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Теория и методика на спортната подготовка
Оптимизиране на броя на показателите за физическо
развитие и двигателна годност чрез факторен анализ
при 9-12 годишни състезателки по таекуон-до itf
Optimization of the number of indicators for physical
development and motor ability through factor analysis in
9-12-year-old taekwon-do ITF athletes
Свилен Нейков, Силвия Илиева-Синигерова
Резюме
Целта на настоящото изследване е да се оптимизират основните
фактори на физическо развитие и двигателна годност при 9-12 годишните състезателки по таекуон-до ITF.
Методика: Изследвани са 38 момичета, трениращи таекуон-до ITF
(n=38) на възраст 9-12 години (10,24±0,97 г.), представители на 9 спортни клуба. Спортният стаж на изследваните спортистки варира между
1 и 6 години. Изследвани са за 16 показателя за физическо развитие и 12
показателя за двигателна годност.
Резултати: След извършения факторен анализ се обособяват 3 фактора за физическо развитие, които обясняват общо 90.37% от обяснената дисперсия и 4 фактора за двигателна годност, които обясняват
общо 75.73% от изходната дисперсия.
Заключения: Оптимизирането на системата за подбор в двете основни направления за физическо развитие и двигателни годност при
9-12 годишните момичета, дава възможност за съвременно научно управление на спортната подготовка и улеснява специалистите при селекцията на състезатели. Това е предпоставка за целенасочено и ефективно развитие на спортните талатни.
Ключови думи: факторна структура, физическо развитие, двигателна годност, 9-12 г. състезатели, таекуон-до, подбор в спорта
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Resume:
Aim: The aim of the present study is to optimize the main factors of physical
development and motor ability in 9-12 year old taekwon-do ITF athletes.
Methods: 38 girls training taekwon-do ITF (n = 38) aged 9-12 years (10.24 ±
0.97 years), representatives of 9 sports clubs were studied. The sports experience
of the studied athletes varies between 1 and 6 years. 16 indicators for physical
development and 12 indicators for motor ability were studied.
Results: After the performed factor analysis, 3 factors for physical development
are distinguished, which explain a total of 90.37% of the explained variance
and 4 factors for motor ability, which explain a total of 75.73% of the explained
variance.
Conclusions: The optimization of the selection system in the two main
directions for physical development and motor ability in 9-12 year old girls,
allows for modern scientific management of sports training and facilitates the
specialists in the selection of athletes. This is a prerequisite for purposeful and
effective development of sports talents.
Key words: factor structure, physical development, motor ability, 9-12 year
old athletes, taekwon-do, selection in sport

Увод
Таекуон-до може да бъде характеризиран като високо интензивен модерен олимпийски спорт,
основната цел на който е да бъде
победен противника, като се използват бързи и прецизни удари с
крака [9]. Практикуването на таекуон-до изисква много добро развитие на взривна сила, гъвкавост
и баланс.
Подмладяването на спортната специализация в много от
спортовете и въвеждането на
надеждни методи за прогнозиране на индивидуалното развитие
на някои антропометрични и генетично обусловени показатели,
очертава главната роля на предварителния подбор във формирането на специфичното развитие
на състезателите в различните
видове спорт [4].
6 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

В сферата на високото спортно
майсторство, основната цел на
контрола е да оптимизира тренировъчният и състезателният
процес въз основа на обективна
информация за ефекта на прилаганите въздействия върху спортиста. Системата за контрол в
спорта обхваща три предметни
области - измерване, оценяване
и оптимизиране [2]. Авторите
смятат, че основната функция
на оптимизирането е да осигури
необходимите предпоставки за
вземане на максимално ефективни решения за перманентно актуализиране на тренировъчните
въздействия върху факторите на
спортното постижение.
Проблема е актуален и обхваща различни аспекти на спортната тренировка. Всяка възрастова
група и пол има своите особено-

сти и е от изключително значение да бъдат открити точно
онези фактори, които имат найголямо влияние (факторно тегло)
и най-голям ефект за развитието на физическите качества при
подрастващите (възрастова група 9-12 години).
Проблемът с определянето на
факторните структури и идентифицирането на основните фактори за физическо развитие и двигателна годност е от особено значение за тренировъчния процес [1].
Изведените фактори определят характеристиките, които
преимуществено трябва да бъдат развивани в изследваната
възрастова група. Усилията за
повишаване на нивото на останалите изследвани признаци
няма да имат същия тренировъчен ефект и няма да доведат до
съществено повишаване на нивото на специфичната работоспособност [3]. Получените фактори
могат успешно да бъдат използвани за оптимизиране на процеса
на обучение [5].
Целта на настоящото изследване е да се оптимизират основните фактори на физическо развитие и двигателна годност при
9-12 годишните състезателки по
таекуон-до ITF.
Методика
Настоящото изследване е проведено в периода март - май 2019
година.
Обект на изследване са физическото развитие и двигателната

годност на 9-12 годишните състезателки по таекуон-до в България.
Контингент на изследване са
38 момичета, трениращи таекуон-до ITF (n=38) на възраст 9-12
години (10,24±0,97 г.), представители на 9 спортни клуба. Спортният стаж на изследваните спортистки варира между 1 и 6 години. Изследвани са за 16 показателя за физическо развитие и 12 показателя за двигателна годност.
Показатели за физическо развитие: ръст, тегло, разтег хоризонтален, разтег вертикален,
дължина на горен крайник, дължина на долен крайник, обиколка на
мишница, обиколка на предмишница, мускулна обиколка на мишница, обиколка на бедро, обиколка
на подбедрица, мускулна обиколка на бедро, процент телесни
мазнини, активна телесна маса,
абсолютно количество телесни
мазнини, абсолютно количество
на мускулната маса.
Показатели за двигателна годност: лицеви опори, коремни преси, скок дължина от място, скок
височина, хвърляне на медицинска
топка, прескоци над гимнастическа пейка, 600 м гладко бягане,
совалка 8х10 м, наклон напред по
Еврофит, шпагат ляво, шпагат
дясно, страничен шпагат.
Приложихме факторен анализ
(Varimax method), за да минимизираме броя на показателите за
контрол чрез експериментално
установяване на най-информативните, за структурата на физическото развитие и двигателСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 7

ната годност на подрастващите
таекуондисти. На анализ бяха
подложени всички изследвани показатели, разделени в две групи
– за физическо развитие и за двигателна годност. Анализирани са
показателите за всяка възрастова група и пол по отделно. След
извършена ротация, са групирани
факторите с най-голямо факторно тегло, за да бъде оптимизиран

броя на показателите в тестовата батерия.
Получените резултати са обработени с IBM SPSS 25, като е
приложен факторен анализ.
Анализ на резултатите
При идентифицирането и подреждането на факторите са взе-

Таблица 1
Факторна матрица на показателите за физическо развитие
№

Наименование
на показателите

МЕ

1.
2.

Тегло
АТМ

kg
kg

.801
.863

.195
.246

3.

Ръст

cm

.376

cm

4.
5.
6.
7.

Разтегхоризонтален
Обиколка
предмишница
Дължина на долен
крайник
МОМ

Фактор
1

Фактор
2

Фактор
3

h2

1-h2

.520
.377

.950
.948

.050
.052

.404

.799

.942

.058

.453

.365

.703

.833

.167

cm

.914

.000

.298

.933

.067

cm

.309

.324

.807

.851

.149

cm

.884

.000

.363

.916

.084

cm

.921

.000

.271

.930

.070

9.

Обиколка на
мишница
АКММ

kg

.244

.926

.265

.987

.013

10.

Разтег-вертикален cm

.296

.337

.664

.642

.358

cm

.421

-.664

.525

.895

.105

cm

.146

.967

.179

.988

.012

cm

.178

.964

.172

.990

.010

8.

11.
12.
13.

Дължина на горен
крайник
МОБ
Обиколка
подбедрица

14.

Обиколка бедро

cm

.178

.964

.172

.990

.010

15.

%ТМ

%

-.705

-.375

.440

.831

.169

16.
АКТМ
kg
Обяснена дисперсия - % (∑a2)
Необяснена дисперсия - %

.152
32.65
67.35

-.118
30.48
69.52

.892
27.23
72.77

.834

.166
90.37
9.63
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ти под внимание определени критерии и параметри:
 Процентът на обяснена изходна дисперсия от всеки фактор
на изследваното явление (∑a2);
 Степента на изява на съответния признак в общата факторна структура (h2);
 Факторното тегло на всеки
показател по дадения фактор и
неговата посока, които разкриват
силата и характера на взаимовръзката (положителна или отрицателна) между показателите в
рамките на отделния фактор.
В табл. 1 са представени резултатите от факторния анализ на момичетата на възраст
9-12 години. На факторен анализ
бяха подложени 16 показателя за
физическо развитие. След извършената ротация се обособяват 3

фактора, които обясняват общо
90.37% от обяснената дисперсия.
От данните, представени на
табл. 1 се вижда, че и трите фактора заемат висок относителен
дял (над 10%). Необяснената дисперсия е 9.63%.
На фиг. 1 са представени относителните дялове на обяснената
и необяснената от всеки фактор
изходна дисперсия.
Първият фактор обяснява найвисок процент (32.65%) от изходната дисперсия на физическото
развитие при 9-12 годишните момичета. Изграден е от три показателя, които разкриват високата значимост на пропорциите
на горния крайник и може да бъде
определен като морфологичен,
свързан с обиколката на горния
крайник.

Фиг. 1. Относителен дял на трите основни фактора за физическо развитие
Спорт и наука, кн. 3, 4/2020 9

Вторият фактор обяснява
30.48% от изходната дисперсия
и е свързан с пропорциите на
долния крайник при 9-12 годишните момичета и може да бъде
определен като „морфологичен,
свързан с обиколката на долния
крайник“.
Третият фактор (изграден от
два показателя) обяснява 27.23%
от изходната дисперсия на физическото развитие и може да бъде
определен като телесна маса.
По този начин броя на показателите за физическо развитие
при момичетата в тази възрастова група е намален до 8.
На табл. 2 са представени резултатите от факторния анализ
на показателите за двигателна
годност при 9-12 годишните момичета. Обособяват се 4 факто-

ра, които обясняват общо 75.73%
от изходната дисперсия за двигателна годност при момичетата
в тази възраст.
Първият фактор за двигателна годност е съставен от 3 показателя и обяснява 24.83 % от изходната дисперсия. Този фактор
може да бъде характеризиран
като „гъвкавост на долни крайници“.
Вторият фактор обяснява
20.07 % от обяснената дисперсия и е съставен от два фактора.
Може да бъде определен като „динамична подвижност горни и долни крайници“.
Третият фактор обхваща два
показателя и обяснява 19.83 % от
дисперсията. Може да бъде характеризиран като „динамична сила
на горни крайници“.

Фиг. 2. Относителен дял на четирите основни фактора за двигателна годност
10 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020
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.000
.425

n

cm

Скок дължина

Шпагат-дясно

Лицеви опори

Прескоци над гимнастическа
n
пейка
cm

Совалка 8х10 м

Шпагат-страничен

Хвърляне на медицинска
топка

Шпагат-ляво

Скок височина

600 м гладко бягане

Наклон напред по Еврофит

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
24.83
75.17

Необяснена дисперсия - %

.232

.000

.000

.943

-.126

.939

.921

.000

-.257

Обяснена дисперсия - % (∑a2)

cm

s

cm

cm

cm

cm

s

.161

2.

n

Коремни преси

Фактор 1

1.

МЕ

Наименование
на показателите

№

79.93

20.07

.000

-.130

-.370

.145

.230

.000

.293

.837

.128

.668

-.864

.429

Фактор 2

80.17

19.83

.000

.855

.000

.000

.860

-.102

.302

.153

.000

.472

.000

.746

89.01

10.99

-.558

-.150

.734

.000

.127

.000

.539

-.214

-.144

.220

.162

.000

Фактор 3 Фактор 4

Таблица 2. Факторна матрица на показателите за двигателна годност

.370

.773

.682

.913

.824

.896

.649

.770

.879

.727

.839

.767

h²

24.27

75.73

.630

.227

.318

.087

.176

.104

.351

.230

.121

.273

.161

.233

1-h2

Четвъртият фактор обяснява
10.99 % от дисперсията и обхваща един показател, който го характеризира като „взривна сила
на долни крайници“.
По този начин броя на показателите за двигателна годност
при момичетата в тази възрастова група е намален до 8.
За да минимизираме и оптимизираме системата за подбор
в спорта таекуон-до, намалихме
броя на показателите във всеки
фактор, като оставихме само
тези, които имат най-висока информативност и факторно тегло.
Оставихме факторите с найвисок процент на обяснена дисперсия. При показателите за физическо развитие това са: разтег
хоризонтален, разтег вертикален, дължина на долен крайник,
процент телесни мазнини, мускулна обиколка на мишницата и
мускулна обиколка на бедрото.
При показателите за двигателна годност с най-високо факторно тегло са: совалка 8х10 м,
хвърляне на медицинска топка,
прескоци над гимнастическа пейка и шпагат на ляво.
Дискусия
Нормативната база за оценка
и оптимизиране на основните
фактори на спортните постижения заема основно място в научно-методическото осигуряване
на контрола [2]. Авторите определят ключовите елементи, сред
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които са система за оценка с високи критерии за достоверност
на изследваните фактори или техни отделни компоненти и създаване на оптимизационни модели
с избирателно въздействие върху
различните фактори на спортното постижение.
Необходимо е да се обърне внимание на възможността за формиране на специфично физическо
развитие под влияние на специфични методи на тренировка и
развитие на специалната физическа подготовка. Физическото
развитие (особено показателите
ръст и тегло) е свързано в значителна степен с общата физическа подготовка на елитните
спортисти [4].
Към този момент редица автори имат разработки, свързани
с определянето на единични фактори, например морфологични [3,
5, 7, 8], структурни [11, 16], биомеханични [14, 18], физиологични [6],
координационни [6, 13] и наследствени [16], както и взаимовръзката им със спортното постижение.
Най-важните
фактори
за
спортния успех са: морфологични,
физиологични, технически и тактически умения, умствени способности и състезателен опит
[17].
Други автори са на мнение, че
факторите трябва да бъдат обединени в средните групи: структурни, наследствени, гъвкавост,
технически фактори и координация [13]. Авторите установяват, че успешните състезатели

(медалисти от големи спортни
първенства) са демонстрирали
значително по-добро развитие на
техническите и физиологичните
фактори, както и на гъвкавостта. Техническите умения (удари
в различни положения), бързина,
взривна сила и издръжливост са
факторите, които допринасят
за постигането на успех в таекуон-до [13].
За сега не са открити достатъчно изследвания, свързани с
проблема при 9-12 годишни момичета, състезателки по таекуондо.
Изводи и препоръки
Анализът на резултатите и
факторната структура за физическо развитие и двигателна годност при 9-12 годишните състезателки по таекуон-до, ни дават
основание да направим следните
изводи:
1. Анализът на факторните
структури за физическо развитие при 9-12 годишните момичета показа, че има три фактора,
които обясняват 90.37% от изходната дисперсия.
2. Анализът на факторните
структури за двигателна годност при 9-12 годишните момичета показа, че има четири фактора, които обясняват 75.73%
от изходната дисперсия.
3. След извършване на факторния анализ броят на факторите
при момичетата в тази възрастова група е оптимизиран от
16 до 3 (морфологични, свързани

с обиколката на горен крайник,
морфологични, свързани с обиколката на долния крайник и телесната маса).
4. След извършване на факторния анализ броят на факторите
при момичетата в тази възрастова група е оптимизиран от 12
до 4 (гъвкавост на долните крайници, динамична подвижност на
горните и долните крайници,
динамична сила на горните крайници и взривна сила на долните
крайници).
5. Оптимизирането на системата за подбор в двете основни
направления за физическо развитие и двигателни годност при
9-12 годишните момичета, дава
възможност за съвременно научно управление на спортната подготовка и улеснява специалистите при селекцията на състезатели. Това е предпоставка за целенасочено и ефективно развитие
на спортните талатни.
6. Усилията на треньорите
трябва да бъдат насочени към
показателите с най-високо факторно тегло, които ще бъдат
повлияни в най-голяма степен от
прилаганото тренировъчно натоварване.
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СПОРТ И НАУКА
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Сравнителен анализ на кумулативния ефект
от тренировъчните натоварвания между
лабораторни и теренни контроли при плувци
Лазар Каменов, Даниела Алексиева
Резюме. В търсене на оптимален вариант за оценка въздействията
в хода на тренировъчното занимание, си поставихме за цел на изследването: Да установим връзката между теренни и лабораторни изследвания, като възможност за оперативен контрол в тренировката по
плуване. Проведено е изследване по време на есенния подготвителен
период с 10 състезатели по плуване – юноши. В използваната методика са включени лабораторни изследвания по методика на КФИ за националните отбори с антропометрични и функционални показатели
и теренно изследване в плувен басейн – 400 м св стил (sec.) базов тест.
В направения анализ се определят основни антропометрични характеристики на състезателите - Атлетични фигури – приблизително по x̄
теглото е равно на ръста минус 110; Нива на ТМ% - x̄= 9.87%; Нива на
ММ% - x̄ = 47.57%. Сравнението на корелациите между лабораторните
и теренните изследвания показва значими стойности между постиженията в базовия тест и някои показатели от КФИ. В основен извод се
отбелязва, че „Нивото на О2HR, като показател за аеробните възможности, корелира в най-значима степен с 400 м св стил и „тегло“. Това
ни насочва към индиректна оценка за моментното ниво на аеробния
капацитет с контрол на „теглото“ и 400 м св стил, за оперативна
информация за отделна тренировка. Включването на 400-метровата
отсечка на подходящо място в плувната тренировка, съобразено с основната задача на седмичната програма, може да ни насочи с измереното време за нивото на аеробната работоспособност.“
Ключови думи: плуване, лабораторни и теренни изследвания, контрол.
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Comparative analysis of the cumulative effect of training
loads between laboratory and field controls in swimmers
Abstract. In search of an optimal option for assessing the impacts during the
training session, we set ourselves the goal of the study: To establish the relationship
between field and laboratory tests, as an opportunity for operational control in
swimming training. A study was conducted during the autumn preparation
period with 10 junior swimmers. The used methodology includes laboratory
tests according to the methodology of the KFI for the national teams with
anthropometric and functional indicators and field research in the swimming
pool - 400 m free style (sec) basic test. The analysis determines the main
anthropometric characteristics of the athletes - Athletic figures - approximately
x̄ weight is equal to the height minus 110; Levels of TM% - x̄ = 9.87%; Levels
of MM% - x̄ = 47.57%. The comparison of the correlations between laboratory
and field research shows significant values between the achievements in the
baseline test and some indicators of the КFI. In conclusion, it is noted that the
level of O2HR, as an indicator of aerobic capacity, correlates most significantly
with 400 m in style and „weight“. This leads us to an indirect assessment of the
current level of aerobic capacity with „weight“ control and 400 m free style, for
operational information for a separate workout. The inclusion of the 400-meter
in a suitable place in the swimming training, in accordance with the main task
of the weekly program, can guide us with the measured time for the level of
aerobic performance. „
Key words: swimming, laboratory and field research, control.

