10);
200 м свободен стил мъже: 1-во място – Арсений Бекетов (МУ-Вн
– 2:04,26), 2-ро място – Младен
Минчев (УНСС – 2:08,39) и на 3-то
място – Божидар Стоев (УНСС –
2:19,64); 200 м свободен стил жени:
1-во място – Берна Велинова (РУ
– 2:26,57), 2-ро място – Мартина
Гаврилова (НСА – 2:28,13), 3-то
място Кристина Николова (НСА
– 2:38,95); 100 м свободен стил мъже:
1-во място – Младен Минчев
(УНСС – 56,11), 2-ро място – Георги Стоянов (НБУ – 56,64) и 3-то
място – Стоян Допчев (УНСС
– 58,13); 100 м свободен стил жени:
1-во място – Мартина Гаврилова
(НСА – 1:05,13), рекорд на шампионата, 2-ро място – Цветелина
Керязова (МУ-Вн – 1:11,16), 3-то
място – Кристина Николова
(НСА – 1:13,29); 100 м бруст мъже:
1-во място – Иван Геров (СУ –
1:10,32), рекорд на шампионата,
2-ро място – Деян Гечев (ТУ-Сф
– 1:12,82), 3-то място – Димитър
Кръстанов (НСА – 1:14,76); 100 м
бруст жени: 1-во място – Павлина
Тодорова (СУ – 1:28,60), рекорд на
шампионата, 2-ро място – Борислава Христова (СУ – 1:35,08), 3-то
място – Теодора Папазова (УНСС
– 1:35,14).

Отборно класиране мъже: 1-во място – МУ-Вн (540 т.), 2-ро място –
СУ (536 т.), 3-то място – УНСС
(435 т.), 4-о място – ЛТУ (427 т),
5-о място – НСА (412,5 т) и 6-о
място – ТУ-Сф (367 т); Отборно класиране жени: 1-во място –
НСА (604 т.), 2-ро място – МУ-Вн
(569,5 т.), 3-то място – СУ (496,5
т.), 4-о място – УНСС (429 т.),
5-о място – ЛТУ (416,5 т.) и 6-о
място – ТУ-Сф (294 т.). Крайно
комплексно класиране: 1-во място
– МУ-Вн (1157,5 т.), 2-ро място –
СУ (1082,5 т.), 3-то място – НСА
(1070,5 т.), 4-о място – УНСС (908
т.), 5-о място – ЛТУ (885,5 т.) и
6-о място – ТУ Сф (707 т.).
В Националния шампионат
по спортно катерене участваха
около 50 състезатели. Шампионатът се проведе в спортна зала
„Черно море“ в две дисциплини
– скорост и трудност. Главен
съдия на състезанието беше ст.
преп. Мария Георгиева (УНСС).
Крайно класиране „Скорост“ –
мъже: 1-во място – Мартин Андреев Мороз (ВТУ-ВТ), 2-ро място
– Тодор Каменов Шарков (НСА),
3-то място – Росен Евгениев Руев
(НСА). Крайно класиране „Скорост“ –
жени: 1-во място – Мария Петрова
Димитрова (УНСС), 2-ро място –
Деница Павлова Алтънчева (НСА),
3-то място – Ралица Красимирова
Плугова (УНСС). Крайно класиране
„Трудност“ – мъже: на 1-во място
– Тодор Каменов Алтънчев (НСА),
2-ро място – Мартин Андреев Мороз (ВТУ-ВТ), 3-то място – Росен
Евгениев Руев (НСА). Крайно кла-
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сиране „Трудност“ – жени: на 1-во
място – Деница Павлова Алтънчева (НСА), 2-ро място – Мария
Петрова Димитрова (УНСС),
3-то място – Елица Венчова (СУ).
Отборно класиране жени: 1-во място – УНСС, 2-ро място – НСА,
3-то място – СУ. Отборно класиране
мъже: 1-во място – НСА, 2-ро място – ВТУ-ВТ, 3-то място – УНСС.
В НУШ по тенис участваха 37
студенти от 8 висши училища.
Състезанието се проведе на кортовете на НСБ „Спортпалас“.
Отборно класиране мъже: 1-во място – НСА, 2-ро място – СУ, 3-то
място – МУ-Вн, 4-о място – ТУ-Сф,
5-о място – ПУ и 6-о място – АУ.
Отборно класиране жени: 1-во място – НСА, 2-ро място – СУ, 3-то
място – МУ-Вн, 4-о място – ПУ и
5-о място – ТУ-Сф. Индивидуално
класиране мъже: 1-во място – Александър Йорданов (СУ), 2-ро място
– Венцислав Калпачки (ТУ), 3-то
място – Ивайло Иванов (НСА) и
Юмер Юмеров (МУ-Вн). Индивидуално класиране жени: 1-во място
– Раяна Първанова (СУ), 2-ро място – Мила Манолова (НСА), 3-то
място – Елица Молова (МУ-Вн) и
Илиана Петрова (МУ-Вн).
В НУШ по тенис на маса участваха 37 студенти от 10 висши
училища. Състезанието се проведе в зала „Спортпалас“. Индивидуално класиране мъже: 1-во място
– Стефан Тодоров (УНСС), 2-ро
място – Пламен Върбанов (НСА),
3-то място – Росенов (ШУ) и Денислав Денев (ШУ). Индивидуално
класиране жени: 1-во място – Ми-
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хаела Димова (УНСС), 2-ро място
– Каролина Лилова (НСА), 3-то
място – Виктория Харизанова
(НСА) и Есин Саид (РУ). Класиране
двойки мъже: 1-во място – С. Тодоров (УНСС) / П. Върбанов (НСА),
2-ро място – Х. Тодоров (МУ-Вн)
/ Ц. Янков (МУ-Вн), 3-то място –
С. Шутов (ТУ-Сф) / К. Златанов
(НСА) и Я. Белаков / К. Йовановски (СУ). Класиране двойки жени:
1-во място – Е. Саид (НСА) / М. Димова (УНСС), 2-ро място – В. Харизанова / К. Лилова (НСА), 3-то
място – Д. Ботева / Й. Ботева
(СУ) и В. Запрева / Е. Стаменова
(ХТМУ). Класиране смесени двойки:
1-во място – Ст. Тодоров / М. Димова (УНСС), 2-ро място – Я. Белаков (ШУ) / Д. Ботева (СУ) и 3-то
място – Ст. Шутов (ТУ-Сф) / В.
Харизанова (НСА) и Ц. Янков / Е.
Погачева (МУ-Вн). Отборно класиране мъже: 1-во място – НСА, 2-ро
място – СУ, 3-то място – ШУ, 4-о
място – РУ, 5-о място – ТУ-Сф и
6-о място – УНСС. Отборно класиране жени: 1-во място – НСА, 2-ро
място – РУ, 3-то място – СУ, 4-о
място – ХТМУ, 5-о място – УАСГ
и на 6-о място – МУ-Пд.
Финалните срещи при мъжете
в турнира по хандбал бяха изключително интересни. НСА отново завоюва първо място. На 2-ро
място се класира отборът на
МУ-Вн, на 3-то място ТУ-Сф и на
4-о – УАСГ.
В НУШ по футбол през учебната 2018/2019 г. участваха 18 висши училища. Изиграха се общо
80 футболни срещи и бяха отбе-