Динамичните процеси, които
протичат по време на тренировъчните натоварвания, изискват
своевременни и адекватни управленски решения за ефективното
изпълнение на утвърдения годишен тренировъчен план. Спазването на правилата за краткосрочна и дългосрочна адаптация
е гаранция за постепенното и
ефективно изграждане на спортната форма (Меерсон Ф, 1988г.,
Желязков Цв., Дашева Д., 2011г.,
Нейков Св. 2012 г.). Възможността за бърза обратна информация
е важна необходимост за оценка
на моментното състояние точното въздействие на избраните
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методи и средства за тренировъчното занимание (Каменов Л,
2018 г.)
В търсене на оптимален вариант за оценка въздействията
в хода на тренировъчното занимание, си поставихме за цел
на изследването: Да установим
връзката между теренни и лабораторни изследвания, като възможност за оперативен контрол
в тренировката по плуване.
Проведохме изследването по
време на есенния подготвителен
период с 10 състезатели по плуване –юноши.
Използвахме следната методика:

А. Лабораторни изследвания
по методика на КФИ за националните отбори – възраст (год.),
ръст (см), тегло (кг), мускулна
маса (ММ%), телесни мазнини
(ТМ%), относителна работоспособност (Wmax/kg), относителна
кислородна консумация (VO2max/
kg), кислороден пулс (О2HR), максимален лактат (La max mmol) и
максимален пулс (HRmax)
Б. Теренни изследвания – Контрол в плувен басейн – 400 м св
стил (sec.) базов тест, След плуването се взима кръвна проба за
лактат.
В. Вариационен и корелационен
анализ
Определената
извадка
за
включване в изследването е от
отбор по плуване – юноши. Възрастта на изследваните състезатели е между Xmin -16 и Xmax -18
години, като x̄ = 16.6 години. Съобразно тези стойности може да
се определи, че изследваните със-

тезатели са в след пубертетен
период и са в състояние да понасят тренировъчни натоварвания от цялата палитра с методи
и средства за развитие на всички
двигателни качества. Анализът
на получените резултати за антропометричните променливи,
показва стойност за „ръст“ x̄ =
179.6 см, което може да определи
като сравнително добро ниво на
растежа на изследваните състезатели (Граф. 1)
С допълнение на анализа на резултатите за „тегло“ x̄ = 69.85 кг
и структурата – ТМ% x̄ = 9.87%
и ММ% x̄ = 47.57%, се определят
основни антропометрични характеристики на състезателите:
- Атлетични фигури – приблизително по x̄ теглото е равно на
ръста минус 110;
- Нива на ТМ% - сравнително
ниско ниво (Xmin = 8.2%, Xmax =
11.4%), достатъчно за осигурява-

Графика 1. Данни от вариационния анализ на антропометрични
променливи
Спорт и наука, кн. 3, 4/2020 17

не на защитна реакция при продължителен престой във водна
среда с температура около 26°С
(около 10°С по-ниска от телесната температура);
- Нива на ММ% - сравнително
високи стойности (Xmin = 44.1%,
Xmax = 50.5%), което е база за добра работоспособност при изпълнение на тренировъчните натоварвания.
Добър признак за получените
резултати са и минималните
стойностите на показателите
за разсейване – V%, mx и s. В заключение може да се определи:
- получените стойности на
анализираните показатели за изследваните състезатели са в резултат на добра икономизация,
в следствие на характерните за
общо подготвителния етап тренировъчни въздействия в зоната
на анаеробния праг (до La 4 mmol,
Janssen P, 2001 г.).
Като интегрален израз на
спортна форма, при плуването на
тест – 400 м. св. стил се получиха
относително слаби постижения
( x̄ = 264.24 sec) за изследваната
възраст ( x̄ = 16.6 год.). Оценката
за хомогенност на тази променлива е добра (V% = 4.4%), което
потвърждава сравнително ниското ниво на всички състезатели.
Относно тяхната активност
при изпълнението на теста,
може да се ориентираме по стойностите на „La” след плуването
- x̄ = 10.85 mmol. Някои автори
(Коца Я,1986, Janssen P 2001) определят постигнатите резултати
в рамките от X min = 253.38 sec
18 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

до Xmax = 292.7 sec в зоната на
енергообезпечаване в смесен режим – 50% аеробна и 50% анаеробна работа. Според публикувана
таблица от Воронцов, 1995г., при
достигане на 100% развитие на
VO2 max, нивото на La в кръвта
е в рамките на 9 - 10 mmol. При
анализът на всички резултати за
тази променлива, трябва да се
отбележи, че 5 – ма състезатели
са реализирали стойности от 11.3
до 13.8 mmol.
В обобщение на реакцията при
описаните 5 състезатели, може
да се определи, че желанието за
реализация, надхвърля моментното ниво на работоспособност
в зоната на аеробната производителност. На другият полюс е
Хmin = 6.8 mmol, което определя фиктивното участие на този
състезател в плуването на 400m.
При показателите за разсейване, се получава единствено полоша оценка за хомогенност – V%
= 21.53% за променливата – La
mmol, след плуването на 400 m.
св. стил.
Получените резултати от
показателите, включени в КФИ
ни информират за кумулативния ефект от тренировъчните натоварвания за нивото на
функционалните
възможности
на изследваните състезатели в
лабораторни условия. Определените сравнително ниски оценки
за работоспособност може да се
обяснят с проведения тест на
велоергометър, където основната работа се извършва с краката
(Wmax - x̄ = 286).

Графика 2. Данни от вариационния анализ на променливи от КФИ
От друга страна, оценките за
стойностите на останалите показатели са с повишено ниво, което може да се определи, като резултат от тренировъчния процес. (Граф. 2)
Съществена информация за
тренираност на този етап ни
дават резултатите от вари-

ационния анализ за HRmax - x̄ =
194.3 и La max - x̄ = 11.17 mmol.
Получените по-високи стойности при някои състезатели ( La
от 11.4 до 14.4 mmol) са повторение на реакцията им от плуването на 400 м. св. стил. Това може
да се обясни с тяхната психическа
устойчивост за натоварване до

Графика 3. Стойности на La (mmol) след различни въздействия.
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отказ (по условие на КФИ) в поранен етап на подготовката за
достигане на максимални нива на
кислородна консумация (граф. 3).
В заключение на вариационния
анализ може да се определи добра
оценка на получените стойности
за показателите за разсейване ( с
изключение на „La” ), което създава предпоставки за коректен корелационен анализ.
Получените резултати от
корелационния анализ (n = 10,
p<0.05) ни ориентират към взаимозависимостите между изследваните показатели. Сравнението на корелациите между лабораторните и теренните изследвания показва значими стойности
между постиженията в базовия
тест за определяне на възможностите за работа в смесен режим на енергообезпечаване – 400
m свободен стил и някои показатели от КФИ – към „O2HR” –“r”
= -0.676, “HR max” – “r” = 0.613 и
“La max” – “r” = 0.535. Забелязваме
водещото начало на променливата за кислородния пулс- „O2HR”,
за подобряване на постижението
в теста на 400 m. Може да се отбележи и значимата корелация на
плувния тест към променливата
–„тегло“ - “r” = -0.579.
Високите стойности на „r“
= 0.854 между „ръст“ и „тегло“,
подчертава общата тенденция в
растежа на изследваните състезатели и подкрепя направения извод във вариационния анализ. Подобен резултат се получава и в
корелацията между „ТМ“ и „ММ“
– „r“ = - 0.754. Така получените
20 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

резултати потвърждават положителната тенденция, че при
повишаване на „ММ“ - x̄ = 47.57%
се понижава „ТМ“ - x̄ = 9.87%.
Към тези два показателя има
значима корелация и „възраст“
на изследваните състезатели – за
„ТМ“ – „r“ = 0.627 и „ММ“ - „r“ =
- 0.583. В допълнение може да се
отбележи високата корелация на
„ръст“ към някои показатели от
КФИ – “W max/kg – “r” = - 0.811,
“VO2 max/kg”- “r” = -0.721 и “La
max “ – “r” = -0.773. Тези стойности ни информират, че с повишаване на ръста, изследваните състезатели показват понижение
на стойностите на показателите от КФИ, като само за „La
max” това е положителна оценка
(Граф. 4)
Към тази оценка може да се
допълни получената корелация
между „тегло“ и - „О2HR“ - „r“
= 0.680, „HRmax” – “r” = -0.562,
„Wmax/kg”- “r” = - 0.631 „VO2 max/
mg“ – “r” = - 0.593 и “La max” – “r”
= - 0.584. Това ни дава основание
да обединим променливите – 400
м св стил, „тегло“ и „О2HR в
обща взаимозависимост от лабораторни и теренни изследвания.
В допълнение може да се определи взаимовръзката между показателите от антропометрията
(„ръст“, „тегло“) с аеробните възможности („О2HR“) и въздействието им за понижение на „La
max”.
Нивото на “La max” показва
значителна корелация и към показателите от структурата на
телесната маса („тегло“) – към

Графика 4. Изменения на показатели от КФИ спрямо „ръст“ (при
трима състезатели)
„ТМ“ – „r” = 0.769 и към „ММ“ –
“r” =-0.695. Тези резултати отразяват добрата ефективност
от изминалия тренировъчен цикъл и ни ориентират, че повишението на стойностите на „ТМ“,
като част от променливата „тегло“ повишава и стойностите на
“La max”, а при повишението на
променливата „ММ“ се понижава
нивото на “La max”
Направеният анализ на интеркорелационната матрица за показателите от КФИ показва значима корелация на „О2HR“ към
„Wmax” – “r” = 0.706 и „HRmax”
– “r” = -0.800, както и „Wmax/kg”
към „VO2 max/mg“ – “r” = 0.941 и
“La max” – “r” = 0.687. Получените резултати отново ни насочват към значимостта на аероб-

ните възможности, но в този
случай към реализираната работоспособност в лабораторни условия.
Като обобщение може да се определи:
1. Поради ранния етап на подготовката, изследваните състезатели не са достигнали до оптимални нива на аеробните си възможности и реагират с по-високи
стойности на лактат;
2. Резултатите от антропометричните измервания показват, че юношите имат атлетични фигури с ММ% около 47-48% и
ТМ% около 9-10%;
3. Нивото на О2HR, като показател за аеробните възможности, корелира в най-значима
степен с 400 м св стил и „тегло“.
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Това ни насочва към индиректна
оценка за моментното ниво на
аеробния капацитет с контрол
на „теглото“ и 400 м св стил, за
оперативна информация за отделна тренировка. Включването на 400-метровата отсечка
на подходящо място в плувната
тренировка, съобразено с основната задача на седмичната програма, може да ни насочи с измереното време за нивото на аеробната работоспособност.

3.
4.

5.

6.
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Ретроспективен анализ на развитие
на състезанията по плуване на 10 км
Петър Стойчев, Боян Златев
Резюме. Плуването е спорт, който има хилядолетна история, но в
специализираната литература по отношение на състезателното плуване на 10 км не се срещат голям брой публикации. В тази насока целта
на теоретичното изследване е да се подобри управлението на тренировъчния процес при състезатели от дългите плувания, посредством
ретроспективен анализ на състезателната дейност в дисциплината
10 км. Посредством проучване на протоколите на FINA от всички найзначими международни състезания в дългите плувания на 10 км. за периода от 2000 до 2019 година включително e анализирана генералната
съвкупност от резултати на 1232 състезатели мъже и жени, характеризиращи появата и развитието на тази дисциплина в световен мащаб. Стига се до изводите,че в периода 1980–2019 година се обособяват
три етапа в развитието на дисциплината 10 км.: първи – до 2000 г. на
поява и експериментиране, втори от 2000 до 2008 г. етап на утвърждаване и от 2008 до 2019 – етап на интензивно развитие. Систематизирането на спортните постижения дава основания да се формират
групи на отлични – в диапазон 1 час 45 минути до 2 часа и много добри
от 2 часа до 2 часа 10 минути за състезателната изява в плувания на 10
км при световния елит- мъже.
Ключови думи: дълги плувания 10 км, ретроспективен анализ, етапи
на развитие, период 1980 – 2020 година;
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A retrospective analysis of the 10-km
swimming races development
Petar Stoychev, Boyan Zlatev
Abstract
Swimming is a sport with thousands of years of history, but there are not many
publications in the specialized literature regarding 10-kilometers competitive
swimming discipline. In this regard, the aim of the theoretical study is to
improve the management of the training process in long-distance swimmers
through a retrospective analysis of the competitive activity in the 10km marathon
swimming discipline. By studying the FINA swimming rules from all major
international competitions in 10 km long-distance swimming for the period
from 2000 to 2019 the general set of results of 1232 male and female athletes
characterizing the emergence and development of this discipline worldwide
was analyzed. It was concluded that the period 1980-2019 was divided into three
stages of the development of the 10 km long-distance swimming discipline:
the first stage (up to 2000) covers the appearance and experimentation, the
second one (from 2000 to 2008) is a stage of approval and the third stage (from
2008 to 2019) is a stage of intensive development. The systematization of sports
achievements gives grounds to be formed the following groups of athletes: with
excellent results (the range of 1 hour 45 minutes to 2 hours) and with very good
results (from 2 hours to 2 hours 10 minutes) for the competitive performance in
10 km swimming among the world’s elite male swimmers.
Keywords: 10 km long-distance swimming, retrospective analysis, stages of
development, period 1980-2020;

Въведение
Плуването е спорт, който има
хилядолетна история и актуалност основаващи се на естествения стремеж на човека да се
изявява и усъвършенства своите възможности. Анализите на
състезателна дейност водят до
факта, че съществува голямо разнообразие от дисциплини. Нарастващата популярност на дългите плувания – по-непосредствено
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общуване с природата, лично предизвикателство, възможности за
организация и провеждане, появата на много „конкурентни“ дисциплини в други спортове-триатлон, ,,айрън мен“, “крос – фит“
и т.н. В специализираната литература по отношение на състезателното плуване на 10 км не се
срещат голям брой публикации,
което определи и необходимостта от ретроспективен анализ в
тази насока.

Цел, задачи и методика на изследване
Целта на изследването е да се
подобри управлението на тренировъчния процес при състезатели от дългите плувания посредством ретроспективен анализ на
състезателната дейност в дисциплината 10 км.
Задачи на изследване:
1. Анализ, по данни от информационни източници, на актуални теоретични и приложни знания за състезателната дейност в
дългите плувания.
2. Систематизиране и характеристика на влиянието на водещи компоненти на състезателната дейност в дългите плу-

вания на 10 км. при елитни мъже
и жени;
Обект на изследване са състезателната дейност в дългите
плувания на 10 км. при елитни
състезатели.
Предмет на изследване са
спортните постижения в плуванията на 10 км, влиянието на
водещи компоненти и постиженията в отделни части от състезателното разстояние върху
крайния спортен резултат;
Изследвани лица: Бяха регистрирани, систематизирани и
анализирани спортните постижения и състезателни изяви на
целия световен елит мъже и
жени в дългите плувания на 10
км. Количествена информация за
изследваните лица е поместена в
Таблица № 1.

Таблица 1. Изследвани лица и изследователски единици
Количествени
стойности
Методи и анализи

Събития

Брой
показатели

Изследователски
единици

Развитие на дългото
Мъже – 963
плуване – 10 км

19

6

109782

съст. Мъже – 175
Жени – 114

7

8

16184

Анализи
дейност

на

Състезатели

Методи на изследване
– литературно проучване – включва публикации, книги, учебници;
– анализ на документи – бяха
проучени специализирани документи-протоколи от всички найзначими международни състезания в дългите плувания на 10 км

за периода от 2000 до 2019 година
включително. Т.е. беше анализирана генералната съвкупност от
данни характеризиращи появата
и развитието на тази дисциплина в световен мащаб.
– математико-статистически методи.
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За обработване на получените данни са използвани следните
математико – статистически
методи: вариационен анализ; корелационен анализ; t-критерий на
Стюдънт за зависими и независими извадки за да бъдат определени като значими различия, когато те наистина съществуват;
Получените резултати бяха обработени на SPSS 25 и Excel.
– теоретичен анализ и синтез.
Получени резултати и анализи
Плуването на дълги дистанции
получава Олимпийско признание
през 2008 г., когато дисциплината 10 км в открити води е включена официално в програмата
на Олимпийските игри. До този
момент обаче това са дисциплини с дълга история, които имат
своето начало в редица приложни
дейности, а след това и като състезателна надпревара. В тях се
включват плувания на разстояния от 5, 25 до дори 80 км, в това
число и първа дисциплина от различните видове триатлон, където достигат дължина до 3.8 км
в състезания от групата „Iron
man“. Заедно с това в света се
провеждат много състезания по
плувания в реки, езера и открити водни пространства, в които
участват десетки хиляди хора.
Към тях се прибавят и десетки
други разновидности на плувания
примерно в ледени води, като
част от различни многобои или
традиционно утвърдени регионални или международни състе26 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

зания за плуване в морски заливи,
между населени места или забележителни природни дадености
край реки и езера. В това голямо
разнообразие от възможности по
различни причини и в различни
страни са се утвърдили и някои
традиционни състезания. В България пример се явяват маратонските плувания Галата–Варна, с
дължина около 4500м или плуването от остров „Света Анастасия“ до гр. Бургас с дължина около 8000 метра. Преплуването на
морски протоци, примерно като
Ламанш, също е част от голямото разнообразие от дълги плувания.
Характерно за този вид плувни дисциплини е плуването с ниска, спрямо спринтовите 100 м
интензивност. Скоростта на
плуване е около 8 км/час, като се
плува с нисък темп и дълга крачка
с продължителни плъзгания. Кислородната консумация, съответстваща на Аеробния Праг достига според Р. Йосифов – 2018 г.
до около 60% от максималната в
зависимост от тренираността,
като адаптивните промени на
тъканно дишане в мускулатурата, увеличаването на мускулния
гликоген, локалното кръвоснабдяване, увеличаване на размера и
броя на митохондриите, повишаване на ензимна активност,
се наблюдават само в тренирани
мускулни влакна. При състезателните маратонски плувания в мускулните усилия се включват предимно бавните (ST – slow twitch,
SO или тип I) мускулни влакна, а с

изчерпване на гликогена в тях при
по-продължителна работа постепенно се ангажират и бързите влакна. Енергоосигуряването
е аеробно с минимален анаеробен
компонент и в резултат лактата е в малки количества и алкално-киселинното равновесие на организма е сравнително устойчиво
дълго време. Минутният дихателен обем се увеличава предимно чрез увеличаване дълбочината
на дишането, пулсовата честота
достига до 70-75% от максималната, а концентрацията на лактат не надвишава индивидуалната за аеробния праг. Основни
източници на енергия са мазнините - мускулен триацилглицерол
и свободни мастни киселини и въглехидратите - мускулен гликоген
е кръвна глюкоза зависима от запасите на чернодробния гликоген.
Свободните мастни киселини са
основен мастен източник, а основен въглехидратен източник при
ниска интензивност е кръвната
глюкоза. Приемът на въглехидрати по време на мускулна дейност
може да потисне мастния метаболизъм и увеличи използването
на въглехидрати.
При маратонските плувания,
които в голяма част от случаите са с продължителност повече
от 2 часа, гликогеновите запаси
на мускулатурата зависят от
тренираността и от натоварването, и храненето през предходните дни. След изчерпване на
гликогеновите запаси в мускулатурата и черния дроб настъпва
осезаема умора въпреки наличие-

то на достатъчно мазнини и кислород. Причините са много, но
като водещи се очертават според McArdle et al. – 2015 г. нарушеното разграждане на мазнините
с по-ниска скорост, отсъствието
на въглехидрати и недостиг на
глюкоза за мозъчните структури.
Последното влияе съществено и върху междумускулната
координация, което води до локална и глобална мускулна умора.
При плуването на 10 км приоритетно водещо е дълготрайното
кислородно енергообезпечаване,
т.нар. аеробна гликолиза. В този
случаи енергоизточници за дейността са всички посочени погоре - въглехидрати, мазнини и
белтъчини.
Систематезирането и анализите на данните свързани със състезателната дейност в дългите
плувания на 10 км посредством
ретроспективен анализ, ни дават основания да се посочат три
етапа в нейното развитие:
- първи - до 2000 г.;
- период до включване в програмата на Олимпийските игри от
2000 до 2008 г;
- съвременен етап на развитие
и популяризиране след 2008 г.
Установява се, че през първия
етап състезанията се провеждат
несистемно, епизодично и имат
характер на проучвателна организация и изграждане на състезателни правила и изисквания. Определяме го като етап на „поява
и експериментиране“ на дисциплината 10 км в състезателните
програми на FINA.
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Разглеждат се и намират отговор въпроси по отношение на:
място за провеждане на състезанието, планиране и проект, разположение на състезателното
трасе, финална зона, дълбочина
на водата, допустими температурни стойности на водната
среда. Съоръжения по състезателното трасе; Стартова зона
съоръжения; Техническо осигуряване: времеизмерване, комуникации, фотофиниш, резултати
и стартови листа, център за
разпечатване на резултати, видео табло, телефони, радиостанции. Съдии по разстоянието;
Спасителна служба; Медицинско
оборудване и обслужване: медицински център, антидопингов
контрол. Съоръжения и услуги за
зрителите: основни съоръжения,
трибуни за зрителите, информация за зрителите. Дейности:
програма на състезанието, оперативни срещи на Организационния комитет, заявки за участие
и акредитации, провеждане на
състезанието, задължения на журито в състезателни дни, съдии
от страна на Организационния
комитет – задължения в тренировъчни дни и тренировъчни
периоди, длъжностни лица на
Организационния комитет - задължения в състезателни дни, сигурност; Официални церемонии и
социални събития; Състезателни правила.
По отношение развитието на
състезателната дейност през
следващите два етапа в Таблици
№ 2 и № 3 са интегрирани коли28 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

чествени стойности на измененията на редица показатели. Техните анализи формират и специфичните особености на развитие
на съвременната състезателна
дейност в плуванията на 10 км.
През втория етап на развитие
на дисциплината 10 км е видно,
че в краткия 8 годишен период
до включване в програмата на
ОИ устойчиво нараства както
броя на състезателите така и
на страните, които те представят. Това позитивно нарастване
се характеризира с 29 състезатели през 2000 г. от 20 страни
при първата световна купа САЩ
до 52 състезатели от 35 страни
в Олимпийската квалификация
през 2008 г. в Испания.
Същевременно непрекъснато
се подобрява и спортната квалификация на участниците ,чиито постижения се доближават
устойчиво във времето. При
първите стартове в началото на
2000 та година разликата между
най-доброто и най-слабото постижение е 1 час 08 мин и12 секунди. Осем години по-късно тя намалява съществено до 17 минути
01 секунда, което недвусмислено
формира позитивна тенденция
на повишаване на спортната квалификация на състезателите на
10 км. В същото време подобряването е съпътствано и с изравняване на възможностите като
средните постижения на първите 20 състезатели през 2000 г
от 1 час 58 минути 52.86 секунди
се подобряват до 1час 53минути
40.10 секунди през 2008 г.
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3:05:22.56 2:24:20.00 1:49:35.00 2:03:20.10 2:05:03.40 2:05:51.80 2:39:57.00 2:14:48.74 2:10:22.50

1:08:12

Разлика

1:51:11.50
1:51:46.60

Х на първите
1:58:52.84 2:06:23.00 –
20

2:01:35.00

Х на първите
1:57:16.56
10

0:12:62

1:49:33.00 1:51:04.40

0:0:05

–

2:01:07.00

Х на първите
1:57:12.33
3-ма

0:23:16

20

25

39

35

92

0:19:13

0:29:18

0:19:16

0:17:01

1:55:50.60 1:47:56.70 2:11:00.20

1:55:06.70 1:47:15.30 2:10:44.10

1:56:01.09 1:53:40.10

1:55:50.57 1:53:37.40

1:54:49.90 1:46:42.60 2:10:40.20 1:55:37.43 1:53:24.30

0:8:67

1:49:30.00 1:50:58.80 1:54:38.00 1:46:38.10 2:10:39.40 1:55:32.52 1:53:21.00

20

80

Най-слабо
постижение

2:01:04.00

21

87

1:57:10.50

2

92

4

Най-добро
постижение

19

86

11

48

52

2008
Испания

20

91

5

43

54

2007
Австралия

Страни
участнички

100

3

34

39

2006
Италия

86

4

31

34

2005
Канада

97

3

25

29

2004
Дубай

% завършили

–

30

33

2003
Испания

4

3

3

2002
Египет

Не завършили 1

28

Успешно
завършили

2001
Япония

28

2000
САЩ

Състезатели 29

Показатели

Години

Таблица 2. Динамика на показателите характеризиращи развитието на плуването на 10 км в периода
2000–2008 г.
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48

25

23

2

92

24

Състезатели

Успешно
завършили

Не завършили

% завършили

Страни
участнички
45

89

7

11

77

6

20

26

2014
Канада

0:25:89

0:25:25

0:13:8

0:21:35

0:22:06

1:50:28.20

Х на първите
1:52:55.80 1:52:26.80 2:01:59.80 1:54:40.50 1:46:28.50 1:50:49.20 1:49:29.80 1:59:31.50
20

1:46:12.10

1:49:49.40

0:30:02

2:16:50.20

1:49:48.20

47

96

3

69

72

2015
Русия

1:50:10.60

2:01:07.80 1:54:33.90

2:01:01.50 1:54:27.80 1:45:31.20 1:49:57.50 1:49:15.40 1:56:48.70

0:23:71

1:49:11.80 1:56:44.90

39

94

4

62

66

2013
Испания

1:50:38.30 1:49:20.10 1:57:04.08

1:52:13.10

1:52:09.10

Х на първите
10

0:28:42

1:51:52.70 1:52:41.60

0:17:62

Х на първите
3-ма

Разлика

1:49:55.10

23

100

-

25

25

2012
Лондон

2:09:13.40 2:20:48.20 2:24:30.70 2:20:13.80 2:10:43.00 2:03:35.10 2:10:46.20 2:18:50.60

45

91

6

54

61

2012
Португалия

Най-слаб
постижение

22

75

9

62

68

2011
Китай

1:51:51.60 1:52:06.90 2:00:59.30 1:54:24.70 1:45:18.50

31

86

6

28

37

2010
Канада

Най-добро
постижение

Показатели

42

2009
Рим

Години

2008
Китай

Таблица 3. Динамика на показателите характеризиращи развитието на плуването на 10 км в периода
2008-2019 г.

Показатели

Години

2016
Бразилия

2017
Унгария

2018
Унгария

2019
Корея

Състезатели

25

65

69

75

Успешно завършили

23

65

63

73

Не завършили

2

-

6

2

% завършили

92

100

91

97

Страни участнички

23

41

22

47

Най-добро постижение

1:52:59.80

1:51:58.50

1:55:40.20

1:47:55.90

Най-слабо постижение

1:59:17.20

2:15:41.20

2:23:20.30

2:10:16.80

Разлика

0:06:58

0:23:83

0:27:8

0:22:61

Х на първите 3-ма

1:52:59.80

1:51:58.90

1:55:54.00

1:47:56.30

Х на първите 10

1:53:03.80

1:52:01.50

1:56:01.90

1:48:01.20

Х на първите 20

1:53:04.90

1:52:29.40

1:56:21.50

1:48:15.90

Несъмнено са налице достатъчно обективни аргументи да
се определи този втори етап
като „етап на утвърждаване“
на дисциплината 10 км в състезателните програми на състезания по плуване и сред спортната
общност на специалистите по
плуване в света.
Положителен катализатор на
последващия – след 2008 г. процес
на развитие несъмнено се оказва
включването в програмата на
Олимпийските игри, което дава
възможност милиони хора по света да се запознаят с нейната специфика.
За 10 години броя на участниците достига до 75 състезатели
от 47 страни през 2019 г. в Република Корея. Сравненията с първите количествени стойности
на същите показатели формират

качествен скок от трикратно
повече състезатели и два пъти
и половина повече страни участнички. Това дава основания етапа
да се характеризира този съвременен етап на развитие на дисциплината като етап на „интензивно развитие“.
Налице са голям брой обективни аргументи които водят до
обобщението, че след период на
20 годишно присъствие дисциплината не само се е утвърдила
устойчиво в системата от плувни дисциплини, но е формирана и
устойчива база на нейното бъдещо развитие в света.
Изводи
1. Установява се, че характеризиращи теоретични и приложни анализи за състезателнаСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 31

та дейност в дългите плувания
са твърде ограничени като брой
публикации, съдържание и изводи
в специализираната литература.
2. Направеният за първи път
в специализираната литература ретроспективен анализ дава
основания да се посочат в периода 1980-2019 година три етапа
в развитието на дисциплината
10 км. Първи – до 2000 г. на поява
и експериментиране, втори от
2000 до 2008 г. – етап на утвърждаване и от 2008 до 2019 – етап
на интензивно развитие.
3.Систематизирането
на
спортните постижения дава основания да се формират групи на
отлични – в диапазон 1час 45 минути до 2 часа и много добри от
2часа до 2 часа 10 минути за състезателната изява в плувания на
10 км при световния елит- мъже.
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Зависимости между показатели за физическо
развитие при 9-12 годишни състезатели по таекуон-до
Силвия Илиева-Синигерова
Резюме.
Целта на настоящото изследване е да се изследва взаимовръзката
между основните фактори за физическо развитие при 9-12 годишните
състезатели по таекуон-до ITF.
Методика: Изследвани са 137 спортиста, 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.), представители на 9 спортни клуба. Спортният стаж на изследваните спортисти варира между 1 и 6
години. Изследвани са 16 показателя за физическо развитие.
Резултати: Процент телесни мазнини е много важен показател,
особено за категорийни спортове. Наблюдаваме много голяма зависимост единствено с показателя абсолютно количество телесна маса (r
= 0.915), докато при показателя активна телесна маса откриваме зависимост с 4 показателя – тегло, разтег хоризонтален, обиколка на мишница и мускулна обиколка на мишница. Много голяма е зависимостта с
теглото (r = 0.967).
Заключения: Открояват се две основни групи показатели – характеризиращи размерите на долния крайник и характеризиращи състава
на телесната маса. Показателите, характеризиращи размерите на долния крайник са от изключително важно значение за спорта таекуондо и ще заемат централно място при началните етапи на подбор в
спорта.
Ключови думи: физическо развитие, корелационна зависимост, 9-12 г.
състезатели, таекуон-до, подбор в спорта

34 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

Correlations between physical development indicators
in 9-12-year-old taekwon-do athletes
Resume
Aim: The aim of the present study was to investigate the relationship between
the main factors of physical development in 9-12 year old ITF taekwon-do
athletes.
Methods: Applied a study of a sample of 137 ITF taekwon-do athletes (boys n
= 99 and girls n = 38) aged 9-12 years were studied (boys 10.58 ± 1.14 years and
girls 10.24 ± 0.97 years), representatives of 9 sports clubs. The sports experience
of the studied athletes varies between 1 and 6 years. 16 indicators of physical
development were studied.
Results: Body fat percentage was a very important indicator, especially for
category sports. We observed a very high dependence only with the indicator
absolute body weight (r = 0.915), while with the indicator active body mass
we found a dependence with 4 indicators - weight, horizontal extension, arm
circumference and arm muscle circumference. The dependence on weight was
very high (r = 0.967).
Conclusions: There are two main groups of indicators - characterizing the
size of the lower limb and characterizing the composition of body weight. The
indicators characterizing the size of the lower limb were extremely important
for the sport of taekwondo and would occupy a central place in the initial stages
of selection in the sport.
Key words: physical development, correlation dependence, 9-12 year old
athletes, taekwon-do, selection in sport

Увод
Физическото развитие (особено показателите ръст и тегло)
е свързано в значителна степен
с общата физическа подготовка на елитните спортисти. В
различна степен на зависимост,
но статистически достоверно,
отделни антропометрични показатели, характеризиращи физическото развитие, се намират
в корелационна връзка с отделни
страни на физическата дееспособност, с отделни физически качества. Необходимо е да се обър-

не внимание на възможността за
формиране на специфично физическо развитие под влияние на специфични методи на тренировка
и развитие на специалната физическа подготовка [7].
От друга страна, един от
най-важните проблеми във физическото възпитание и спорта
е свързан с разкриването на взаимната връзка между различните показатели, които описват
състоянието и поведението на
човека в условията на двигателната дейност (влиянието на различни фактори върху спортноСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 35