лязани общо 449 гола. В ¼ финалните срещи на НУШ по футбол
участваха отборите, класирали
се на първите четири места от
група „А“, първенците от група „Б“ и „В“ и победителите от
проведените допълнителни баражи от втория етап. Чрез дирижиран жребий (отборите от 1-во
до 4-о място от група „А“ срещу
останалите класирали се отбори)
се излъчиха четири двойки срещи (четвъртфинали): СУ (Сф) –
РУ (Рс) (6:1); НСА (Сф) – ПУ (Пд)
(2:0); ЮЗУ (Бл) – СА (Св) (2:2) в
редовното време и (6:7) след изпълнение на наказателни удари
за излъчване на победител в мача
и МГУ (Сф) – ШУ (Шн) (6:0). На
полуфиналите се срещнаха: НСА
– СУ (3:2) и СА – МГУ (0:3). Според Наредбата за провеждане на
НУШ по футбол за 2018/2019 г.
мач за трето място не се състоя.
Двата загубили отбора на полуфиналите – СУ (Сф) и СА (Св),
заеха третото място. Във финалната среща МГУ победи НСА
с 1:0 и стана национален университетски шампион по футбол за
2018/2019 г.
Както всяка година, срещите
от четвъртфиналите се проведоха в градове, отстоящи на половината разстояние от градовете
на двете висши училища, играещи
по жребий. На 19 април 2019 г. на
свое заседание Техническата комисия по футбол към АУС „Академик“ взе решение финалната фаза
от НУШ по футбол за 2018/2109
г. да се изиграе на базата на НСА
„Васил Левски“ в гр. София, т.е.

извън рамките на Националната универсиада. УС на АУС беше
запознат с това решение и се
съобрази с него. Беше създадена
перфектна организация, като
двата полуфинала и финалът се
изиграха при голям зрителски
интерес и феърплей от участващите отбори. Двата полуфинала
и финалната среща се проведоха
извън рамките на Националната
студентска универсиада Варна
2019 поради: голям брой командировани студенти (около 20 души
за четири нощувки в гр. Варна,
за което ще бъдат изразходвани
около 4000 лв. на ВУ), което е голямо перо за всяка катедра/департамент по спорт; неучастие на
отбори от града домакин във финалната фаза на НУШ по футбол;
по време на утвърдената програма за финалната фаза се провеждат първенствата и турнирите
в системата на АФЛ, което значително затруднява пълноценното участие на студентите футболисти, които играят и за други
отбори в ІІІ и ІV дивизия.
Финалът беше удостоен с присъствието на доц. д-р Златко
Джуров – председател на АУС
„Академик“, доц. д-р Георги Игнатов – председател на Спортнотехническата и техническата
комисия по футбол към АУС „Академик“, проф. д-р Пенчо Гешев –
ректор на НСА, проф. д-р Николай
Изов – зам.-ректор по учебната
част, проф. д-р Апостол Славчев
– зам.-ректор по качеството на
образованието и акредитацията,
доц. д-р Емил Атанасов – ръкоСпорт и наука, кн. 3, 4/2019 149

водител Катедра „Футбол и тенис“, проф. дн Бисер Цолов, проф.
д-р Йордан Иванов – член на УС
на АУС, проф. д-р Валентин Велев
– ръководител Катедра „Икономика и управление“ към МГУ, много спортни деятели и студенти.
На официалната церемония след
мача гостите поздравиха и наградиха призьорите, а доц. д-р Георги Игнатов със заключителното
си слово закри НУШ по футбол за
учебната 2018/2019 г.
Изводи и препоръки
1. Националната
универсиада Варна 2019 е най-мащабното
спортно събитие в страната за
тази година, организирано от АУС
„Академик“, с домакинството на
Техническия университет, Медицинския университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“, Икономическия университет, Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето военоморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“ и Висшето училище по
мениджмънт и с категоричната
подкрепа на Спортната дирекция
към Община Варна.
2. Национална универсиада Варна 2019 за шести пореден път
събра 28 висши училища от България с над 1400 студенти спортисти, треньори, преподаватели и
съдии, които се състезаваха в 13
вида спорт. Раздадени бяха 329
медала, спечелени от 21 висши
училища от страната.
3. По време на всички състезания от Националната универси150 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

ада Варна 2019 спортният морал
и феърплеят сред студентите
спортисти, треньори и преподаватели беше на изключително
високо ниво.
4. Националнaта универсиада
се организира и проведе благодарение на упоритата работа на
всички колеги от техническите
комисии по отделните спортове
към АУС „Академик“, подпомагани от спортните катедри и департаменти към висшите училилища и спортните федерации.
5. С цел оптимизиране на обезпечаването и организацията на
университетския спорт в България през следващите години
ръководството на АУС трябва
да направи всичко възможно да
поддържа възстановените добри
отношения с държавните и обществените структури – МОН,
ММС, БОК, ръководствата на
общините, националните федерации по видовете спорт и Националния младежки форум, от
една страна, и ръководствата
на висшите училища, от друга, в
т.ч. и студентските съвети към
тях и НПСС.
6. АУС „Академик“, съвместно
с ръководствата на спортните
катедри и департаменти към висшите училища, както и със студентите, да се опита да осигури
обстойно медийно отразяване на
състезанията от националния
и международен спортен календар, както и на постиженията на
елитните студенти спортисти
от универсиади, световни и европейски студентски първенства.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2019

История на спорта
Историческа ретроспекция на участието на
националните отбори по баскетбол на Република България
на европейските първенства за жени до 16 години
Мария Цанкова-Калоянова
Резюме. В спортната дейност се налага мнението, че състезателната реализация се определя от състезателното постижение на спортистите. То е комплекс от класиране и ниво на съответното състезание.
За баскетбола от съществено значение за определяне на тази реализация е и игровата ефективност на всеки един състезател и тази на
отбора.
Ключови думи: баскетбол, класиране, жени, европейски първенства

Historical flashback of participation of the Bulgarian
National basketball teams in european championships
for women up to 16 years
Maria Tzankova-Kaloyanova
Abstract. In sport activity inculcate opinion that competitive realization
is defined by athlete accomplishment. It is a complex of ranking and level of
respective competition. For basketball essential to define the realization is the
game efficiency to each one player and that one of the team.
Keywords: basketball, ranking, women, Еuropean championships

Спортната дейност протича
под формата на тренировка и
състезание. Целта на тренировката е да се достигне до т.нар.
„подготвеност“, която е основата на възможността за пости152 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

жение, за висок спортен резултат.
Известно е, че тренираността, физическата и техническата
подготвеност не определят еднозначно и автоматично пости-

жението и равнището на изявата
на спортиста. Те са само предпоставка за успешната му състезателна реализация. Според Т. Янчева (2004) реализацията, спортният резултат, показан по време на
състезанието, е продукт на интегралната изява на личността.
В съвременния баскетбол все
повече се налага мнението, че постигането на високи и стабилни
спортни резултати може да бъде
реализирано единствено при научно обоснована многогодишна
спортна подготовка. В основата
на анализа на тази подготовка е
състезателната реализация на баскетболистите по време на участието им в европейските първенства
за съответната възрастова група.
Физическата подготвеност е
най-важната страна от многогодишната спортна подготовка и е
базата, върху която се изгражда
спортното майсторство на състезателите.
Ц. Цанков, Ж. Цанкова (2003)
определят чрез факторен анализ
компонентите, които характеризират скоростно-силовите възможности. Авторите предлагат
информативни тестове за контрол на изследваните качества
на подрастващи баскетболистки.
Своя методика за подобряване на скоростно-силовите качества на подрастващите баскетболистки на 13 и 14 години е
разработил Ц. Цанков (2005). Тя
е експериментирана в продължение на 9 месеца и включва 13 комплекса за развиване и подобряване
на скоростно-силовите качества