то постижение, връзката между
двигателните качества, физическото развитие и др.) [2].
Целта на настоящото изследване е да се изследва взаимовръзката между основните фактори
за физическо развитие при 9-12
годишните състезатели по таекуон-до ITF.
Методика
Настоящото изследване е проведено в периода март - май 2019
година.
Обект на изследване е физическото развитие на 9-12 годишните състезатели по таекуон-до в
България.
Контингент са 137 спортиста,
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.), представители на 9 спортни
клуба. Спортният стаж на изследваните спортисти варира
между 1 и 6 години. Изследвани са
16 показателя за физическо развитие.
Показатели за физическо развитие: ръст, тегло, разтег хоризонтален, разтег вертикален,
дължина на горен крайник, дължина на долен крайник, обиколка на
мишница, обиколка на предмишница, мускулна обиколка на мишница, обиколка на бедро, обиколка
на подбедрица, мускулна обиколка на бедро, процент телесни
мазнини, активна телесна маса,
абсолютно количество телесни
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мазнини, абсолютно количество
на мускулната маса.
Математико-статистически методи – състоянието на изследваните показатели е описано с вариационен анализ, който показа,
че разпределението на стойностите е нормално. Предварителната проверка установи, че
зависимостите между отделните показатели са линейни. За установяване на зависимостите
е използван коефициентът на
обикновена линейна корелация на
Пирсън (r). Получените резултати са обработени с IBM SPSS 25.0
Анализ на резултатите
На табл. 1 и табл. 2 са представени корелационните матрици,
разделени по възрастови групи и
пол (9-10 години и 11-12 години).
Физическото развитие при 9-10
годишните момчета и момичета
(табл. 1) показва много големи зависимости (над 0,9) между някои
от изследваните показатели:
1. Показателят тегло се характеризира с няколко периода на бурно развитие през детството и
пубертетния период и корелира
много силно с обиколка на мишницата, активната телесна маса и
мускулната обиколка на мишница.
2. Обиколката на мишницата
логично корелира най-силно с мускулната обиколка на мишницата.
3. При показателя обиколка на
подбедрицата са наблюдава много голяма зависимост с мускулната обиколка на бедрото и актив-

ното количество мускулна маса.
4. Процента телесни мазнини логично показва много силна
зависимост с абсолютното количество телесни мазнини.
5. Наблюдава се много голяма зависимост между активното
количество мускулна маса и мускулната обиколка на бедрото.
От данните, представени на
табл. 2, прави впечатление факта, че повечето взаимовръзки,
които показват много големи зависимости (над 0,9) при 9-10 годишните момчета и момичета,
се наблюдават и в горната възрастова група.
От показателите за физическо
развитие при 11-12 годишните
момчета и момичета наблюдаваме още много големи зависимости
между обиколката на бедрото
с обиколката на подбедрицата,
мускулната обиколка на бедрото
и активното количество мускулна маса.
На табл. 3 са представени
корелационните
зависимости
между показателите за физическо развитие при 9-12 годишните момчета и момичета. Прави
впечатление факта, че стойностите на голяма част от показателите са значителни при
α = 0.01.
Показателят дължина на горен крайник е от изключително
значение при тренировъчната и
състезателната дейност в таекуон-до и по-специално – в дисциплината спаринг, защото оказва влияние върху поддържаната

дистанция и тактиката, която
прилага състезателя. От друга
страна не се наблюдава корелационна зависимост с другите показатели, която да бъде над 0.71.
При показателя обиколка на
мишница се наблюдава зависимост с 4 показатели – тегло, обиколка на предмишницата, активна телесна маса и мускулна обиколка на мишницата. Логичната
според нас зависимост с мускулната обиколка на мишницата е
със сила r = 0.995, докато силата
на зависимостта с обиколката на
предмишницата е r = 0.803.
Дължина на долен крайник е от
показателите, които показват
възходящо развитие във възрастов аспект и при двата пола.
Обикновено момчетата изпреварват момичетата, но в пубертетния период стойностите и
при двата пола са изравнени. Въпреки това откриваме значителни и големи зависимости с другите показатели.
Обиколка на бедро е важен показател за този спорт, защото
съотношението на работа между
горни и долни крайници е 30:70.
Заедно с показателя „дължина на
долен крайник“ са от изключително важно значение, особено
при началните етапи на подбор в
спорта. Откриваме зависимост
с 3 показатели - обиколка на подбедрица, абсолютно количество
на мускулната маса и мускулната
обиколка на бедрото.
Мускулните обиколки на горния
крайник (мишница и предмишница) и на долния крайник (бедро и
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%

kg

kg

kg

cm

cm

АКТМ

АТМ

АКММ

МОМ

МОБ

12

13

14

15

16

.453*

.505*

.519*

.674*

.138

-.125

.376*

.358*

.842*

.459*

.485

.402*

.717*

.876*

.735*

Р

.495*

.909*

.562*

.947*

.092

-.238

.430*

.668*

.632*

.519*

.904*

.347*

.413*

.676*

Т

.456*

-.162

-.314*

.145

.004

.580

.285**

.182

.358*

РВ

.179

.424* .284**

.440*

.489* .285**

.628*

.101

-.135

.360*

.328*

.740*

.431*

.432*

.395*

.786*

РХ

-.479*

.253**

-.424*

.361*

-.069

-.180

-.493*

.006

.312*

-.466*

.215

ДГК

.502*

.992*

.556*

.848*

.109

-.203

.468*

.777*

.441*

.529*

ОМ

.502*

.592*

.556*

.848*

.109

-.085

.904*

.502*

.438*

ОБ

.437*

.467*

.534*

.550*

.350*

.107

.436*

.440*

ДДК

.418*

.765*

.648*

.449*

.632*

.401*

.711*

ОПМ

.902*

.442*

.958*

.269**

.468*

.307**

ОПБ

МОМИЧЕТА

-.072

-.183

.110

-.526*

.913*

%ТМ

.114

.132

.326*

-.232

АКТМ

.447*

.845*

.444*
.958*

.534*

АТМ АКММ

.482*

МОМ

МОБ

Изследвани лица = 68
*Корелацията е значителна при α = 0.05
**Корелацията е значителна при α = 0.01

Р – ръст, Т – тегло, РХ – разтег хоризонтален, РВ – разтег вертикален, ДГК – дължина на горен крайник, ОМ – обиколка на мишница,
ОБ – обиколка на бедро, ДДК – дължина на долен крайник, ОПМ – обиколка на предмишница, ОПБ – обиколка на подбедрица, %ТМ –
процент на телесните мазнини, АКТМ – абсолютно количество телесни мазнини, АТМ – активна телесна маса, АКММ – абсолютно
количество на мускулната маса, МОМ – мускулна обиколка на мишницата, МОБ – мускулна обиколка на бедрото
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cm

РВ

ДГК
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Т

РХ

3
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Р

1
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№

Таблица 1. Корелационни зависимости между момичета и момчета 9 - 10 години
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-.303*

-.106

kg

cm

cm

МОМ

МОБ

15

16

.558*

.600*

.887*

.470*

.352*

.352*

.457*

.547*

.036

.581*

.887*

.679*

.966*

-.082

.277** .759*

.754*

.350*

.337*

.478*

.432*

.541*

.528*

.690*

.002

-.175

.417*

.479*

.759*

.438*

.542*

.594*

.705*

РХ

.393*

.428*

.465*

.579*

-.074

-.188

.359*

.358*

.675*

.396*

.431*

.457*

РВ

ОМ

.837*

.330*
.925*

.471*

.996*

.604*

.882*

.998*

.513*

.962*

.589*

-.084

ОПМ

.182
.351*
.617*

.390* .451*

.344* .828*

.461*

.486* .626*

.156

.016

.389* .638*

.335*

ДДК

ОПБ

%ТМ

.923*

.465*

.956*

.460*

АКТМ

.081
-.186

-.071*

-.327* -.155

-.054

-.532* -.337*

.265** .944*

.139

МОМИЧЕТА

.382*

ОБ

-.341** -.202
-.171

-.265** .518*

.382*

-.155

.442*

.007

-.116

-.244** .494*

.285**

.557*

-.261** .540*

.352*

ДГК

.567*

.878*

.621*

АТМ

.960*

.579*
.492*

АКММ МОМ МОБ

Р – ръст, Т – тегло, РХ – разтег хоризонтален, РВ – разтег вертикален, ДГК – дължина на горен крайник, ОМ – обиколка на мишница,
ОБ – обиколка на бедро, ДДК – дължина на долен крайник, ОПМ – обиколка на предмишница, ОПБ – обиколка на подбедрица, %ТМ –
процент на телесните мазнини, АКТМ – абсолютно количество телесни мазнини, АТМ – активна телесна маса, АКММ – абсолютно
количество на мускулната маса, МОМ – мускулна обиколка на мишницата, МОБ – мускулна обиколка на бедрото
Изследвани лица = 69
*Корелацията е значителна при α = 0.05
**Корелацията е значителна при α = 0.01
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Таблица 2. Корелационни зависимости между момичета и момчета 11 -12 години

М О М Ч Е ТА
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-.045

.967**

.018

.689**

kg

cm

cm

МОМ

МОБ

15

16

.461**

.525**

.534**

.351**

.705**

.581**

.906**

.662**

.504**

.425**

.484**

.584**

.555**

.740**

-.013

.398**

.417**

.415**

.436**

.456**

.632**

-.142

.247**

.726**

-.209*

.426**

-.125

.519**

-.063

.205*

.562**

.551**

.995**

.618**

.880**

-.068

.803**

.487**

-.065
.169*

.189*

%ТМ АКТМ

.466** .348** .915**

.250**

ОПБ

-.034

.998** .474** .487** .909** -.171*

.552** .507** .793** .470** -.310**

.963** .544** .643** .947**

-.005

-.050

.161

.577** .602** .553** .392** -.554** -.300**

-.014

.416**
.426** .684**

ОПМ

.556** .960**

.531**

АКММ МОМ МОБ

.878** .597**

.591**

АТМ

Изследвани лица n = 137
*Корелацията е значителна при α = 0.05
**Корелацията е значителна при α = 0.01

Р – ръст, Т – тегло, РХ – разтег хоризонтален, РВ – разтег вертикален, ДГК – дължина на горен крайник, ОМ – обиколка на мишница,
ОБ – обиколка на бедро, ДДК – дължина на долен крайник, ОПМ – обиколка на предмишница, ОПБ – обиколка на подбедрица, %ТМ –
процент на телесните мазнини, АКТМ – абсолютно количество телесни мазнини, АТМ – активна телесна маса, АКММ – абсолютно
количество на мускулната маса, МОМ – мускулна обиколка на мишницата, МОБ – мускулна обиколка на бедрото
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14 АКММ
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7
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.624**

6
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№

Таблица 3. Корелационни зависимости между момичета и момчета 9 -12 години

М О М Ч Е ТА

подбедрица) показват много големи зависимости помежду си.
Процент телесни мазнини е
много важен показател, особено
за категорийни спортове. Наблюдаваме много голяма зависимост
единствено с показателя абсолютно количество телесна маса
(r = 0.915).
Абсолютно количество телесна маса логично проявява много
голяма зависимост с показателя
процент телесни мазнини (r =
0.915).
При показателя активна телесна маса откриваме зависимост с 4 показателя – тегло, разтег хоризонтален, обиколка на
мишница и мускулна обиколка на
мишница. Много голяма е зависимостта с теглото (r = 0.967).
Абсолютно количество на мускулната маса е от показателите,
при които откриваме 3 много
големи зависимости – обиколка
на бедро, обиколка на подбедрица
и мускулна обиколка на бедрото.
Прави впечатление факта, че посочените взаимовръзки се наблюдават единствено при показателите, които характеризират долният крайник.
Дискусия
За някои спортове общото
добро физическо развитие при
равни други условия (техническа, тактическа, физическа, функционална и психологическа и др.)
може да определи по-доброто
спортно постижение. Високият
ръст и относително по-дългите

горни или долни крайници дават
редица преимущества и в спортове като бокс, борба, скокове и
др. [7].
Според някои автори за възрастта 11-12 години има пет фактора, които оказват влияние върху
подбора в таекуон-до и показателите за физическо развитие (възраст, ръст и тегло) заемат едва
5,2 % [8].
Други специалисти препоръчват подбора на високи и слаби
спортисти с високи нива на анаеробна предразположеност, което
ще даде възможност на треньорите по таекуон-до да прогнозират по-добре бъдещото развитие
на спортистите [9].
Поради изразеното влияние на
процесите на съзряване и растеж
върху изследваните характеристики при спортисти в детскоюношеска възраст са необходими
изследвания с лонгитудинално
проследяване в хода на спортната подготовка [3].
Към този момент редица автори изследват силата на зависимостта между показатели на
физическо развитие и двигателна
годност [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10].
До момента не са открити
достатъчно изследвания, свързани с проблема при 9-12 годишни
състезатели по таекуон-до.
Изводи и препоръки
Анализът на резултатите и
корелационните матрици за физическо развитие при 9-12 годишните състезатели по таекуон-до,
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ни дават основание да направим
следните изводи:
1. Във възрастовата група
9-12 годишни състезатели по
таекуон-до се наблюдават много големи зависимости, които са
идентични и за двата пола.
2. Открояват се две основни
групи показатели – характеризиращи размерите на долния крайник и характеризиращи състава
на телесната маса.
3. Показателите,
характеризиращи размерите на долния
крайник са от изключително важно значение за спорта таекуондо и ще заемат централно място
при началните етапи на подбор в
спорта.
4. Показателите,
характеризиращи състава на телесната
маса се влияят в много голяма
степен от тренировъчния процес и треньорите трябва да насочат усилията си към оптимизирането на стойностите им за
конкретния състезател и теглова категория.
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Енергийна консумация при субмаксимални
натоварвания в тениса
Димитър Димов – ТУ-София
Резюме: При всеки спорт енергийните нужди са различни. При цикличните спортове енергийния разход е с малки колебания, докато характерна особеност на ацикличните е промяна на потреблението на
енергия по време на тренировка или мач. Тениса е от спортовете с неясен край и енергийната консумация варира в големи граници. Новите
технологии помагат на треньорите да регулират тренировъчните натоварвания и то почти на момента. За целите на нашето изследване
проследихме динамиката на енергийната консумация при субмаксимални натоварвания. Изследвани бяха периодите както на активна игра,
така и почивните интервали. Изследванията също така бяха насочени
и към енергийната консумация при различни видове настилки.
Ключови думи: енергийна консумация, тенис, тренировъчно натоварване

Energy consumption during submaximal loads in tennis
Abstract: Every sport has different energy needs. In periodic sports the energy
consumption is almost identical, the non-periodic sports are characterized by
deviation in the energy consumption during the practice or the match. In the
individual sports like tennis this energy consumption is totally unpredictable
and depends on many factors. The tennis sport are characterized by the fact
that their end I never known in advance. But with the new technologies during
training loads, the trainer can adjust the intensity right almost instantly. For the
purpose of our study, we tracked the dynamics of energy consumption in training
loads with submaximal intensity. Part of the analyses include differences in the
dynamics depending on the court surfaces (clay and hard court). The periods of
active play and rest were also examined.
Keywords: energy consumption, tennis, training loads
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Модерният тенис е новата
еволюция в тениса. Всяко ново поколение идва с желанието да подобри своите технически, физически, психически и функционални
качества. Те се надграждат и усъвършенстват постоянно, така
че да са максимално конкурентни
и издигат спорта до нови висини. Физическите изисквания към
професионалните тенисисти нараства неимоверно през последните години, даже десетилетие,
според Димов [2]. Понастоящем
средните интензитети варират
между 60-70% от максималния
кислороден капацитет (VO2max).
От друга страна тениса може да
бъде класифициран като аеробен
спорт, с акцент върху гликолизата. Играта на тенис е спорт,
който едновременно изисква бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост [1]. За поддържането на оптимална физическа
форма, освен тренировките, от
особена важност е поддържането на енергийния баланс. Енергийния баланс представлява разходът на енергия за жизнените
процеси и мускулната дейност е
основен критерий за определяне
потребностите на организма на
тенисиста от нутриенти (белтъчини, мазнини, въглехидрати,
минерали, витамини) за едно
денонощие. Изразходваната от
организма енергия се покрива със
съответната по количество и
качество храна. Чрез измерване с
една и съща мерна единица, величина на изразходваната енергия
и количеството на приетата за

нейното покритие храна, се определя енергийния баланс на организма. Върху основната обмяна на
хранителни вещества в организма оказват влияние централната нервна система, ендокринната система, възрастта на индивида и неговия пол, стресовите
състояния, смята Girard [6].
Използването на хранителните вещества за нуждите на организма и задоволяването на неговите нужди от градивни и енергийни съединения, е сложен процес
на биохимични реакции, които се
извършват при обмяната на веществата. Мерните единици за
измерване на оползотворената
енергия и енергетична стойност
на храната са джаули или калории
според Novas [9]. „Базовата метаболитна норма на енергоразхода
показва разходът, необходим за
нормалното функциониране на
жизнените функции на човека.
Т.е метаболитната активност
на клетките и тъканите, както
и енергията необходима за поддържане на кръвообръщението,
дишането,
стомашно-чревния
тракт, бъбречната обработка,
мозъчната дейност и така нататък“ [3]. Хранителният режим
на тенисистите трябва да е балансиран и съобразен с интензивността на тренировките, които
в професионалния тенис са често
двуразови или триразови занимания, няколко пъти седмично.
Също така е изключително важно
да се поддържа добра хидратация
на организма, поради голямата
загуба на течности. Поради реСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 45

дуването на аеробна с анаеробна
работа в тениса е трудно да се
определи точният енергоразход.
Тези затруднения идват и от факта, че тенисистите постоянно
пътуват, преминават от една
фаза на подготовка в друга, сменят настилки, часови пояси, климатични условия и т.нат. Съвременните технологии спомагат
за нейното проследяване дори в
реално време. По този начин се
подобрява системата за подготовка и може да се влияе върху
спортиста незабавно.
Една от основните задачи на
учебно-тренировъчните занимания е както развитие на техническите и физическите способности на практикуващия, така
и повишаване и разширяване на
функционалните способности на
организма. В нашата практика
тези показатели се следят рядко, а в реално време почти никога.
Треньорите знаят, че различната
интензивност и обем влияят на
състезателите, но степента на
функционално въздействие е невъзможно да бъде проследено без
намесата на съвременни средства
в тренировъчния процес. По време на активна тренировка, организмът изразходва около 40% от
дневния си енергоразход, а по време на състезания и повече. Според
Ranchordas et. al [10] пред тенисистите има значителни изисквания към физическата и психологическата подготовка и за това е
важно правилната храна и напитки, както в тренировъчния процес, така и при мачовете. Aвтори
46 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