на баскетболистките – стартова бързина, стартово ускорение
и отскокливост. Резултатите в
края на експеримента доказват
ефективността на методиката.
По проблема за спортната
подготвеност и игровата реализация в баскетбола Ц. Цанков и
Ж. Цанкова (2013) предлагат информативни тестове.
Европейските първенства по
баскетбол за подрастващи се провеждат през лятото на всяка календарна година. Първенството
е разделено на две дивизии – А и Б.
В А дивизия участват 16 отбора, разделени на 4 групи с по 4
отбора. Първите два класирали се
отбора от всяка група играят за
разпределението на местата от
1 до 8, а останалите отбори – за
местата от 9 до 16. Отборите,
завършили на последните 2 места,
(15-о и 16-о) изпадат в по-долната
дивизия. В Б дивизия формата на
провеждане се запазва същата,
като само броят на участващите отбори варира между 15 и 23.
Класиралите се на първо, второ и
трето място печелят промоция
– качване в по-горната дивизия.
Целта на настоящото изследване е анализиране на представянето на нционалните отбори по
баскетбол на европейски първенства за жени до 16 години.
Основни задачи:
1. Проучване на проблема за
спортната подготвеност и състезателната реализация при
подрастващи баскетболистки.
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2. Събиране на информация за
класиранията на националните
отбори на европейските първенства по баскетбол за жени до 16
години.
3. Анализ на представянето
на националните гарнитури през
периода 2010–2018 г.
Обект на изследване са баскетболистките от националните отбори на България на възраст 16 години – участнички в
европейските първенства.
За нуждите на изследването
са анализирани постигнатите
резултати на европейските първенства през периода 2010–2018 г.,
в които са участвали представителните отбори на България.
Анализ на резултатите
През периода 2010–2012 и 2014–
2018 г. националният отбор по
баскетбол на България за жени
до 16 години участва в първенствата на Дивизия Б, като през
2013 г. участва в Дивизия А.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години Б дивизия
през 2010 г. се състоя в Скопие,
Македония (12.08–22.08). В него
участие вземат 16 отбора, разделени в 4 групи с по 4 отбора.
Старши треньор е Юлиян Аладжов, помощник му е Ивета Барчовска. Отборът се класира на
6-о място, като записва в актива
си 5 победи и 4 загуби. На първо
място се класира отборът на Унгария, който побеждава на финала Словакия с резултат 55:44.
Третото място и бронзовите
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медали са за Португалия, която
побеждава с категоричното 78:52
Англия.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години Б дивизия
през 2011 г. се провежда в Арад, Румъния (11.08–21.08). В него участват 15 отбора, разделени на три
групи с по 4 отбора и една група
с 3 отбора. Старши треньор е
Цанко Цанков с помощник Венцеслав Гечев. Отборът на България се представя много добре,
завършвайки на 4-о място. На
първо място се класира отборът
на Германия, който остава непобеден. Във финала печели с 66:63
над отбора на Англия. Третото
място е за Латвия, която побеждава България с 84:52. Тук може да
отбележим, че отборът на България показва добри игри и малко не
му достига да се качи в по-горната дивизия. На полуфинала българките изиграват страхотен
мач срещу фаворита Германия
и вкарват мача в продължение,
но късметът в този ден не е на
тяхна страна и губят. Това класиране дава надежда, че отборът
се развива в правилната насока и
че на следващото европейско първенство може да изпълни докрай
поставената цел – промоция за А
дивизия.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години Б дивизия
през 2012 г. се състоя в Талин, Естония (12.07–22.07). Участие вземат 15 отбора, разделени на три
групи с по 4 отбора и една група
с 3 отбора. Старши треньор е
Цанко Цанков, помощник му е

Венцеслав Гечев. Отборът на
България прави истински фурор и
стига до финал – нещо, което не
се е случвало никога до този момент на тази възраст. Отборът
печели така чаканата от години
промоция за А дивизия. Във финала отстъпва на силния отбор на
Литва 73:86. На трето място завършва Латвия, която побеждава Португалия с резултат 42:35.
Трябва да отбележим, че това е
най-доброто класиране на тази
възраст след 2005 г., когато отборът на България изпада в Б дивизия и едва през 2012 г. Цанков
– Гечев успява да го върне в елита.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години А дивизия
през 2013 г. се провежда във Варна
и Албена, България (01.08–11.08).
След шеметното завръщане в А
дивизия през предходната година
България взима домакинството
на първенството с цел оставане
в А дивизия. За съжаление, очакванията не се оправдават и отборът на България завършва на
последното 16-о място (без нито
една победа) и изпада в Б дивизия. Старши треньор е Борислава Мандур с помощник Божидар
Гьорев. Европейски шампион за
тази възраст е отборът на Испания, който не познава вкуса на загубата и записва 9 поредни победи. Във финала побеждава Чехия с
резултат 54:49. В спор за бронза
Унгария надделява над Италия –
62:55.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години дивизия
Б през 2014 г. се провежда в Та-

лин, Естония (31.07–10.08). В него
участват 17 отбора, разделени в
три групи с по 4 отбора и една
група с 5 отбора. Отборът на
България завършва на 7-о място,
като записва 3 победи и 4 загуби. Старши треньор е Татяна
Гатева с помощник Калина Попянкова. Надпреварата печели
отборът на Германия, който не
допуска нито едно поражение и
закономерно спечелва промоция
за по-горната дивизия. На финала побеждава Англия с резултат
68:54. Бронзовите медали са за
Холандия, която побеждава Словения в мача за третото място
с резултат 54:44.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години Б дивизия
през 2015 г. се провежда в Талин,
Естония (13.08–22.08). В него участие вземат 20 отбора, разделени
на четири групи с по пет отбора.
Отборът на България завършва
на 13-о място, с актив от 5 победи и 3 загуби. Старши треньор е
Татяна Гатева с помощник Едуард Вълчев. Първенството печели отборът на Литва, който
побеждава Беларус с резултат
80:74. На трето място се нарежда Швеция, която побеждава Словения с резултат 51:48.
Европейското първенство за
кадетки до 16 години Б дивизия
през 2016 г. се състоя в Орадея,
Румъния (05.08–14.08). Участниците в него са 23 на брой, разделени в 4 групи (три групи с по шест
отбора и една група с 5 отбора).
Старши треньор е Татяна Гатева с помощник Галина Стоянова.
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Отборът на България завършва
на 13-о място, като записва 4 победи и 4 загуби. Впечатление прави, че победите са с много малка
точкова разлика, а загубите са
доста изразителни. Победата
над Шотландия е с 3 т. (48:45);
победата над Босна и Херцеговина – с 1 т. (62:61); над Дания – с
6 т. (59:53); над Украйна – с 1 т.
(57:56). Загубата от Англия е с 38
т. (45:83), от Финландия – с 54 т.
(20:74), като в този мач в последната четвърта част българките
не успяват да отбележат нито
една точка. Загубата от Ирландия е с 29 т. (41:70), от Белгия
– с 57 т. (42:99). Първенството
печели Полша, която на финала
побеждава Румъния с резултат
66:52, третото място е за Холандия, която надиграва Израел
с 50:44.
Европейското първенство за
девойки до 16 години Б дивизия
през 2017 г. се състоя в Скопие,
Македония (17.08–26.08). В него
участват 22 отбора, разделени
в две групи с по шест отбора и
две групи с по пет отбора. Старши треньор е Десислава Ангелова
с помощници Стефка Славова и
Иванка Славчева. Българките завършват на тринадесето място
в крайното класиране на първенството с актив от три победи
и четири загуби. За съжаление,
три от четирите загуби, които
допускат националките ни, са с
доста голяма разлика: България
– Финландия (41:87); България –
Португалия (45:86) и България
– Словения (47:82). Първото мяс156 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