като Burke et. al [5] посочват, че
изразходваната енергия при тениса е на средно равнище (приблизително 500 kcal/h), спрямо други
спортове. Но трябва да се взима
предвид факта, че изхода от един
тенис мач никога не е ясен, понякога енергийния разход достига
много високи нива (над 2000 kcal/h).
Осъществяването на ефективен
контрол върху тренировъчното
натоварване обаче, изисква системно отчитане и анализиране
на сумарното функционално въздействие върху организма на спортиста на всички частни параметри. Успешен контрол в тенис
спорта може да бъде осъществен,
чрез проследяване на следните
функционални параметри като
енергийната консумация по време
на субмаксимални натоварвания
в учебно-тренировъчния процес,
а също и тяхното съпоставяне с
реалните условия на играта.
Цел
Целта на настоящето изследване е да се види вълната на разпределение на енергийна консумация по време на тренировки
с висока интензивност. Също
така да се проследят разликите
при натоварването на различни
настилки и тяхното сравняване
с реални мачове.
Методика
За целта на изследването използвахме спортно-педагогическо
тестиране и математико-ста-

тистически методи. Изследваните лица бяха 20 на брой – мъже
от първите 40 на българската
ранглиста (през периода на изследване), като 5 от тях са бивши или настоящи национални
състезатели за „Дейвис къп“. Тестуването се проведе в три различни града на България и на два
вида настилки поради различие в
динамиката на играта.
Проследихме динамиката на
енергоразхода в субмаксимални
тренировъчни
натоварвания.
При тях използваните упражнения поставят състезателя в
непрестанно движения по цялата ширина и дължина на игрището. Проследяваше се различията
в динамиката на енергийната
консумация в зависимост от настилката. Изследваха се и периодите на активна игра и почивка, т.е до какви граници достига енергоразхода и до какви нива
слиза в почивните интервали,
което е възможно благодарение
на софтуера от изследваното
устройство. Устройството, с
което се извършваха записите
е Suunto Ambit 2R SS020654000,
като предварително се въвеждат антропометрични данни на
изследваните лица. Преди започването на основната част от

тестирането
състезателите
провеждаха стандартна загрявка
и се отчитаха изходните нива на
енергоразход. Поради факта, че
тренировъчните занимания са с
продължителност над 90 мин.,
измервателното устройство бе
настроено да записва на всеки 6
секунди. Най-точното проследяване на енергийните нужди при
различните натоварвания в тениса, дава методиката, чрез която измервателното устройство
използва и следи този показател,
на основата на доказаната система на Firstbeat Technologies Ltd [8].
Използваните упражнения са описани подробно в приложението
на дисертационен труд [4].
Анализ на резултатите
Проблемът за величината и
характера на тренировъчните
натоварвания е основен в теорията на спортната тренировка.
Тренировките със субмаксимално натоварване предизвикват
дълбок ефект в хомеостазата на
трениращия. Това е видимо от
фигура 1, където са представени
данните за времето на натоварване, пулсовата честота и енергийния разход по време на цялото
тренировъчно натоварване. На

Фиг. 1. Функционални данни от единична тренировка
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Фиг. 2. Динамика на енергийна консумация по време на тренировка
със субмаксимално натоварване
фигура 2 е показана и динамиката
на енергийния разход по време на
тренировъчното занимание, което е близко до средното от проведените изследвания.
От показаната динамика на
енергийния разход ясно се виждат високите нужди от енергия
при състезателя по тенис. Средният енергоразход е 16 kcal, като
най-висока стойност се стига в
края на тренировъчното занимание, като данните показват 24
kcal. Общият енергоразход е 1294
kcal. Този резултат далеч надвишава данните за тенис спорта
[5]. Работните цикли се движат
от 14 до 24 kcal., като почивните
от 7 до 16 kcal. Данните за различните периоди на тренировката (работни и почивни) са изключително полезни, поради факта,
че е възможно проследяването
на функционалната динамика по
време на натоварването, така и
през почивните такива. От фиг.
2 също се вижда, че енергийните
нужди са толкова големи при конкретния състезател, че трудно
се различават почивните интервали, което е видимо при съпос48 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

тавянето на данните с тези на
пулсовата честова от същото
натоварване.
Данните от сравнителния
анализ на различните видове настилка (Таблица 1) ни дават основание да смятаме, че енергийния
разход при този род тренировка са почти идентични. Сметнати в процентни стойности
обаче картината е по-различна.
Като най-значителни разлики се
наблюдават при минималните
измерени стойности. При игровите интервали, които са найсъществени в един тренировъчен процент, разликите са 6.06%
в повече при бавната настилка
(червено) при средно аритметичните стойности. Максималните
такива обаче се наблюдават при
твърдата настилка с процентна
разлика от 7.89%.
Сравнителният анализ на
резултатите показват високи
стойности на енергийния разход
при тренировки със субмаксимални натоварвания и тези от реални мачове [4]. Данните на 20-те
тествани състезателя при този
род натоварвания са значително

Таблица 1. Показатели на енергийна консумация при различните
видове настилка

Таблица 2. Показатели на енергийна консумация при два различни
вида натоварване
Показатели

Реален мач

Настилки

Бърза

Бавна

Х

14,25

15,17

Показатели

Тренировка с
тактическа
насоченост

Реален мач
(почивни
интервали)

Реален мач
(игрови
интервали)

Бърза

Бавна

Бърза

Бавна

6,00

7,92

18,50

19,67

Тренировка с
тактическа
насоченост
(почивни
интервали)

Тренировка с
тактическа
насоченост
(игрови
интервали)

Настилки

Бърза

Бавна

Бърза

Бавна

Бърза

Бавна

Х

17,42

19,08

7,25

8,58

22,42

22,08

7,69%

17,48%

10,91

Разлика
на показателите 18,1%
в%

20,49%

17,24%
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по-високи и от представените
от други автори [7]. Това е видимо от таблица 2, където се показват данните на сравнителните
стойности от двата вида натоварване. При този анализ се вижда, че натоварването като стойности не е толкова различно, но
погледнато в процентно съотношение разликите стават значителни. Най-големи разминавания
в енергийната консумация се наблюдават при бавните настилки,
където 20,49% е разликата. Също
така и най-малка е разликата при
бавната настилка на почивните
интервали. Конкретно обаче състезателите най-много се влияят
от игровите интервали, т.е.
времето на реална игра. При нея
разликата при бързите настилки
е почти 6,5% повече от това при
бавните.
В заключение може да кажем,
че тренировките със субмаксимално натоварване, където тенисистите са поставени в ситуации на висок интензитет
имат силно влияние върху енергийната консумация. В игровите
интервали играчите използват
основно анаеробно-анаеробната
и анаеробна форма на енергоосигуряване (аеробно се среща в
почивните интервали и в началото на игровите интервали).
По-високи стойности се наблюдават при бавните настилки,
което се отдава на по-продължителните разигравания при този
вид настилка, а от там и достигането на по-висок енергоразход.
При максималните стойности
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на този показател, обаче водеща роля е при бързите настилки,
като това го отдаваме на високоинтензивните разигравания
в кратък интервал от време.
Субмаксималните натоварвания
препоръчваме да бъдат използвани в предсъстезателните периоди, поради техния кумулативен
ефект. Също така препоръчване
и увеличение на въглехидратния
прием на храни в този период,
за да могат да се запазят и възстановят гликогеновите запаси
в мускулите.
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Основни грешки при стрелбата в биатлона
вследствие на неправилно обработване на спусъка
Михайл Клечоров
Резюме. В настоящото проучване ще бъдат разгледани допусканите
основни грешки вследствие на неправилно обработване на спусъка при
стрелбата в биатлона. В продължение на 5 месеца беше извършено педагогическо наблюдение при стрелковата подготовка на биатлонистките от националният отбор по биатлон на България. След анализа
и обобщението на събраният материал беше изработена таблица 1,
в която са показани основните грешки при стрелбата вследствие на
неправилно обработване на спусъка в биатлона, допускани в различна
степен от спортистите. Практически всички грешки свързани с обработването на спусъка по време на изстрела се коригират с прилагането
на различни технически прийоми.
Ключови думи: биатлон, обработка на спусъка, основни грешки

Basic mistakes in biathlon shooting due to improper trigger
handling Mihayl Klechorov
Abstract. In the present study will be considered the main mistakes made due
to improper trigger handling in biathlon shooting. For 5 months a pedagogical
observation was carried out during the shooting training of the biathletes from
the national biathlon team of Bulgaria. After the analysis and summarization
of the collected material, Table 1 was made, which shows the main mistakes in
shooting due to improper handling of the trigger in biathlon shooting, made
to varying degrees by athletes. Virtually all mistakes related to the processing of
the trigger during the shot are corrected by the application of various technical
methods.
Keywords: biathlon, trigger processing, major mistakes

52 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

Въведение
Един от най-сложните елементи на техниката в стрелбата е
обработката на спусъка (спускане). От правилното му изпълнение зависи произвеждането на изстрела като цяло, тъй като при
грешка в обработката на спусъка
предизвиква срив в прицелването и се нарушава устойчивостта
на оръжието. „По тази причина,
действията на стрелеца по управление на спускането трябва да се
разглеждат като самостоятелна
система, решаваща свои специфични задачи, основни от които
са избор на вид и характер на управление на спусъка” [8]. Техниката на обработка на спусъка зависи
от качественото настройване на
спусковия механизъм. Jeff Cooper,
един от най-уважаваните специалисти в стрелковия спорт, отбелязва, че „изкуството на стрелбата зависи най-много от спусъка
и по-добрият вариант е да имаш
неточнo оръжие с добре настроен спусков механизъм, отколкото
обратно” [7].
Възможна е регулировка на спусъка в широк диапазон: величина
на усилието, неговия характер
(плавен или с предупреждение),
дължина на свободния ход до изстрела и след него, а също така
и характера на зацепване, което създава огромно количество
за варианти и възможности за
настройване на спусъка. Такива
варианти на регулировка могат
да се намерят в специализирани
източници за настройка на оръ-

жието [3, 4, 5, 12]. В състезанията по биатлон по отношение на
спусковия механизъм е въведено
само едно ограничение и то е минималното натягане на спусъка
да не бъде по-малко от 500 г, за
максималния предел няма ограничение [11].
В методическата литература
по спортна стрелба могат да се
срещнат препоръки за обработването на спусъка с дисталната
фаланга на показалеца. Ж. Бозержан [1] препоръчва обработката на спусъка да се осъществява
с мястото, което се намира от
центъра на фалангата до нейния
проксимален край, а според [9] обработката на спусъка трябва да
се осъществява на сгъвката между дисталната и средната фаланга на показалеца, но неговите
препоръки идват от практиката
при стрелба с бойно оръжие. Основните водещи черти и качеството на техниката на обработката на спусъка според много специалисти в спортната стрелба и
биатлона [1, 2, 6, 10, 13] се явяват
– произволност, плавност, увереност и управляемост.
Обработването на спусъка
трябва да бъде насочено право
назад. За да се произведе изстрел,
биатлонистът трябва да обработи спусъка плавно, без да придава движение на оръжието. Но
постигането на пълна неподвижност при възпроизвеждането на
изстрела е невъзможно, обработката на спусъка се извършва при
по-голямо или по-малко колебание
на оръжието. Затова обработваСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 53

Фиг. 1. Фази при обработване на спусъка (по K. Nitzsche, 1998): I.
Предварителен натиск; II. Задържане; III. Финален натиск.
нето на спусъка се осъществява
не само плавно, но и строго съгласувано с прицелването.
Спецификата на двигателната
дейност в биатлона, която се изразява в провеждането на стрелбата след високо психо-физическо
натоварване и в някои случаи при
много ниски температури на въздуха до - 200 С, както и изискването за висока скорострелност, характеризират специфичната за
биатлона обработка на спусъка.
„Като най-оптимален характер
на „спускане“ в биатлона се препоръчва спусък с предварителен
ход с предупреждение” [8], (фиг. 1).
Проблема при обработването
на спусъка и коригирането на основните грешки при неправилната му обработка, допускани
при биатлонистите с използване
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на средствата на специалната
стрелкова тренировка и разработването на методика за отстраняването им се явява доста
актуален. Направените целенасочени предварителни проучвания на специализираната литература и практика в областта
на биатлона дадоха основание да
се формулира Тезата, че тренировъчният процес в биатлона,
целенасочено ориентиран към
откриване на основните грешки
при стрелбата вследствие на неправилно обработване на спусъка,
би бил значително по-ефективен
при условие, че същият се реализира на базата на ясно очертана,
ефективна програма за корекция
на грешките, която предполага
ясна идея за правилното изпълнение на елемента „спускане” от

техниката на стрелба и пътя за
неговото усвояване.
Целта на изследването е да
се определят основните грешки
при обработването на спусъка в
техниката на стрелба и анализ
на възможните последствия от
тях.
В съответствие с така поставената цел, бяха определени
следните задачи:
1. Да се изучи теоретичната
и методичната литература по
проблема на изследването.
2. Педагогическо наблюдение.
3. Да се провери мнението на
треньори по отношение на допусканите основни грешки при
неправилно обработване на спусъка в биатлона.
Методи и организация на изследването. С оглед на целта и
поставените задачи на изследването, бяха използвани следните
научноизследователски методи:
1. Библиографски анализ на специализираната литература по
проблема.
2. Педагогическо наблюдение.
3. Беседа с треньори по биатлон.
В продължение на 5 месеца
беше извършено педагогическо наблюдение при стрелковата подготовка на биатлонистките от
националният отбор по биатлон
на България. Беше проведена беседа с треньори по биатлон с цел
определяне на основните грешки при обработване на спусъка в
стрелбата и възможност за тяхното отстраняване. Грешните

действия бяха идентифицирани
посредством наблюдения с използване на измервателна апаратура, оценка на фото и видеоматериали и анализ на отстреляните мишени.
Анализ на резултатите. След
анализа и обобщението на събраният материал беше изработена
таблица 1, в която са показани основните грешки при стрелбата
вследствие на неправилното обработване на спусъка в биатлона,
допускани в различна степен от
спортистите.
Заключение. От посочените в
таблицата основни грешки при
стрелбата в биатлона вследствие на неправилно обработване на спусъка, последствията от
тях и необходимостта от отстраняването им, можем да обобщим следното:
При формирането на вариативни технически прийоми винаги включва корекция на грешки.
Практически всички грешки свързани с обработването на спусъка
по време на изстрелът се коригират с прилагането на различни
упражнения за правилното изпълнение на елемента „спускане”. В
процеса при отстраняването на
грешките при неправилно натискане на спусъка, следва да се съблюдават общоизвестните дидактически принципи, които предполагат професионални знания за
обекта по отношение на дадения
елемент, опит и активно творческо участие на спортиста.
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Таблица 1. Основни грешки при стрелбата в биатлона вследствие на
неправилно обработване на спусъка. Последствия, отстраняване на
грешки
Грешки
Неправилни действия
при обработване на
спусъка:
-показалецът, обработващ спусъка докосва ложата;

- китката на дясната
ръка на отделни моменти обхваща прекомерно
ръкохватката на оръжието.
-

„Дърпане“ на спусъка в
момента на съвпадане
на „равна мушка“ с мишената, без да е извършено предварителното
„изтегляне“ на спусъка
(фиг. 2), често поради
неустойчивост на оръжието.

Последствия

Възможни корекции

Вследствие на докосването натискът върху спусъка се предава на цялата
система, води до нарушаване на устойчивостта
на оръжието в момента
на изстрела. В резултат
СТП се измества вдясно
или нагоре (фиг. 3. b)

Между пръста и ложата е необходимо да се
остави
разстояние;
За визуален контрол
се слага хартия между
пръста и ложата, която не трябва да се повдига при обработването на спусъка;

Грубото притискане на
ръкохватката нарушава
чувствителността
на
пръста, извършващ натискането на спусъка.
Като следствие изстрелите са безконтролни и разсеяни (фиг. 3. c).

Необходимо е дясната
ръка да обхваща ръкохватката без усилие.
Оръжието не трябва
да изменя положението
си при премахване на
дясната ръка от ръкохватката;

- пушката се измества в
момента на възпроизвеждане на изстрела (няма
фаза на удържане на оръжието). Пушката се измества от мишената преди куршумът да е напуснал
цевта. Пропуск в посока
на движение на пушката
(фиг. 3.c.).
-рязък натиск върху спусъка, не съвпадащ с посоката на оста на оръжието,
измества насочването на
оръжието и попадението
в посока, съвпадаща с вектора на приложената от
показалеца сила.

Да се усъвършенства
чувството за предварително
„изтегляне“
на спусъка. Финалният
натиск на спусъка да се
извършва във фазата на
удържане на оръжието.
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Грешки вследствие ниска диференциация на
усилието при спускането:
- състезателят не разграничава усилието на
предварителното изтегляне от величината
на финалния натиск;

Неочакван изстрел. Оръжието се движи в момента на изстрела. Все още не
е насочено в прицелната
точка. Като следствие се
получават непредсказуеми
попадения (фиг. 3. c).

Неравномерен
натиск
върху спусъка (тремор)
Неравномерен натиск
предизвиква
нестабилна спусъка по време на
ност на насочването на
предварителното изоръжието в целта. В ретегляне.
зултат се получава голямо
разсейване.