то в това първенство е за отбора на Дания, която не допуска
нито едно поражение по време на
надпреварата. Във финала Дания
побеждава драматично Белгия с
резултат 74:73. Третото място
е за отбора на Гърция, която побеждава Украйна с 53:36.
Европейското първенство за
девойки до 16 години Б дивизия
през 2018 г. се провежда в Подгорица, Черна гора (16.08–25.08).
Участие в него взимат 23 отбора,
разделени в три групи с по шест
отбора и една група с по пет отбора (в която попадат българките). Старши треньор на отбора
е Лъчезар Коцев, който разчита
на двама помощници – Жанета
Жельова-Костова и Ирена Колева. Отборът на България завършва участието си на осемнадесето
място с две победи и пет загуби.
На първо място се класира отборът на Швеция, която побеждава
Гърция с резултат 51:41. Трети се
класира отборът на Финландия,
който побеждава Беларус в спор
за бронзовите медали с резултат
86:52.
На фигура 1 е представена графика за класирането на националните отбори на България за
жени до 16 години в периода 2010–
2018 г. Най-доброто представяне
е през 2012 г. – второ място на
първенството в Талин. Треньорите на отбора Цанко Цанков и
Венцислав Гечев водят отбора и
през 2011 г., когато той завършва
на четвърто място. Със силните си игри те дават заявка за постигане на целта – качване в ди-

Фиг. 1. Класирания на европейските първенства за жени до 16 г.
визия А през следващата година.
Треньорите и състезателките
оправдават гласуваното им доверие и през 2012 г. това е факт.
През 2013 г. България взема домакинството на първенството
в дивизия А (Варна и Албена). За
съжаление, и това не помага, защото националките завършват
на последното място, което директно ги връща в дивизия Б.
През следващите години се наблюдава една константа, която
не е никак задоволителна. В периода 2014–2016 г. с отбора работи
Татяна Гатева, която достига
до седмо и два пъти до тринадесето място. През 2017 г. е направена треньорска смяна и с жените до 16 години работи Десислава Ангелова. Отборът отново се
класира на тринадесето място.
През 2018 г. треньор на отбора
е Лъчезар Коцев. За съжаление,
това е най-слабото класиране на

този набор в европейските първенства в последните осем години– осемнадесето място.
Заключения
Добрите класирания на националния отбор по баскетбол за
жени до 16 години са през 2011 и
2012 г., когато се класират на местата, даващи право на участие
в по-горната дивизия. В ретроспекцията на класиранията през
периода 2014–2018 г. се наблюдава изключително негативна
тенденция на състезателната
реализация и конкурентноспособността спрямо връстничките
от другите европейски отбори.
Класиранията в този периад са
под средното ниво, дори и спрямо
отборите в дивизия Б.
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ни, които са бъдещият резерв на
националния отбор жени, да се
вземат мерки за подбора и контрола на състезателната подготвеност.
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История на развитието на скуоша в света
Янош Брогли
Резюме. Историята на спорта скуош датира още от началото на
XII век, като има корени в най-малко пет различни спорта.Процесът
е многофакторен и непрекъснато се обновява с нови факти, които
изискват систематизиране и анализи.В тази насока е и целта на
изследването – актуално да се проследи развитието на скуоша в света.
Обобщени бяха по нов начин известни до момента факти, свързани с
развитието му в няколко страни – Франция, Обединеното кралство,
Съединените щати на америка, Австралия, Германия и Пакистан.
Стига се до заключението,че въпреки старата си история, скуошът
става широко популярен чак в края на XIX и началото на XX век, когато
масово започват да се строят скуош кортове и експлозивно нараства
броят на практикуващите го.
Ключови думи: скуош, история, развитие, игра, страни

History of the progression of squash in the world scene
Janosh Broglie
Abstract. Squash dates back to the beginning of 12c, with its roots based on
at least 5 different types of sport. The process is multifactorial and is constantly
updating with new facts, which require systematising and analysis. In this regard
the goal of this study is to establish the up to date evolution of squash globally.
Summarised in an innovative way were known facts about the development of
the sport in several countries such as France, the United Kingdom, the United
States, Austria, Germany and Pakistan. The study concludes that despite its
early origin, squash truly gained popularity late 19c and beginning of 20c, when
squash courts started to be built on a massive scale and the number of people
practicing it grew exponentially.
Keywords: squash, history, development, evolution, game, countries
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Въведение
Анализите на историческите факти дават основания да
се посочи,че преди повече от хиляда години хората са включили
в своите забавления и различни
игри, които включват хвърлянето и удрянето на топка с ръка
или с предмети. Те формират и
началото на създаването на скуоша в началото на ХІІ в. Първоначално във Франция, а след това
в най-малко пет различни страни
се откриват доказателства за
появата на спорта.
Около 1148 г. във Франция се играела игра, наречена „La Paume”,
което означавало „дланта на ръката“. Децата удряли стените с
топки просто за забавление, което вдъхновило и религиозните
интституции да създадат подобна игра – монасите използвали
ръкавици, за да мятат топки по
рибни мрежи. Тази игра прераснала в „Jeu de Paume“, „Real Tennis“,
„Royal Tennis“1.
През XV в. датчаните измислят ракетата и играта започва
да бъде известна като тенис.
Думата тенис идва от френската „tenez“, която е била извиквана като предупреждение преди
всеки сервис. Играта се превърнала в национален спорт на дузина европейски държави. Изследването на процеса определи насоките и целта на настоящата
публикация.
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Цел и методика
на изследването
Целта на изследването е да се
систематизират известните до
момента исторически факти ида
се характеризирапроцеса на поява и развитие на „скуоша“ в различни страни на света.
Методи на изследване: Приложени бяха исторически анализ;
анализ на документи; системноструктурен анализ; теоретичен
анализ и синтез.
Получени резултати
и анализи
Установява се, че след появата
на игри с топка – предвестници
на „скуош“ във Франция и Дания,
те се разпространяват и в други
страни.
Всички исторически източници посочват Англия като родно
място на скуоша.
В началото на XVIII в. затворници от затвора „Флийт“ (зат
вор за длъжници в Лондон)2 за1
Вариация на играта „Jeu de peume“е
била известна в Испания под името
pelota – вж. Robert Crego. Sports and Games
of the 18th and 19th Centuries. Westport, CT:
Greenwood Press, 2003, p. 109.
2
Играта rackets е била толкова популярна в Англия, че Чарлз Дикенс описва
в книгата си „Посмъртните записки на
Клуба Пикуик“ как затворниците в затвора „Флийт“ играят играта.

почват да играят разновидност
на тениса, навън срещу една или
две стени с топка, направена от
плат (от дрехите им) и удължена
бухалка. Целта била да се прати
топката до стената. Популярното наименование на този спорт
било „ракетс“(racquets). След затворите той се разпространил
по квартали, кръчми и училища.
По това време започнали да се
строят и специализирани кортове, но със съвсем различни размери. Първият от тях е построен
в царската артилерия в Уулуич,
Лондон, през 1830 г. (първият закрит корт). Петнайсет години
по-късно го последва кортът в
MaryleboneCricketClub, а в следващите десет години били направени седем корта в Prince’s Club
в Лондон. Играта „ракетс“ също
се разпространявала и по колониите. Съответно кортове били
построени в Канада – Халифакс,
Индия, Австралия и в Америка –
Манхатън.

Подобно на играта „ракетс“,
имало игра, наречена „файвс“
(fives) – кръстена на петте пръста на ръката. В основата си играта била същата като ракетс,
но вместо дървена ракета или
бухалка се използвала ръка. Двете игри се играели на едни и същи
кортове. Файвс била популярна в
обществените училища (особено
в престижните „Итън“ и „Ръгби“) и всяко си имало своя версия
на играта.
В училище „Хароу“ игрите „ракетс“ и „файвс“били изключително популярни. В двора на училището се намирал импровизираният корт в една ниша, наричана
„ъгълът“. Тя се състояла от две
хубави странични стени и една
челна, тухлена стена, по която
минавала тръба и ако топката
попаднела на тръбата, можело да
отскочи навсякъде.
Първите кортове в училището били построени в помещения,
които не били много обезопасени,

Спорт и наука, кн. 3, 4/2019 161

тъй като били близо до тръби,
комини и первази, но през 1850 г.
построявят два външни ракетс
корта. Имало такъв интерес
от страна на учениците, че на
най-малките им било почти невъзможно да влязат да играят.
По това време гумата навлизала в бита на хората и момчетата от Хароу решили да я използват, като измислили нова гумена
топка. Те отрязали краищата на
ракетите си и ги скъсили, за да
бъдат по-удобни. По този начин
създали по-бавна и лесна игра, която играели по дворовете. Тази
нова версия на играта съчетавала
елементи от„ракетс“ и „файвс“
и била наречана „бейби ракетс“
(babyracquets) или „софт ракетс“
(softracquets).
На 20 януари 1865 г. училище
„Хароу“ официално открива нов
комплекс с кортове за файв и
ракетс (които се използват до
наши дни). В началото кортовете за „ракетс“ се радвали на
популярност, но момчетата от
„Хароу“ ги ползвали, като продължили да играят своята игра
„бейби ракетс“. Така се появила
нова разновидност на ракетните спортове. Била наречена
„скоуш“. Новият спорт „скуош“
придобил популярност и в други
училища и клубове. Частни инвеститори започнали да строят
скуош кортове и да организират
състезания, отварящи повече
възможност да се играе играта,
което довело до голям интерес и
бързо популяризиране на спорта
скуош.
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През тези ранни дни на скуоша, както и при всички останали спортове, не е имало никаква
форма на стандартизация и е
било неизбежно да има различни
вариации на правилата на играта, екипировката и размерите
на корта. Например първият
частен корт бил построен в дома
на Вернон Харкорт (завършил
училище „Хароу“) в Оксфорд. Размерите на корта били 11,58 на
6,10 м, с височина на тина 76 см.
На клуб „Lords” скуош кортът
бил с размери 12,80 на 7,32 м, с
височина на тина 71 см. В Кеймбридж разделили корт за ракетс
с размери 18,29 на 9,10 м на три
скуош корта, всеки от тях доста
малък. В кралския автомобилен
клуб на Лондон имало корт с размери точно 9,80 на 5,50 м. В клуб
„Queens“ кортът, построен през
1905 г., носел наименованието
„дългият корт“. Той бил 10,70 на
5,50 м3.
През април 1907 г. Асоциацията по тенис спортове в Лондон
назначила подкомитет, за да
стандартизира „скуоша“.
През 1920 г. клуб „Bath” в Лондон се превръща в меката на скуоша за Англия. Лорд Десбороуг

3
Вж. Брогли, Я. Методика за начално
обучение по скуош. Дисертационен труд
за присъждане на образователна с научна
степен „доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност
„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.
Методика на лечебната физкултура)“.
София: НСА „Васил Левски“, 2015, с. 12.

построил прекрасен корт, който
се отличавал с перфектно осветление. Тогава стартирала купата
на клуба. Това била първата лига
на лондонските клубове.Тази новосформирана лига покачила интереса и ентусиазма на хората
към младия спорт.Скуошът на
Великобритания дължи успеха си
до голяма степен на този корт и
на състезанията, проведени там.
През 1923 г. в „Роял Аутомобил
клуб“ в Лондон се състояло отворено събрание на английските
клубове, които сформирали „скуош ракетс репризентитив комюнити“. През 1928 г. Скуош ракетс
асоциацията била сформирана, за
да управлява скуоша във Великобритания. Първата задача на асоциацията била да стандартизира
размера на кортовете и топчетата. Системата за броене на точките до 15 била използвана универсално до 1926 г., когато се предлага
система за броене до 9 точки със
спечелване на точка само след сервис. През 1921 г. обаче се завръща
системата за броене на точки до
15 с цел скъсяване на играта.
През 1933 г. Амър Бей от Египет спечелил първата от петте си титли от шампионата
„British Open” (този турнир носел
тежеста на световна титла).
Следващият шампион бил М. А.
Карим от Египет, който спечелил четири титли от 1947 до
1950 г. След него застъпва династията Кан от Пакистан.
Женските турнири започнали дори преди мъжките. Начело
била Дж. И. Кейв, която спечели-

ла титлата през 1922 г. До 1960 г.
всички титли били печелени от
представителки на Англия. Джанет Морган се отличила със своите десет титли от 1950 до 1959 г.
Развитие на скуоша в Америка
През 1882 г. директор Джеймс
П. Коновер на училище „Сейнт
Пол“ в Конкорд, Ню Хемпшир, забелязал играта скуош в Монреал.
Той си помислил, че това ще бъде
идеален спорт за неговите ученици и публикувал статия в училищния вестник, в която написал, че
скуошът е универсално преживяване, което носи здраве, подобрява физическото състояние и всеки
човек трябва да изиграва поне по
едно „топче“ на ден. Той описва
самата игра скуош, размерите на
игрището и какви са разликите с
играта ракетс, като отбелязва,
че според него скуошът е по-добрият спорт.
Юстанс Майлс, световен шампион по ракетс и скуош, написал
първата книга – ръководство по
скуош през 19014.
В миналото играта скуош в
Америка била наричана още „хардбоу“, или „ракетбол“, и била
по-различен вид скуош. Топчето
било по-твърдо и по-отскокливо
и това помагало в студените условия в Конкорд, където температурите често падали под 0°C

4
Robert Crego. Sports and Games of
the 18th and 19th Centuries. Westport, CT:
Greenwood Press, 2003, p. 110.
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през деня. Тогава открили, че за
игра с такова топче пасват подобре по-тесни кортове. Това довело до промени в ширината на
кортовете от 6,00 на 5,70 м. Така
през 1924 г. било решено официалните размери на корта да бъдат
5,64 м ширина, с 43 см тин вместо определените 48 см, използвани за по-мека топка. През 1929 г.
официалните корт размери били
представени от USSRA и играта
хардбоу започнала контролираното си развитие.
През 1907 г. била създадена
асоциацията „The United States
Squash Racquets Association“ и се
провел първият национален шампионат по скуош в света, който
бил спечелен от Джон А. Миски
от Филаделфия (печелил американската титла и през 1908 и
1910 г.). След Миски тази титла е
печелена шест пъти от Станли
У. Пиърсън от Филаделфия (1915
– 1923 г.).
В Северна Америка първи изпробвали игра на скуош по двойки
на корт с размери 13,72 м дължина и 7,62 м ширина. Първият национален шампионат по двойки
се провежда във Филаделфия през
1933 г. и продължава и до наши
дни, но е малко практикуван5.
Скуошът с твърдо топче (ракетбол) бил единствената форма
на играта до 1980 г. По това време огромният и все повече нарастващ интерес към международния скуош с меко топче довел до
построяване на специални нови
кортове с размери 6,40 м ширина
и дори до преправяне на насто164 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