Усъвършенстване
на
сетивността с цел диференцирано възприятие на динамиката на
усилието при предварителното „изтегляне“ и
финалния натиск при
възпроизвеждането на
изстрела. Уточняване
и фиксация на вътрешни модели чрез „ИТ“.

Фиг. 2. Рязък натиск – „дърпане“ на спусъка. Липса на предварително
„изтегляне“ на спусъка.

Фиг. 3. Характер на разполагане на изстрелите върху мишените
вследствие на извършени грешки, свързани с натискането на спусъка:
a – единични пропуски на 1ч; b – пропуски в сектора от 1ч. до 3ч; c –
равномерно разсейване на попаденията по цялата мишена.
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Изводи. В процеса на изследването се установи че:
1. Биатлонистките са склонни
да допускат индивидуални грешки, специфични за всяка една от
тях.
2. Наблюдава се слабо усвояване на техническите елементи на
стрелба.
3. При наличие на комплекс
от грешки корекцията трябва
да бъде насочена към основната
грешка – натискането на спусъка.
Препоръки. В работата по
коригиране на грешките вследствие на неправилно обработване на спусъка е необходимо широкото прилагане на методите на
обективизиране, а също и оценка
на видеоматериали. Те позволяват на треньора да види скритите действия на фината координация при обработването на спусъка. Освен това, използването
на тези методи при анализа на
данните позволява детайлно фиксиране на времевата структура на действията. Настоящата
таблица може да бъде използвана
в тренировъчният процес, в помощ на треньори и състезатели
за коригиране на грешките при
обработването на спусъка.
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Основни принципи на периодизацията
в предсъстезателната подготовка
в мъжкия културизъм – II част
Момчил Милев
Резюме. В първата част на статията (2) бяха разгледани основните принципи и цели на периодизацията на подготовката в състезателния културизъм, независимо от тегловата категория. В тази
статия представяме методологичните особености в подготовката
при състезатели с различни телесни маси. Представени са в детайли
макро-циклите на културистите в лека, средна и тежка категория. В
допълнение, в подготвителният план са отразени конкретни индивидуални особености на предсъстезателната подготовка – например,
планирана ли е промяна на тегловата категория, колко състезания са
предвидени в предстоящият състезателен период, каква е продължителността на състезателният период, нивото на спортно майсторство, началното количество на подкожните мазнини и др. Мащабното
прилагане на индивидуалния подход е основна предпоставка за успешното и безпроблемно протичане на цялостния процес на периодизация на
подготовката в състезателния културизъм.
Ключови думи: периодизация, културизъм, предсъстезателна подготовка

Basic periodisation principles of pre-competition training
in male bodybuilding – рart II
Momchil Milev
Abstract. In the first part of the article (2) we described the basic principles
and aims of periodization in competitive bodybuilding irrespective of the
weight class. The present study represents methodological characteristics of
competition preparation of bodybuilders of different body weights. We include
detailed descriptions of macrocycles of competitors in light, medium and heavy
weight classes. Additionally, we put emphasis on describing some individual
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features of the competition period – for example, whether or not changes in
weight class are planned, how many contests the athlete plans to participate
in per competition period, the level of sports mastery, the initial amount of
subcutaneous adipose tissue, etc. The basic prerequisite of a successful and
smooth competition periodization process in elite bodybuilding is implementing
exhaustively the individual approach in training.
Keywords: periodisation, bodybuilding, pre-competition training

Особености на подготовка
в леките и средните категории
в културизма
Една от основните методологични грешки, които се допускат, когато не е планирана промяна на тегловата категория, е
включването на цялостен основен период за повишаване на мускулната маса. Някои треньори
обосновават този подход с тезата, че колкото по-голямо е количеството на мускулната маса в
началото на тегловата редукция,
толкова “по-обработени” мускули ще се постигнат. Подобен
наивно-материалистичен подход
възприема логиката на скулптурата – колкото по-голям каменен
блок се използва, толкова по-детайлно би изглеждало крайното
произведение. Естествено, в културизма подобно разбиране е лишено от основания. Детайлите
и сепарацията на мускулите са
свързани с генетични особености
и в огромна степен зависят от
методологичните
особености
на провежданата тренировка и
тренировъчният стаж на състезателя. Редуцирането на прекалено голямо количество телесна
маса е свързано с активирането
на мощни катаболни процеси в

организма, а това, от своя страна, понижава цялостния тонус и
придава на мускулатурата уморен вид (12, 15). Загубата на мускулна маса се интерпретира от
организма като сигнал за понижаване на метаболитното ниво,
което включва и потискане на
липолизата (7, 8). От друга страна, практическият опит доказва,
че най-добрият сценичен вид се
реализира при ускорен метаболизъм. Това е и основният фактор
за постигането на ниско относително количество на субкутанна
мастна тъкан и минимална задръжка на екстрацелуларна течност. По тези причини, нашето
мнение е, че в случаите на поддържане на тегловата категория (при достатъчно количество
на натрупана мускулната маса),
следва в подготовката изобщо да
не присъства основен период. Успешната стратегия е да се планират два годишни макроцикъла,
пролетен и есенен, с два състезателни сезона. От една страна,
по този начин състезателите
трупат ценен опит, а от друга, състезателната подготовка
представлява
най-успешният
методологичен подход за постигане на обработена и качествена
мускулатура – ефект, който се
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надгражда във времето. По този
начин, дори и без покачване на
мускулната маса (основен период), в повечето случаи се постига
по-съвършена състезателна физика. Някои треньори и състезатели се изкушават да включат
в подготовката “квази-основен”
период с цел възстановяването
на загубеното количество мускулна маса. По наше мнение, повишаването на обема и интензивността на тренировъчните
натоварвания културизма с натрупването на спортен стаж, са
достатъчен естествен стимул
за изграждането на мускулна хипертрофия, без постигането на
масивна физика да се превръща
самоцел. Не на последно място,
подобен подход не изисква ненужни промени в методиката на
тренировка и висока вариативност на калорийният баланс. На
фиг. 2 е представен примерен годишен план за подготовка на културисти от леките и средните
категории с два състезателни сезона – пролетен и есенен.
Друга особеност на процеса на
редуциране на теглото, с която
състезателите и треньорите
следва да се съобразят, е тенденцията на организма да се “съпротивлява” на загубата на мускулна
маса. Тази тенденция се усилва с
натрупването на спортен стаж
– колкото по-дълго не е променяна тегловата категория, толкова по-трудно е да се губи мускул,
дори и при хранителни режими с
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голям калориен дефицит, комбинирани с тежки тренировъчни
натоварвания (15, 17). Атлетите,
които са “свикнали” с телесната
си маса са по-устойчиви на натоварвания от тези, при които
теглото се колебае. Това е една
от причините, които обясняват
наличието на по-качествена и обработена мускулатура при състезатели, състезаващи се в една и
съща категория в продължение на
няколко години. Организмът изгражда способност да “пази” мускулите си, когато са подложени
на остри диети и тежки натоварвания. Развиват се съответните адаптационни механизми,
които успешно съхраняват хомеостазата дори и при екстремни
режими.
От друга страна, колкото поголямо е абсолютното количество на мускулната маса, толкова по-голям е рискът от загуба
при калориен дефицит и тежки
натоварвания. В леките то е
сравнително близко до средното
за популацията – по тази причина катаболните процеси не се
разгръщат агресивно. Обратно, с
натрупването на големи количества мускулна маса, нарушаването на необходимия баланс между
хранителен режим и тренировъчни натоварвания за поддържането й, повишава значително риска от загуба на мускулна
тъкан. Състезателният опит е
основен фактор при преодоляването на подобни затруднения в
подготовката.

Особености на подготовката
при състезатели от тежките
категории и при покачване на
категорията
Постигането на баланс между
калорийния недостиг, необходим
за редуцирането на адипозната
тъкан от една страна и доставянето на достатъчно енергия за
подсигуряването на необходимите за съхраняването на мускулната маса (която е от изключителна важност при тежките категории) интензивни тренировки и
възстановяване от друга, изисква
дефицитът да се реализира в две
направления:
• Повишаване на енергоразхода посредством покачване на
тренировъчния стрес и моделиране на натоварванията.
• Оптимизиране и ускоряване
на метаболизма.
За разлика от леките състезатели, при които количеството
на мускулната маса е ограничено
от тегловата категория, при
тежките то е водещ фактор за
успешно класиране. Състезателите, които не успяват да съхранят мускулната си маса в повечето случаи са обречени на неуспех
(3, 5). В допълнение, добрата визия при тежките категории изисква много висока плътност на
мускулатурата, което е непостижимо при разгръщане на мощни
катаболни процеси по време на
подготовката. Рестрикция на
енергийния прием трябва да се
осъществява едва в последните
3-4 седмици и то изключително

предпазливо, главно с цел последна шлифовка на визията и придобиване на състезателна физика. В
случай, че е необходима редукция
на голямо количество адипозна
тъкан, тя следва да е умерена и
разпределена равномерно през
целия период на подготовката.
Най-общо, при правилно моделиране на тренировъчния план и
хранителния режим, не би следвало да настъпи неконтролируемо повишаване на подкожните
мазнини. В приложения примерен
макро-цикъл за състезатели от
тежките категории са проследени оптималните за провеждането на успешна състезателна
подготовка изходни стойности
на относителните количества
на телесните мазнини и мускулната маса (10, 11, 13). Световната
практика, особено при професионални състезатели доказва, че печелившата състезателната физика изисква атлетът да съхрани
мускулната си маса в максимална
степен. Някои културисти дори
успяват да повишат теглото си
по време на състезателната си
подготовка, независимо от драстичното редуциране на телесни
мазнини.
Поради факта, че натрупването на значителни количества
мускулна маса изисква дълъг период от време, по наше мнение, в
тежките категории следва да се
планира един състезателен сезон
на година, с плавен преход от основен към състезателен период.
Някои състезатели притежават
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достатъчно мускулната маса и
успешното им класиране зависи
от обработката й. Тези атлети
могат да включат два състезателни сезона на година, като при
подобно планиране отсъства ясно
изразен основен период за натрупване на мускулна тъкан. Опитът
ни показва, че в подобни случаи,
макро-цикълът е сходен с този
при средните категории. Важно е
да се отбележи, че при състезателите в тежка категория планирането на два състезателни сезона
годишно представлява сериозно
предизвикателство и е трудно
осъществимо. Възможен компромисен вариант е при планирането акцентът да се постави върху
второто състезание, като основна цел за постигането на върхова
спортна форма, а първото да се
използва като контролно.

Годишен състезателен тренировъчен план за подготовка на културисти в тежка категория
Представеният на фиг. 1 годишен макро-цикъл е с един състезателен сезон. Предвидени са
2 състезания, като това не е задължително, но следва да се отбележи, че поддържането на върхова спортна форма за повече от
2 седмици е трудно постижимо и
крие рискове за здравето.
Основен период. Две са основните цели – повишаване на обема на мускулатурата и корекция
на слабите места във физиката,
като втората цел обикновено се
постига посредством постигането на допълнителен растеж,
и по-рядко чрез повишаване на
сепарацията или качеството на
мускулите. Процесът на мускулен

Фиг. 1. Годишен състезателен тренировъчен план за подготовка на
културисти в тежка категория.
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растеж в случая е трикомпонентен:
• Осигуряване на тренировъчен стимул, насочен към индуцирането на мускулна хипертрофия.
• Прием на достатъчно количество хранителни вещества
за обезпечаването на достатъчно енергия за тренировка, възстановяване и растеж. Макро- и
микро-нутриентният състав на
диетата следва да е адекватен на
нуждите на организма за синтез
на нова мускулна тъкан.
• Адекватно възстановяване
– достатъчно сън, редуциране на
извънтренировъчния стрес, достатъчен прием на добавки и медикаменти.
Прогресивното натоварване
е главният тренировъчен принцип за стимулиране на мускулна
хипертрофия, като той се осъществява основно посредством
повишаване на интензивността
на тренировка – мускулният размер е пропорционален на използваните работни тежести. Следва, обаче, да се отбележи, че повишаването им следва да се осъществява плавно, на стъпки от
около 5%. Друг важен фактор на
растежа е общият обем на тренировъчно натоварване.
Основният период е съставен
от 5 мезоцикъла, които от своя
страна съдържат по 4 микроцикъла – първите 3 натоварващи, а
четвъртият – разстоварващ (в
съзвучие с принципите на Ханс
Селие за стрес и адаптация) (16).
В този етап могат да се ползват различни тренировъчни

техники с доказана практическа
стойност, като форсирани повторения, негативни повторения
и други. Най-важният фактор,
обаче, остава прогресивното натоварване, постигано за сметка
на тренировъчните интензивност и обем, като атлетите
следва да отчитат ограничените си възможности за възстановяване (1, 4, 14). Според нас, тренировъчният сплит не трябва да
се променя през целият годишен
цикъл, особено при състезатели с
дългогодишен опит. Начинаещите състезатели с малък спортен
стаж могат да експериментират за да открият оптималния
си план за подготовка. Особено
важно в тежка категория е да са
изградени работещи програми за
подготовка. В основният период, аеробните натоварвания са
в минимален обем, но не трябва
да бъдат изцяло изключвани, тъй
като те са успешно средство за
възстановяване и поддържане на
метаболитната кислородна активност.
Преходен период. Целта в този
период е да съхранят мускулните
маса и сила, изградени в основният период и да се подготви организма за предстоящият състезателен цикъл (9, 15). Според нас,
игнорирането на този период от
подготовката е методологически
неоправдано. Необходим е плавен
преход между цикъла на натрупване на мускулна хипертрофия и
този, насочен към редуциране на
субкутанната адипозност – тялото има нужда да се адаптира
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към повишените тегло и мускулна маса. Необходимо е време
за пренастройване на различните системи, които обезпечават
по-голямто количество на мускулната маса (сърдечно съдова,
дихателна, ендокринна, имунна
и др.). При рязко редуциране на
калорийния прием, придружено с
остро повишаване на обема на аеробните занимания, организмът
е поставен под стрес и една от
острите реакции е утилизация
на “излишната” мускулна тъкан,
изградена през основния период.
Опитните треньори са наясно,
че тялото “има нужда да привикне към новите килограми”.
Мезоцикъл 1. Първата промяна е свързана с калорийния прием
– енергийният баланс е неутрален. Другата разлика е при интензивността на натоварванията – покачването на работната
тежест се осъществява след постигането на успешни 10 повторения в серия, за разлика от прилаганите 6-8 в основният период. Следователно, увеличаването
на интензивността следва това
на обема на тренировката, като
същевременно не се допуска отклонение от типичната културистична интензивност от над
75% от 1ПМ. При постигането
на 10 успешни повторения до отказ, работната тежест се повишава с толкова, че да позволява
изпълнението на 8 повторения,
след което цикълът се повтаря.
Мезоцикъл 2. През този мезоцикъл започва поетапното повишаване на обема на аеробните
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занимания. Калорийният баланс
остава неутрален, и при необходимост, това е моментът за
промяна в използваните упражнения – някои, които са били подходящи в периода за натрупване
на мускулна маса могат да бъдат
заменени с такива, насочени към
оформянето и детайлизирането
на мускула. Важно е да се отбележи, обаче, че базовите основни
упражнения не отпадат от програмата.
Състезателен период. Състезателният период се състои от 4
мезо-цикъла, като първите три
представляват същинската подготовка, а последният, 4-тият, е
съставен от 2 микро-цикъла, които са състезателни и в края на всеки един от тях се излиза на сцена.
Мезоцикъл 1. Това е първият период от същинската състезателна
подготовка. Калорийният баланс
се запазва неутрален, като следва
да бъде съобразен с промените в
натоварването и възстановяването. Силовата тренировка не се
променя, единствено е възможно
да се извършват описаните по-горе текущи замени на някои упражнения, разбира се, без крайности.
Трансформира се обема на аеробните натоварвания, като те се провеждат ежедневно, с изключение
на деня за тренировка на краката.
Мезоцикъл 2. В този мезоцикъл се добавя една допълнителна
серия в 1 или 2 упражнения за мускулна група. Възможен е следният
подход: през първият микроцикъл се добавя по една серия за мускулна група, а през втория, още

една за големите мускулни групи.
За малките групи повишението е
само с една допълнителна серия
за целият период. Допълнителната серия след работната (6-10
повторения до отказ) се изпълнява на около 30% по-ниска интензивност, като се опитват отказ
и форсирани повторения. Хранителният режим следва да е съобразен със скоростта на редукция
на субкутанната адипозност,
като оптималната загуба е около
500 гр мастна тъкан седмично. В
този период обичайно се наблюдава подобрение във възстановяването, което може да доведе
до прираст в количеството на
мускулната маса. Това, от своя
страна, възпрепятства точното определяне на количеството
на редуцираните масти. По тази
причина най-уместно е прогресът
да се проследява посредством антропометрични измервания на
телесният състав.
Мезолцикъл 3. Този етап се състои от 4 микро-цикъла, като последният от тях е разтоварващ.
Основната разлика, в сравнение с
предходния етап е, че преди добавените допълнителни серии
почивката силно се редуцира (до
пълното й елиминиране). Целта
е да се поддържа непроменена
работната тежест при всички
серии във всички упражнения, въпреки енергийните рестрикции,
като това следва да се постигне
посредством адекватно възстановяване. Аеробните тренировки не се променят. Калорийният
прием зависи от индивидуални-

те особености, но, като цяло, в
този етап той би трябвало да
се редуцира с около 5% на всеки
микроцикъл. В случай на признаци
на остър калориен недостиг, редуциране на силата, тонуса и/или
теглото, хранителният режим
следва да бъде коригиран.
Мезоцикъл 4 се състои от два
микроцикъла. Тук се извършват
специфичните при подготовката за сцена процеси на обезводняване, въглехидратно зареждане,
манипулиране на натриево-калиевата помпа и др. Важно е да
се отбележи, че ако по-важното
състезание е планирано за втората седмица, в първата не се
стига до крайности. Опитните
атлети и треньори са запознати
с факта, че “тялото не може да
бъде излъгано винаги”, и организмът се опитва да запази хомеостазата си, а върховата спортна
форма във всички спортни дисциплини и особено в културизма, е
анормално състояние. През този
период се прекратяват аеробните тренировки, заместват се с
изометрични от тип “позинг” –
състезателно позиране. От една
страна целта е да се отработят
волното съчетание и задължителните пози, а от друга, да се
приложи неспецифичен стимул,
такъв какъвто не е упражняван в
подготвителният период. За разлика от другите спортове, при
които състезателните и тренировъчните натоварвания са сходни или идентични, в бодибилдинга
се тренира с упражнения с тежести, а на сцената се изпълняват
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пози – типични изометрични усилия. Редица състезатели подценяват важността на позинга – той
представлява неспецифично натоварване, което изисква не само
артистични умения, но и правилно дишане и контрол над мускулатурата. На фона на състезателното обезводняване на организма
и манипулирания водно-солеви баланс, затрудняващи функциите на
сърцето и дихателната система,
позирането представлява огромно предизвикателство. Липсата на рутина може да предизвика
смущения в дишането и сърдечния ритъм, които, от своя страна, да влошат цялостната визия
на състезателя. На културистичен жаргон – “Състезателят завърта водите”. Освен аеробните
тренировки се изключват и разтоварващите серии – приключва
се с работна серия до отказ без
форсирани повторения. Работните тежести, броят на сериите
и почивките не се променят. По
наше мнение, редуцирането на

интензивността (работните тежести) и повишаването на обема
(повторенията) с цел изчерпване
на гликогеновите запаси и последващо въглехидратно зареждане,
не е методологично оправдано.
Прекалената тренировъчна вариативност неизбежно предизвиква
реакции на деадаптация и загуба
на твърдост и мускулен тонус,
които са функция на тренировъчното натоварване до момента.
В тези две седмици постигането
на адекватно възстановяване е
изключително важно и синхронизираната, екипна работа на треньор и лекар е основен фактор за
успех. Тренировката, храненето
и възстановяването, както през
този период, така и в цялостната философия на културизма представляват една взаимосвързана и
взаимно зависима триада.
Годишен състезателен тренировъчен план за подготовка на
културисти в средните и леки
категории.