ящите ракетбол кортове. Така
през 1990 г. от ракетбол се преминало към скуош с меко топче.
Продажбите на топчета и екипировка от 1996 г. показват, че
80% предпочитат да играят новия скуош. Не се знае защо тази
промяна се е случила толкова бързо, но без съмнение новата генерация играчи обикват този вид
скуош поради по-високите ракетни умения, които изисква скуоша
в сравнение с ракетбола.
Развитие на скуоша
в Австралия и Германия
Скуошът започнал да се развива главно в страни, колонии на
Великобритания – Южна Африка,
Индия, Пакистан, Египет, Австралия, Нова Зеландия. Те научили за скуоша от армията на
Великобритания.
Първият скуош корт в Австралия бил построен през 1913 г. в
Мелбърн клуб във Виктория. Но
официална скуош асоциация нямало до 1934 г., когато група играчи решават, че има нужда от
локална администрация и създават Squash Racquets Association of
Australia (SRAA). Въпреки създадената асоциация продължавало
да се играе само в Мелбърн клуб
– Виктория, поради липсата на
кортове. През 1990 г. SRAA се преименува на Squash Australia (SA).

5
Няма официално състезание по двойки, организирано от Световната скуош
федерация.

След 1960 г. скуошът започва да
набира голяма популярност в Австралия. Строят се множество
скуош клубове и играта се представя на по-широка аудитория.
Това е и причината едни от найдобрите състезатели в световен
мащаб да са именно австралийци
– Кен Хиско, Джоф Хънт (седем
пъти световен шампион), Вики
Кардуел и от по-новите Мишел и
Родни Мартин (стигнали до световна титла), Петър Нанс, Крис
Робъртсън. Най-успешна състезателка в скуоша на всички времена е великата австралийка Хедър
Маккей (родена 1941 г.), която не
е побеждавана на международно
състезание 19 години.
Скуошът в Германия води началото си от 1930 г. в Берлин, когато д-р Ернст фон Сименс, инженер и изобретател, основател
на фирмата „Сименс“, построил
първите четири корта. Последвал строеж на още кортове, но
по време на войната всичките са
били използвани за други цели и са
занемарени.
Инициативата за възраждането на скуоша поема Кристоф
Висконт Витзум, който открива
скуоша в Австралия, чува за кортовете на Сименс и започва възстановяването им.
През 1973 г. в Хамбург е създадена немската асоциация SRA
от група състезатели, начело с
Хенинг Хардерс. Две години след
създаването є се провеждат първите национални шампионати.
В следващите години се строят
6000 корта и играят над 2 000 000

души.Това нарежда Германия на
първо място в света по бързо развиване на играта скуош.
През новото хилядолетие немската школа показва добри резултати, като някои немски състезатели достигат до челните
места в PSA (Professional Squash
Association). Симон Рознер достига до трета позиция (към декември 2018г.), а през януари същата
година печели PSA турнир от
Световната серия6. Рафаел Кандра е 27 в световната ранглиста
при мъжете.
Развитие на скуоша
в Пакистан
Тази страна си остава голяма
загадка, тъй като от нея произлизат едни от най-добрите световни състезатели, а разполага с
под 500 корта.
През 1951 г. Хашим Кан печели
първата от седемте си титли
на BritishOpen на 35-годишна възраст. Хашим е първият от династията Кан, линия от скуош
шампиони – Азам Кан, Мухибулах
Кан, Рушан Кан, Афтаб Ялайд и
двамата най-велики състезатели
на 80-те и 90-те Джахангир Кан
и Джаншер Кан. Джахангир Кан
печели световната титла шест
пъти и British Open рекордните
десет пъти – от 1981 до 1986 г.
е непобеждаван на турнир. Той

Турнирът на шампионите, проведен
през януари 2018 г. в нюйоркската гара
Гранд Сентрал.
6
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печели 555 мача последователно.
Това е най-дългата серия победи
на професионален атлет, регистрирана от книгата „Гинес“.
Той се отказва от скуоша през
1993 г., но през 2002 г. става президент на Световната скуош федерация (World Squash Federation)
и е на този пост до 2008 г. Джаншер Кан се появява на световната сцена през 1987 г., за да оспори водачеството на Джахангир.
През 1989 г. успява да го победи и
печели световната титла.
Обобщение в световен план
Първата национална асоциация по скуош в света – United
States Squash Racquets Association
(USSRA), била основана през 1904 г.
във Филаделфия – днес известна
като US Squash.Но голямата вълна на популярност на играта скуош дошла след Втората световна
война.Пo това време голям брой
държави развили спорта скуош,
което довело до международни
турнири. Австралия се доказала
като световна сила.През 1967 г.
представители на Австралия,
Великобритания, Египет, Индия, Нова Зеландия, Пакистан и
Южна Африка се събрали в Лондон
и сформирали International Squash
Rackets Federation (ISRF). Две години по-късно се присъединили
САЩ и Канада, въпреки че тези
две държави последвали друг формат на играта. През 1992 г. ISRF
сменя името си на World Squash
Federation (WSF). Оттогава скуошът търпи най-големия си въз166 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

ход с 147 държави членки и над
185 държави, в които се играе. Със
създаването на WSF скуошът се
изкачва на световната сцена7.
Изводи
1. Установява се,че появата на
„скуош“ е предшествана от много игри с топка, които в периода
ХІІ–ХІХ в. формират методологична база за създаването на новия спорт.
2. Налице са исторически
факти,които дават основание да
се посочи датата 20 януари 1865 г.
като рождена дата на спорта
„скуош“ в света. Конкретно място е училището „Хароу“, Лондон,
Англия.
3. В ретроспективен план може
да се посочи,чев историческото
развитие на скоуша в света могат
да се разграничат няколко етапа,
а именно: регионално развитие
и създаване на национални организации. Първата национална
асоциация по скуош в света била
основана през 1904 г. във Филаделфия, САЩ – United States Squash
Racquets Association (USSRA), днес
известна като USSquash.
4. Установява се, че като следващ етап в световното развитие на спорта е създаването на
световни спортни организации.
Първата световна спортна федерация по скуош се основава

Въпросът е подробно разгледан в
Hirst P. A. SQUASH – skills, techniques,
tactics. Crowwod sports guides, 2011.
7

през 1967 г. от представители
на Австралия, Великобритания,
Египет, Индия, Нова Зеландия,
Пакистан и Южна Африка в Лондон – International Squash Rackets
Federation (ISRF).
5. Като характеристика на
съвременното историческо развитие на скуоша може да се формира нов етап – установена световнапопулярност. World Squash
Federation (WSF) се създава през
1992 г. като приемник на ISRF и
обединява 147 държави членки и
над 185 държави, в които се практикува скуош.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2019

Развитие на скуоша в България
Янош Брогли
Резюме. Скуошът е спорт, който набира все по-голяма популярност
както по света, така и у нас. Това не е изненада, имайки предвид предимствата му и качествата, които възпитава.
През последните 10–15 години претърпява бурно развитие в България. Цел на настоящото изследване е да се разгледа развитието на скуоша в България. За тази цел разгледахме развитието му в няколко български градове, като отбелязахме значимите моменти в „Хронология
на българската скуош база“.
В заключение можем да отбележим, че скуошът в България е добре
развит на любителско ниво, но има липса на подготвени треньорски
кадри.
Ключови думи: скуош, развитие, спорт, България

The Development of Squash in Bulgaria
Janosh Broglie
Abstract. Squash is a sport which is gaining more and more popularity
globally, as well as in our country. This may not come as a surprise, considering
the benefits it has and the qualities which it teaches. During the last 10-15 years
the sport has undergone a rapid development in Bulgaria. The purpose of
the present study is to analyse the evolution of squash in Bulgaria. For that
purpose, we studied the development of the sport in several Bulgarian cities,
and highlighted the key milestones in the ‘Chronology of the Bulgarian squash
base.’ To conclude, squash is widely practiced at an amateur level, but there is a
shortage of professionally qualified coaches
Keywords: squash, development, sport, Bulgaria
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Въведение
Скуошът е оценен като спорт
№ 1 в класация за най-здравословен спорт на списание „Форбс“1.
Всичко това, разбира се, никак не е случайно, тъй като този
спорт, освен чe е много интересен, приятен за практикуване и за
гледане, възпитава и ред качества от най-различен характер. На
някои от тях ще се спрем по-специално.
Всеки, който е играл дори малко
скуош, бързо усеща, че за доброто
му практикуване се изискват и
редица физически качества като:
бързина, гъвкавост, скоростна
и силова издръжливост, изключителна бързина на реакцията,
подвижност, ловкост и още много други. Също така бързо става
ясно, че това не е достатъчно
– този спорт изисква и изключително добро пространствено
въображение, бързина на мислене,
способност за бързо формулиране
и вземане на решения, добра представа за геометрията на пространството и за физическите
закони на движението2.
Всичко това прави логичен
бума, който този спорт претърпя в света, а в последните десетилетия и в България.
Ще споменем само още няколко
негови предимства от друг характер. Скуошът се практикува на закрито, което прави спортистите
независими нито от астрономическото, нито от метеорологичното време, нито от сезоните.
Освен това е относително лес-

нодостъпен и на по-ниско състезателно ниво. Така той доставя
удоволствие и на възрастни, и на
деца. Предлага прекрасни възможности както за раздвижване, така
и за контролирано натоварване,
като така в съответната степен
развива и физическите, и интелектуалните качества на практикуващите, а заедно с това им носи
огромно емоционално удовлетворение. Не бива да се пропуска и
фактът, че това е изключително
социален спорт, тъй като обикновено игрищата в скуош комплексите са много близо едни до други, а
това предполага създаването на
много социални контакти и обикновено води до обособяването на
социална среда на съмишленици
и приятели. Този феномен се наблюдава и в други спортове, но за
скуоша последното важи в изключително висока степен.
Цел и методика
Целта на изследването е да се
опише и изведе по хронологичен
метод развитието на спорта
скуош в България.
Методи на изследване. Приложени бяха: исторически анализ;
анализ на документи; системноструктурен анализ; теоретичен
анализ и синтез.
1
Forbes, Oct 1, 2003, достъпна на уеб
адрес: https://www.forbes.com/2003/10/01/cx_
ns_1001feat.html#76036324185c.
2
Вж. Желязков Ц. Цв., Д. Дашева. Тренировка и адаптация в спорта. София:
ИК „Комливе – ЛМ“, 2000.
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Получени разултати и анализи
Като състезателен спорт на
високо равнище скуошът е много
труден и изисква многогодишна
подготовка (професионална). Освен сериозния комплекс от физически и интелектуални качества,
който изисква, далеч не на последно място е и техниката на
отделните удари, комбинации и
т.н. Това означава поставянето
на техническата подготовка на
много правилна база още в началото на обучението. Впрочем това
е характерно и за останалите
три ракетни спорта, но с особена
сила важи за скуоша3.
Често, наблюдавайки най-добрите състезатели, оставаме с
измамното впечатление за лекота и естественост, с която те
отиграват изключително трудни положения и ситуации. Това
явление е характерно, разбира се,
в по-голяма или в по-малка степен за спорта изобщо, затова
тук се изкушаваме да цитираме
вероятно най-гениалния пианист
в историята – Ференц Лист. На
лаишкия въпрос трудно ли е да
се свири на пиано, той иронично отговаря: „…не, всъщност да
се свири на пиано е елементарно
– достатъчно е да натиснем необходимия клавиш с необходимата сила в необходимия момент
– това е всичко!!!“.
Скуошът е игра, която натоварва цялото тяло, развива
огромен комплекс от физически
качества, изисква непрекъсната
интелектуална работа – разви170 Спорт и наука, кн. 3, 4/2019

вайки въображението и тактическото мислене, способностите
за концентрация, бързо взимане и
изпълнение на решения и т.н.
Затова не е изненада, че скуошът се играе вече в над 160
страни, като броят на практикуващите го на всички нива и на
участниците в аматьорски, приятелски и официални турнири за
всички възрастови групи е огромен.
Предстои много вероятно вече
и приемането му в семейството
на олимпийските спортове.
През 1979 г. в Уембли на турнира по бадминтон „All England“
се провежда треньорски семинар,
където Пюзант Касабян за първи
път вижда скуош кортове. Запознава се с играта и няколко дни
след семинара и след няколко тренировки участва на любителски
турнир. Той е очарован от скуоша и решава да купи 4 ракети,
топчета и правилник на играта,
които да донесе при завръщането си в България.
Година по-късно в Хасково се
строи нов тенис комплекс, на
който за първи път в България
се построява и скуош корт. В началото вътре в него има монтирани радиатори и цокъл, които
трябвало да бъдат премахнати,
за да може да се играе скуош.

3
Брогли Й. Янош. Методика за начално обучение по скуош. Дисертационен
труд за присъждане на образователна
с научна степен „доктор“, НСА „Васил
Левски“. София, 2015.

Във Варна по време на строежа
на петзвездния хотел, известен
като „Шведския“ (в наши дни –
„Гранд хотел Варна“), в барака
до него шведите (от шведската
фирма ABV) си обособяват скуош
зала, в която играят по време на
престоя си.
През 1982 г. след републиканско
отборно по бадминтон в „Спорт
палас“ – Варна се провежда приятелска среща по скуош между
Варна и Хасково, която завърша
1:2. Първата международна среща се провежда през 1983 г. в Хасково след международен бадминтон турнир между българския
клуб „Хасково“ и клуба от Дания
„Enhed Copenhagen“. За България
играят Станимир Бойчинов, Пюзант Касабян и Желязко Вълков.
Срещата приключва 3:1 за България4.
През 1990 г. се създава Българската скуош федерация от братя
Сълкови. Стефан Сълков, представител на „Кетлер“ за България, е председател. Следващите
години се организират редица
регионални турнири в Хасково и
Варна.
Хронология на българската скуош база
 1981–1982 г. се построява
скуош корт в тенис комплекс „Хасково“;
 1982 г. – скуош корт в „Гранд
хотел Варна“;
 През 1995 г. в Хотел „Замъка
Хранков“ в София са построени
два скуош корта;
 През 1999 г. Динко Ходжев,
Николай Ангелов, Желязко Вълков