Годишен Цикъл
Състеза телен 1

подготвителен

Възста новителен

Състеза телен2

Подготвителен2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

22

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2
2

Фиг. 2. Годишен макроцикъл на подготовка на културисти от средните и леките категории
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Подготвителен етап: Този
етап е изграден от два мезоцикъла, всеки от по 4 едно-седмични
микроцикли, съобразени с теорията на Селие – 3 седмици прогресивно натоварване, последвани
от една разтоварваща седмица.
От тях подготвителният може
да бъде интерпретиран като
вид основен период, но калорийният баланс не е толкова позитивизиран, както в тежките
категории, а приемът надвишава
енергоразхода само с около 10-15%.
Целта е да се коригират слабите
мускулни групи много детайлно и
внимателно без това да доведе
до осезателно повишаване на количеството на мускулната маса.
В допълнение, неизбежното съпровождащо натрупване на адипозна тъкан може да се отрази
на качеството на мускулатурата
при елиминирането им през състезателния период. Аеробните
натоварвания са близки по параметри до тези в състезателния
период
Състезателен етап 1. Както
споменахме, желателно е единият състезателен период да е
приоритетен, като оптимално
е това да е вторият. За разлика
от подготовката на тежките
състезатели, тук и през двата
състезателни цикъла се допуска
промяна в седмичният сплит.
Например, ако в подготвителният етап е използван сплит 4:1
(трениращи към почивни дни), в
състезателния е възможно да се
премине към 3:1, а някои атлети
реагират добре и на двуразови

тренировки. Възможен е и по-остър калориен дефицит, защото,
както вече споменахме, при леките състезатели мускулната
загуба е ограничена и редуцирането на подкожната мастна тъкан
може да се постигне и с по-остри
калорийни рестрикции. Всички
останали тренировъчни принципи остават в сила. Добавените
серии, последвани от разтоварващи, редуцирането на почивките
и другите методи, прилагани при
тежките състезатели също се запазват. Представеният примерен годишен цикъл предвижда две
състезания.
Възстановителен етап. През
възстановителният
период
целта е постигането на максимално бързо възстановяване на
ендокринната система и метаболизма, като същевременно се
контролира количеството на субкутанната адипозна тъкан. Калорийният баланс е позитивен.
През първият мезоцикъл обемът
на тренировъчното натоварване
се редуцира за сметка на броя на
упражненията, като интензивността се запазва непроменена.
През втория мезоцикъл работната тежест до отказ при едно
или две базови упражнения не се
променя, а при останалите се повишава броят на сериите и повторенията.
Подготвителен етап 2. В този
етап целите са сходни с тези в
първия подготвителен, като постепенно се прибавят отпадналите през възстановителния период
упражнения и се достига до съсСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 69

тезателния тренировъчен обем.
Първоначално се възстановява обемът на тренировка, като броят
на повторенията е малко по-голям
и и не се тренира до отказ (първи
мезоцикъл). Постепенно натоварването се повишава и по-често се
достига до отказ при всички упражнение (2-ри мезоцикъл).
Състезателен период 2. Отново се започва с трансформация на
седмичния сплит, като първоначално се променя тренировката,
а в последствие се редуцира и калорийният прием. Подобен подход се налага от факта, че адаптацията към тренировъчните
промени изисква хранителен ресурс и адекватно възстановяване,
и ако първоначално се коригира калорийната рестрикция, съществува риск от адаптационен срив,
загуба на мускулна маса и тонус. И
тук са планирани две състезания
в края на периода.
Заключение
Настоящата статия прави
опит да обхване основните разлики в предсъстезателната подготовка на културисти от тежка и лека категория. Естествено,
при детайлните тренировъчни
планове, синхронизираните хранителни режими и възстановяването съществуват допълнителни различия при двата типа
подготовка.
Индивидуалните
разлики при елитните културисти предопределят нюансите в
предсъстезателната подготовка. Темата е обширна и многопла70 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

стова, трудна за изчерпателен
анализ в рамките на подобна публикация.
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Проучване на показатели от биодинамичната
структура на атакуващи удари при елитни
състезатели по бадминтон
Румяна Лучкова
Резюме. Текстът представя проучване на биодинамичната структура на атакуващите удари: форхенд и овърхед изтегляне, форхенд и
овърхед смач по права. Проследени са показателите: скорост и сила на
удара, контакт между ракета и перо. В изследването участват елитни
състезатели по бадминтон (5 мъже и 5 жени).
Използвана e иновативна за Р. България сензорна технология
(Badminton smart sensor - Coolang Xiaoyu 2.0), основана на жироскоп и акселерометър за проследяване движенията на ракетата.
Регистрирани са следните резултати: за изтегляне форхенд/овърхед
мъжете са постигнали скорост на удара, съответно: 199км/ч; 201 км/ч,
а жените: 190 км/ч; 198км/ч. При изследване на смач от форхенд/овърхед
данните са: 210км/ч; 229км/ч за мъжете и 205км/ч; 215км/ч за жените.
Направените анализи са в посока на оптимизиране на контрола в
спортно-тренировъчния процес с оглед усъвършенстване на индивидуалния стил на игра на състезателите.
Ключови думи: бадминтон, стил на игра, сензорна технология, контрол

Research of attacking strokes biodynamic structure
indicators of elite badminton players
Rumyana Luchkova
Abstract. This article presents the attacking strokes biodynamic structure
research: forehand and overhead clear, forehand and overhead smash. The
following indicators have been observed: speed and power of strokes, contact
between racket and shuttle. Еlite badminton players (5 man and 5 woman) have
participated in this study.
An innovative for the Republic of Bulgaria sensor technology (smart
badminton sensor - Coolang Xiaoyu 2.0) based on a gyroscope and an
accelerometer have been used to track the racket movements.
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The following results have been registered: for attacking clear forehand/
overhead stroke velocity men have achieved respectively: 199km/h; 201 km/h;
and women: 190 km/h; 198km/h. The forehand/overhead smash data registers:
210km/h; 229km/h for men and 205km/h; 215km/h for women.
The results obtained in the following research give reference to optimizing
the control in the sports training process and improving the individual playing
style of the competitors.
Key words: badminton, style of play, sensor technology, control

Въведение
Бадминтонът
е
ракетен
спорт, отличаващ се с интервално-променлива структура на двигателната дейност, наситена с
динамични разигравания с висока
интензивност, съчетани с краткотрайни интервали за почивка (Cabello Manrique & GonzálezBadillo, 2003).
Тези негови характеристики
предявяват от елитните състезатели високо равнище на
физическа кондиция; владеене
на широк набор от технически
способности и добра двигателна координация при изпълнение
на сложните движения с ракетата; прецизност и поддържане на
концентрация на вниманието в
състояние на нарастваща умора
и психическо напрежение в състезателните условия; развити
антиципативни умения, бързина
на реакцията и още редица други
качества, които съчетани с високо ниво на тактическа подготовка, определят игровата ефективност (BWF, Coaches’ manual, 2014).
Развитието на играта налага
промени и в Правилника на Световната федерация по бадминтон (BWF).

• До 2006 година се играят два
от три гейма до 15 точки. Всеки
състезател се стреми да спечели
разиграване, даващо му право да
сервира и следващо, което води до
отразяване на точка. Структурата на играта до този момент
се отличава с продължителни
разигравания, немного висока скорост на ударите, дълготрайни
мачове, особено в дисциплината
„Двойки“, в която средното им
времетраене се колебае между 50
и 90 минути. Както сочат в своя
анализ Hsin-Lian Chen, Trevor C.
Chen (2008) подобни срещи ,,маратони“ са изпълнени с многобройни старирания и спирания,
подскоци, напади, приземявания,
изискващи солидна физическа
подготовка, изградена върху широка аеробна основа.
• А. Янева (2006), а по-късно и Ил. Илчев (2014) разкриват
отчетлива тенденция към все
по-интезивни разигравания, поголяма бързина на придвижванията в корта и повишаваща се скорост на различните видове удари
(рекордът на ,,смач“ е 303 км/ч,
Badminton World Championship
2006), която намира отражение
в новия начин на точкуване, използван до днес, когато продълСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 73

жават да се играят два от три
гейма, но до 21 точки всеки, а всяка грешка на противника се отбелязва като точка.
Изследвания, свързани с времевата структура на играта
открояват необходимостта от
интензифициране на цялостната подготовка на състезателите (Chee Lee Ming, Chen Chee
Keong & Asok Kumar Ghosh, 2008).
Спортните педагози и състезателите са принудени да търсят
нови решения, водещи до висока
резултатност в състезателната
дейност. Поставен е нов световен рекорд на удара ,,смач“ – 493
км/ч. (Гинес рекорд, 2013 г.). Характеристиката на съвременната игра в дисциплината „Единично” е с подчертано агресивен,
атакуващ стил като водещ при
състезателите от световния
елит (Mark Golds, 2016). При него
перото лети ,,остро“, с висока
скорост, насочено под линията
на мрежата. Отличава се с изпълнение на атакуващи удари,
оказващи натиск над опонента,
предизвиквайки го да премине в
защитен стил на игра. В този
контекст, съвременният тренировъчен процес изисква фокус върху
усъвършенстването на атакуващите
удари от задната, средната и предната част на корта. Това са ударите,
които според мястото на изпълнение в игралното поле, биват:
 Удари от задната част на корта.
- Форхенд/овърхед атакуващо
изтегляне.
Атакуващите изтегляния са
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удари с бърза скорост на перото,
притискат противника на задна
линия, което създава предпоставки за последваща атака.
- Форхенд/овърхед смач
Този вид удар се счита за един
от най-резултатните и печеливши удари по време на мач (Azmin
Sham Rambely et al., 2005). Може
да бъде изпълнен по права или диагонал, да атакува противника в
тялото. Авторът подчертава,
че: ,,Тренировките, насочени към усъвършенстване на смача по отношение
на техника на изпълнение, скорост
и точност на удара, са главен фактор за постигане на успеваемост в
конкретно разиграване”.
- Форхенд/овърхед скъсяване
от задна линия.
Този вид удар има за цел да премести противника в предната
част на корта, да го изведе от
устойчива позиция (равновесие),
да го принуди да вдигне перото.
Ефективността му като завършващ удар или изграждащ по време на разиграване произтича от
еднаквостта в изпълнението на
техниката заедно с изтегляне и
смач. Изненадващият елемент
на скъсяването се проявява, когато състезателят ,,спре” ръката в удрящата фаза на перото и
реализира скъсяване, вместо смач
или изтегляне.
 Атакуващи удари от средна част
на корта.
– форхенд/бекхенд контраатакуващи удари
Умението на състезателите
да преминат от защитна позиция в атакуваща е свързано до го-

ляма степен с антиципативните прояви в конкретната ситуация. Предвиждането на атака
и заемане на подходяща защитна
позиция дават предимство за
преминаване в контраатака. В
много случаи състезателите сервират ,,плосък дълъг бекхенд сервис” (особено характерно за дисциплината „Смесени двойки”),
който предизвиква противника
да атакува перото в последващото си действие. Така се създава
ситуация на предварително зададен технико-тактически модел
с възможност за последваща контраатака.
 Атакуващи удари от предната
част на корта.
– бекхенд и форхенд късо на
мрежата;
– бекхенд и форхенд добиване
на мрежата.
Късите пера на мрежата от
форхенд и бекхенд са изграждащи
удари, които имат за тактическа цел да принудят противника
да вдигне перото, което създава
предпоставки за атакуващ последващ удар. При използване на
техниката ,,завъртане“ на перото, близо до филето на мрежата,
противникът рядко успява да
отиграе така идващото перо и в
този смисъл са средство за завършаване на разиграването.
Възможността на състезателя да ,,добие” перото е трудна
задача, свързана със създаване на
благоприятни предпоставки за
,,построяване” на разиграването, използване на оптимални

технико-тактически комбинации в конкретна ситуация. Форхенд и бекхенд добиващите удари са довършващи удари, които
се изпълняват с висока скорост и
бързо, рязко движение на ръката
(китката довършва удара), при
които перото пада остро надолу
към противниковото поле и се
цели завършване на разиграването.
• В момента на етап на апробиране е нова смяна на правилата
в бадминтона – три от пет гейма до 11 точки игра. Очакването
е, че тази съществена промяна
ще наложи интензифициране на
всички компоненти от системата на подготовка, което изисква
своевременно преустройство и
адаптация на тренировъчния
процес.
Нашето виждане е, че приложението на технически устройства в спортно-тренировъчния
процес по бадминтон ще даде
възможност:
 да се оптимизира контролът върху техническите умения
на спортистите;
 анализът на проследяваните
параметри ще позволи характеризирането на стила на игра на
отделния състезател;
 ще се създаде база данни за
актуалното състояние на спортната техника на всеки състезател;
 ще се получи информация, необходима за усъвършенстването
на печелившите удари, които са
в основата на ефективната игра.
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Цел и задачи на изследването
Целта на настоящото изследване е да се проучи биодинамичната структура на атакуващите удари форхенд и овърхед изтегляне, форхенд и овърхед смач
по права по показатели: скорост
и сила на удара, контакт между
ракета и перо.
Използвана е иновативна за
Р България сензорна технология
(Badminton smart sensor - Coolang
Xiaoyu 2.0), основана на жироскоп
и акселерометър за проследяване
движенията на ракетата.
Контингентът на изследването са 5 мъже и 5 жени на възраст
20 – 26 години от БК ,,Анета Янева-НСА”, класирани в първите
10 в дисциплините: ,,Единично
мъже” и ,,Единично жени” в Държавния личен шампионат на България (ДЛШ) през 2019 година.
За провеждане на изследването
е приложена тестова батерия
от 4 специализирани теста за
бадминтон.
Тест 1. Форхенд изтегляне по
права.
Подавач изстрелва последователно 10 пера към задната зона,
във форхенд половината от игралното поле на състезателя. Изследваното лице е заело основна
позиция в центъра на игрището.
Придвижва се към задната зона
и изпълнява форхенд атакуващо
изтегляне по правата към подаденото перо. Следва връщане към
центъра и заемане на нова очаквателна позиция за следващ удар.
Резултатите се регистрират в
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добавеното на ракетата сензорно устройство.
При Тест 2 Овърхед изтегляне
по права. Изследваното лице изпълнява овърхед атакуващи изтегляния по правата.
Тест 3 Форхенд смач по права
и Тест 4 Овърхед смач по права се
отличават от Тест 1 и Тест 2 по
удара за отиграване.
За обективизиране на данните, изследваните лица използват една и съща ракета, модел:
YONEX Z FORCE 2 с прикрепено
на нея регистриращо устройство.
Резултати и анализ
Резултатите от вариационния анализ за Тест 1 (Форхенд
атакуващо изтегляне) показват
средни стойности на скоростта
на удара: X = 141,8 км/ ч за мъжете и X = 155,6 км/ч за жените. Посочените данни варират
в интервала (X min - X max) от
113 до 199 км/ч. Жените са регистрирали високи максимални
резулатати, близки до мъжете (X
max) 190 км/ч. Данните водят до
извода, че мъжете имат резерви
в техниката на атакуващо форхенд изтегляне, необходимост от
усъвършенстване на елементите
и в посока повишаване скоростта на удара. Разглежданата статистическа извадка е с нормално
разпределение, тъй като коефицентът на вариация (V%) е 12% и
за двете групи. Разликата между
максималната и минималната
регистрирана скорост за форх-