и Пюзант Касабян участват в
международен турнир – отборно
първенство по скуош в Линц, Австрия, на собствени разноски;
 През 2000 г. се регистрира
първият български скуош клуб –
„Изи клуб“, в Студентски град.
Треньор е Николай Ангелов (първият български треньор по скуош, изкарал курс в Дрезден, Германия). Собственик на клуба е
Стефан Павлов, който от 2000 г.
е председател на Федерацията по
скуош;
 2001 г. в центъра на София е
построен скуош „Виктория“. Треньори са Николай Дудин и Динко
Ходжев до 2003 г., когато започват Димитър Жилев и Стоил
Жилев;
 2002 г. е построен скуош
корт в кв. „Гоце Делчев“ и в комплекс Р 5 в кв. „Люлин“ в София;
 2003 г. отваря врати „Тотал Спорт“ в Пловдив, в който
има два скуош корта;
 2004 г. в тенис клуб „Малееви“ също се открива скуош корт с
треньор Стелиан Станков;
 2004 г. стартира веригата
„БТК Скуош Купа“, която се организира съвместно от Българската телекомуникационна компания и Българската скуош федерация. Това е първият български
скуош турнир, регистриран от

4
Из мемоарите на доктор Пюзан Касабян, президент на Българската федерация по бадминтон и член на Управителния съвет на Световната бадминтон
федерация.
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Международната професионална скуош асоциация (Professional
Squash Association);
 2007 г. е построен скуош
корт в гр. Шумен;
 През 2008 г. поради липса на
финанси и неплащане на членска
вноска към Европейската скуош
федерация, скуошът преминава
под управление от подкомисия
към федерация „Бадминтон“;
 През 2011 г. скуошът подновява членството си към Европейската скуош федерация и отново
се отделя от бадминтона. Основава се Българската федерация
за скуош с председател Росица
Лисичкова;
 2011 г. Националната спортна академия построява многофункционална спортна зала, в
която са оборудвани и 3 скуош
корта;
 През 2013 г. отваря врати
„София Скуош Център“ в търговски център „Европа“ с 4 скуош
корта;
 2014 г. „Ориндж фитнес“ и
скуош в МОЛ „Парадайс“ с 2 скуош корта;
 2016
г. отваря залата
„Fireball“ в „Младост-2“ с 3 скуош
корта, а от 2018 г. е с още два корта;
 2019 г. Открива се нова
скуош зала – „Спорт клуб G“ в
жк. „Красно село“ с 4 скуош корта.


Изводи
Скуошът в България е добре
развит на любителско ниво.
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ри в различните клубове и броят
на заинтересованите от този
спорт нараства. Само в София
има няколкостотин любители,
активно участващи в турнирите, и много други, които тренират за здраве5.
Броят на активно трениращите подрастващи не е ясен и не
се организират системно състезания. Основна причина за малкия
брой групи от начинаещи деца е
липсата на подготвени треньорски кадри.
За сравнително кратката история на скуоша в България състезателите ни имат добри успехи
на балканско равнище. До 2008 г.
най-добрият ни състезател при
мъжете е Николай Ангелов. От
2009 г. първото място заема
Стелиан Станков, който печели
републиканската титла и в следващите години. Сред добрите
ни състезатели са Стоил Жилев
(печели балканското първенство
„Grand Prix“ 2013–2014 г.), Димитър Жилев, Костадин Симеонов,
Янош Брогли, Здравка Марселова,
Ирена Атанасова, Теодора Деведжиева, Анелия Дукова, Бистра
Манева и Йоана Краева.

Има много аматьорски турнири –
напр. Squash League 4 You, организирана
в „Ориндж фитнес“, се състои от няколко кръга през годината и с ранглиста
на участниците, Domino’s cup и Yes Let
Tournaments. От 2018 г. се изготвя годишна ранглиста и повечето турнири се
точкуват.
5

Представяне на българския национален отбор по скуош в балканското отборно първенство за
мъже през годините: 2011 г. – трето място; 2012 г. – второ място;
2013 г. – второ място; 2014 г. –
първо място. При жените класирането на балканските отборни първенства е, както следва:
2011 г. – трето място, 2012 г.
– трето място, 2013 и 2014 г. –
второ място.
През 2015 г. чрез гласуване на
Академичния съвет на Националната спортна академия „Васил Левски“ е открита специалност „скуош“. С изграждането
на нови скуош центрове потребността от подготвени кадри се
увеличава6.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2019

НОВИ КНИГИ
ЗА МОНОГРАФИЯТА
„Съвременни аспекти в ерготерапията“
Специализираната
литература се обогатява с актуално
издание, посветено на проблемите на ерготерапията. Тази
научно-практическа дисциплина
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е насочена към оптимизиране
на здравния статус на човека и
повишаване на неговата активност в условията на житейска и
трудова среда.

Монографията успешно обединява теоретичната информация
по проблема с терапевтичните
подходи при ред социалнозначими
заболявания.
Първата част включва основни
понятия в ерготерапията, което
позволява дефиниране на базисните термини и на проблемите,
които се поставят. Направена
е компетентна характеристика
на ергономичната дисциплина;
видовете адаптация; въвеждане
на нови понятия и категории;
характеризиране на основната
роля и умения на ерготерапевта
и др. Посочени са практически
подходи за оценка на състоянието на пациентите от страна на
специалистите.
Много задълбочено се разглеждат конкретни практически изследвания и ерготерапевтични
програми при различни нозологични единици. Въз основа на голям брой научни публикации и
собствени резултати са разработени актуални програми за ерготерапия при хронични мускулноскелетни заболявания, болест на
Паркинсон, множествена склероза, сърдечни проблеми, мозъчен
инсулт, ХОББ и др. Особено значими са авторските обучителни
терапии за деца, компютърни
специалисти и въздействие върху
болката с различна етиология.
Настоящата монография ще
представлява интерес за широк
кръг читатели – ерготерапевти,
кинезитерапевти, ергономисти,
лекари, студенти, специалисти в

областта на общественото здраве и др., предвид безспорната є
значимост за теорията и практиката.
Авторът доц. Румяна Ташева,
доктор с голяма ерудиция, допринася за тематиката по проблема,
което е гаранция за успеха на книгата.
Проф. д-р Мария Тотева, дмн
* * *
В монографията се разглеждат аспекти на ерготерапията
и ергономията в три направления, обособени в отделни части,
а именно: същност и основи на
егротерапията; същност и основи на ергономията и изследвания
и терапия при някои социалнозначими заболявания.
Още във въведението авторката споделя положителното
си отношение към комплексния
подход в терапията и подчертава изградените в българската
научна литература и практика традиции, свързани с трудовата терапия, в контекста на
стремежа към подобряване на
качеството на живот на пациентите.
В първата част от монографията са разгледани същността
и основните понятия на ерготерапията, класификация на нуждаещите се от ерготерапия, дефиниции, основни роли и умения на
терапевта и пр. С практическа
насоченост са представените
видове адаптации (вътрешна,
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трудова, времева, жилищна и към
околната среда).
Във втората част наред със
същността и основите на ергономията е споделен личният опит
на авторката и част от резултатите от реализиран проект
с отношение към ергономиката
на работното мяста, както и
възможността за намаляване на
стреса на работното място.
Третата част е с по-специфичен характер, като са представени инструменти за оценка в
ерготерапията (включително и
авторски), и изследвания и терапии при социалнозначими за-
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болявания. От особена полза за
съвременното общество са разгледаните от авторката мултидисциплинарни терапии за преодоляване на хроничната болка и
обучителни терапии за компютърни потребители.
Настоящата монография е полезна за широк кръг специалисти
в областта на общественото
здраве, здравните грижи, медицината, социалните дейности и
др.
09.07.2019 г.
доц. Дияна Попова-Добрева,
доктор