Таблица 1. Вариационен анализ форхенд изтегляне - мъже и жени (км/ч)
Състезатели
Мъже
Жени

Променлива
ФРХ_ИЗТ

Х min

Х max

R

113

199

86

113

190

77

X̅

S

V%

141,8

17,1

12

155,6

18,7

12

Таблица 2. Вариационен анализ на овърхед изтегляне - мъже и жени
(км/ч)
Състезатели
Мъже
Жени

Тест 2
ОВРХ_ИЗТ

Брой
удари

Х min

Х max

R

50

103

201

98 143,2 23,1 16,1

50

120

198

78 167,5 21,5 12,8

енд атакуващо изтегляне (R) е
86 км/ч при мъжете и 77 км/ч при
жените. Измененията в резултатите са характерни за такъв вид
тест – изпълнение на брой удари,
с максимална скорост (Таблица 1).
В Таблица 2 са показани резултатите от Тест 2 (Овърхед
атакуващо изтегляне). Стойностите варират в широки граници от 103 км/ч до 201 км/ч при
мъжете и от 120 км/ч до 198 км/ч
при жените.
Средната скорост на удара (X),
достигната при мъжете е 143,2
км/ч, а жените показват по-високи средни резултати - X = 167,5
км/ч, както и незначителна разлика при най-бързия удар, измерен
в теста (Х мах (жени) 198 км/ч, Х
мах (мъже) - 201 км/ч). Коефициентът на вариация (V%) при мъжете е 16,1%, а при жените е 12,8%.
Данните показват, че извадките
са приблизително еднородни, или
че атакуващото изтегляне от
овърхед е изпълянявано с близки

`C

S

V%

по скорост удари и при двата
пола.
Данните в Таблица 3 разкриват резултатите за скорост на
смача, попадащи в интервал от
(Х min) 132 км/ч до (X max) 210
км/ч при мъжете. При жените
измененията се наблюдават в
граници от (Х min) 130 км/ч до (X
max) 205 км/ч. Прави впечатление хомогенност по показатели,
сравнявайки двете групи. Очаквано по-високи средни стойности (X) 168, 6 км/ч при мъжете
и (X) 168,1 км/ч показват и двата
пола, в сравнение с предходните
тестове, предвид вида на удара –
забив. Коефицентът на вариация
(V%) 12% в двете групи попада в
средните граници (10<V<30), доказващ стабилност и устойчивост в техниката на изпълнение
на удара.
Най-високи стойности за всички тестове и при двата пола се
наблюдават при изпълнение на
смач от овърхед (Таблица 4). НайСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 77

Таблица 3. Вариационен анализ на форхенд смач, мъже и жени (км/ч)
Състезатели
Мъже
Жени

Тест 3
ФРХ_СМАЧ

Брой
Х min Х max
удари

R

`C

S

V%

50

132

210

78 168,6 20,76 12,3

50

130

205

75 168,1

висок резултат за всички тестове са показали и мъжете и жените, съответно: X max = 229 км/ч
(мъже); 214 км/ч. Мъжете са показали средни стойности X = 172
км/ч., а жените: X = 168,1 км/ч.,
еднакви и с Тест 3 ,,Форхенд смач”.
Както и в предходните 3 теста,
така и при този резултатите са
ниски, особено за мъжете. Според
Shiming Li, Zhao Zhang, Bingjun
Wan, Brandie Wilde & Gongbing
Shan, овърхед смач е удар, кой-

21,86

12,4

то съставя 1/5 от атакуващите
удари по време на официален мач.
Определено, усъвършенстването
в техниката на изпълние на смача е необходимо и при двата пола.
Коефицентът на вариация (V%),
показва еднородност на групите,
а разликата между максималните и минималните постижения
– размахът (R) запазва тенденцията за устойчиви стойности: 90
км/ч за мъжете и 84 км/ч за жените.

Таблица 4. Резултати от тест 4 Овърхед смач - мъже, жени (км/ч)
Състезатели Променлива

Брой
Х min Х max R
удари

`C

S

V%

Мъже

50

139

229

90

172,9

19,2

11,1

50

130

214

84

168,16

20,85 12,4

Жени

ОВРХ_СМАЧ

Таблица 5.
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Данните в Таблица 5 показват най-добрите резултати при
мъжете и жените за отделните
удари. Както мъжете, така и жените са постигнали най-висока
скорост на удара в еднаква последователност:
1) Овърхед смач X = 229 км/ч за
мъжете и X = 214 км/ч за жените;
2) Форхенд смач, съответно:
X = 210 км/ч, X = 205 км/ч;
3) Форхенд изтегляне: X =
201км/ч и X = 198 км/ч;
4) Овърхед изтегляне: X = 199
км/ч, X = 190 км/ч.
В публикации от автори:
Maxine Kwan & John Rasmussen
(2010) е измерена скорост на удара
смач, варираща в интервалите:
259,2 км/ч – 299,8 км/ч. В други изследвания, авторите: Pablo Abián,
Juan Del Coso, Juan José Salinero,
César
Gallo-Salazar,
Francisco
Areces, Diana Ruiz-Vicente, Beatriz
Lara, Lidón Soriano, Victor Muñoz,
Irma Lorenzo-Capella & Javier
Abián-Vicén (2012) са регистрирали
стойности на смача в границите
от 289,8 км/ч – 321,84 км/ч. Отдаваме получените значително пониски стойности, реализирани
от изследваните от нас състезатели на дефицити по отношение
на техниката при изпълнение на
ударите, което насочва към нуждата от подобряване на конкретни нейни параметри. В свое проучване Световната федерация по
бадминтон (BWF), 2016, публикува данни за скоростта на смача
при мъжете и жените в топ 10
от световния елит. Резултатите са измерени на официални със-

тезания и показават достигната
скорост при мъжете в диапазона
от 390 км/ч – 408 км/ч. Най-добрите състезателки от жените
са постигнали близки стойности
до тези на мъжете: 343 км/ч – 372
км/ч. В нашето изследване състезателките също показват близки
стойности на забива до реализираните от мъжете (Таблица 3,
4). Въпреки това, и при тях се
забелязва изоставане по показател ,,скорост на удара”, спрямо
установените от цитираните
автори.
При Тест 4 Овърхед смач са
установени от нас по-високи
стойности, спрямо Тест 3 Форхенд смач, съответно: X = 229
км/ч – 210 км/ч (мъже) и X = 214
км/ч – 205 км/ч (жени). Резултатите са очаквани, предвид това,
че техниката на изпълнение при
овърхед смач изисква импулсът
на движение да премине по цялата кинематична верига – последователно от глезенни до киткени стави, с предаване на сила,
мощност, бързина и завъртане
на цялото тяло към перото, докато форхенд смачът може да се
изпълни без ,,ножичен подскок” и
ротация на цялото тяло към идващото перо.
В Таблица 6 са представени
данни от максималните стойности на изследваните удари (км/ч),
с приложената към тях динамична сила (N) и ъгълът на контакт
между ракета и перо (в момента
на удара). Различни проучвания по
темата за биомеханичната целесъобразност на техниката на
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Таблица 6. Скорост на ударите, динамична сила и ъгъл на контакт
между ракета с перото (км/ч, N, deg)
УДАР

пол

ФРХ_ИЗТ
ОВРХ_ИЗТ
ФРХ_СМ

М-Ж

ОВРХ_СМ

Км/ч

N

Deg

199 - 190

22 - 21

133 - 145

201 - 198

22 - 21

138 - 156

210 - 205

22 - 22

126 - 130

229 -214

24 - 23

114 - 118

изпълнение на смача са изведени
показателите с най-високо факторно тегло, които повишават
ефективността на смача:
1) Висока координираност и последователност на действията
на всички звена от кинематичната верига (Ariff et al., 2008);
2) Заемане на подходяща позиция за удара и търсене на контакт с перото във възможно найвисоката точка;
3) Екстензия и пронация в лакътната, и киткената става,
като завършващ сегмент от веригата, влияещи за придаване на
по-висока скорост на ракетата
(Abdul Hakim Bakar, 2017; Shiming
Li, Zhao Zhang, Bingjun Wan,
Brandie Wilde & Gongbing Shan,
Mar, 2016);
4) Реализиране на максимален импулс на удара за минимално време или изпълнение с голяма динамична сила за възможно
най-кратко време (Chien-Lu Tsai,
Chenfu Huang, Shaw-Shiun Chang,
& Chern-Mau Lai, 2012).
От получените от нас данни
се вижда, че изпълнените удари с
максимална скорост са генерирали сила (F), която е в тесни грани80 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

ци от 21 N – 24 N, за двата пола.
Авторите Xiang Song & Wenming
Liu (2020) са изследвали силата
на различните видове удари при
състезатели – мъже и жени, посредством ,,смарт ръкавица”. Данните на тези автори сочат повисоки стойности, спрямо установените от нас. Форхенд смач
е регистриран с приложена сила
от 27 N, a овърхед смач – 29 N, а
в нашето изследване съответно:
22 N (и за двата пола при форхенд
смач и (23-24 N) за овърхед смач
(Таблица 6).
По отношение на получените
данни за градусите (Deg) – ъгъл
на контакт между ракета и перо,
не бяха открити подобни публикации по темата. Изследванията, свързани с биомеханичната
целесъобразност на ударите, акцентират върху градусите в пронация и екстензия на раменна,
лакътна и киткена стави в отделните фази от изпълнението
на техниката. В установените
от нас данни забелязаваме подчертан по-малък ъгъл между ракета и перо при изпълнение на смач
(114 Deg - 130 Deg), спрямо изтегляне (133 Deg - 156 Deg). Считаме,

че това се дължи в някои разлики
при изпълнение на техниката на
двата удара, по-конкретно: завършващото движение с пронация в китката, което е по-подчертано при смача, отколкото
при изтеглянето.
Тъй като резултатите в проведеното от нас проучване са
начални за изследваните лица, в
бъдеще, констатираните данни
ще служат за ориентир и възможност за сравнителен анализ, както и по-обстойно проучване на
връзки между сила, скорост, градуси, ефективност при атакуващите удари.
Изводи
1. Проведеното
изследване
разкрива дефицити и резерви по
отношение техниката на изпълнение за четирите удара, особено при мъжете, и очертава
необходимост от изготвянето
на индивидуални тренировъчни
програми за усъвършенстване на
конкретни нейни параметри с
акцент скорост на атакуващите
удари.
2. Чрез използването на сензорна технология в спортно-тренировъчния процес по бадминтон
се обективизира информацията
за равнището на спортно-техническите умения на състезателите. Подобрява се контрола и
възможността за своевременно
коригиране и актуализиране на
изследваните параметри.
3. Внедряването на технически устройства подпомага създа-

ването и поддържането на база
данни за актуалното състояние
на спортната техника.
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Единна програма по хокей на лед – кратък анализ
Йоан Крумов, Руслан Христов, Иван Колев, Юри Вълев
Състоянието на хокея на лед в България в сегашните условия предизвиква проучване и анализ на съществуващата Единна програма по
хокей на лед като основен документ в работата на треньорите, преподавателите и БФХЛ. В последните години обаче се наблюдава липса
на единство и планомерност в учебно – тренировъчната работа. Освен
това ЕП се явява твърде остаряла за да отговори на сега поставените
цели. Ето защо проучването премина през подробен анализ на ЕП. Беше
проведено и проучване на бъдещи специалисти в хокея на лед към катедра „Технически и ледени спортове“ към НСА „Васил Левски“. Отбелязва се необходимост от актуализиране на системата за прием, подбор и
контрол в подготовката на хокеистите.
Ключови думи: хокей на лед, Единна програма, анализ, изводи

Unified hockey program - short analysis
Ioan Krumov, Ruslan Hristov, Ivan Kolev, Yuri Valev
The state of ice hockey in Bulgaria under the current conditions has led
to the study and analysis of the existing Unified Ice Hockey Program as a key
document in the work of coaches, lecturers and BFIH. However, in recent years
there has been a lack of unity and planning in the training work. Moreover,
the UP is too old to meet the goals now set. That is why the study went through
a detailed analysis of the UP. A survey of future ice hockey specialists at the
„Technical and Ice Sports“ Department at the National Sports Academy „Vasil
Levski” was also carried out. There is a need to update the system of reception,
selection and control of the preparation of hockey players.
Key words: ice hockey, unified program, analysis, conclusions
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Въведение
Целта на Единната програма е
да „внесе в работата на треньори, преподаватели и методисти
единство и планомерност по отношение на подготовката, методиката и организацията във
всички ешелони по хокей на лед“.
Чрез анализи на представянето
на отборите във вътрешният
шампионат и в международните
състезания, за периода до 1978 г.
са отчетени редица успехи, като
създаване на отбори във всички
възрастови групи и участия в редица турнири. Отчетени са и редица слабости, най-съществената от които е липсата на единна
система за провеждане на учебно
- тренировъчния процес.
Анализ на Единната програма
Като отчита необходимостта от подобряване на тренировъчната работа и издигане на
ръста на българският хокей на
лед, Българската федерация по
хокей на лед взема решение за съставяне и издаване на документ,
който да уеднакви системата на
обучение и методиката на работата на треньорите във всички
възрастови групи. Изготвена е
и програма за създаване на по –
добри условия за провеждане на
тренировките, за изграждане на
изкуствени пързалки, чиито брой
да нарасне на 8 – 10.
На основание на това решение
на БФХЛ през 1978 е съставена
и издадена Единна програма по
хокей на лед. Нейни съставители са изтъкнати треньори, Пан84 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

телей Пантев и Александър Михайлов.
Единната програма / ЕП/ става основен и задължителен документ за обучение и тренировка в
работата на треньори, преподаватели и методисти работещи в
областта на хокея на лед. Програмата засяга целите , задачите,
средствата и методите за достигане на високи спортни резултати и внедряване на съвременни научни методи за подготовка.
Като отчита положителната страна на Единната програма през изминалия период 1988 г.
БФХЛ преиздава Единната програма, като съдържанието на
предишната се актуализира в
синхрон със съвременните тенденции в развитието на хокея на
лед и факторите, които обуславят това развитие. Освен това
тиража на първото издание е изчерпано и липсва, в значителна
степен, като ръководен методически документ.
В програмата са поставени
точно формулирани задачи, чрез
които да се решава целта. В тяхното съдържание влизат :
- организацията на учебно –
тренировъчния процес, със съответните етапи по възрасти /
табл. 1/.
- Заангажираността на треньорите и техния брой.
Разпределението на часовете
по вида тренировка. Часове по
теория на хокейната игра, в които влизат часове по правилознание, връзка с медико – биологически науки. Тук е включена и връз-
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Юноши младша
възраст

Юноши старша
възраст
Мъже

Целенасочена
спортна тренировка

Спортно
усъвършенстване

Високо спортно
майсторство

Кадети

Подготвителна
група

Предварителна
спортна подготовка

Начална спортна
специализация

Вид на групата

Етапи

3
Без срок

Без
ограничения

2

4

2–3

Години на
обучение

17 - 19

15 - 16

11 – 14

8 - 10

Възраст
(години)

Таблица 1. Разпределение на учебно – тренировъчния процес

23

23

25

25

20 – 25

Брой в
групата

10-12 по
1,30 до 2

6 по 1,30

6 по 1,30

6 по 1,30

3-4 по 1

Лед (ч)

3-4 по 1

3-4 по 1

2-3 по 1

1-2 по 1

-

Сухо (ч)

Период на лед

10-12 по
1,30 до 2

8-10 по 1,30
до 2

6-8 по 1,30
до 2

6 по 1,30
до 2

3 по 1 – 1,30

Период на
сухо / часа

Таблица 2. Разпределение на часовете по теория за една година
Етапи и години
Дисциплини

I
8 – 10

II
11 - 14

III
15 – 16

IV
17 – 19

V
мъже

1. Теория на хокейната игра

8

16

30

36

42

2. Правилознание

4

12

18

20

20

3. Медико- биологични
науки

2

8

10

10

10

4. Политико – педагогични
науки и морално волева
подготовка

6

10

18

28

30

5. Анализ и разбор на
първенства, турнири и
контролни срещи

4

24

30

48

74

Общ брой часове

24

70

106

142

176

Таблица 3. Разпределение на часовете по практика по възрасти
Етапи и години
Страни на подготовката

I
8 – 10

II
11 - 14

III
15 – 16

IV
17 – 19

V
мъже

Физическа подготовка

20

138

162

186

254

Техническа подготовка

80

166

156

176

132

Тактическа подготовка

-

48

78

174

204

Игрова подготовка

30

88

94

172

206

Контролни изпитания

4

16

8

12

20

Домашни задачи

30

-

-

-

-

Състезания

12

70

70

88

105

Всички часове

176

526

568

808

921

ката с политико – педагогически
науки и изграждане на морално
– волевата подготовка / табл. 2/.
Фиксирани са по години тренировъчните часове и по страни на
подготовката /табл. 3/.
В отговор на тогавашните
тенденции за развитието на хо86 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

кейната игра ЕП налага точно
научно планиране и отчитане на
извършената тренировъчна работа. Поставя се изискването за постепенното внимателно съчетаване на обема и интензивността
на натоварването с цел засилване
на подготовката и запазване на

здравето на състезателите. Изискват се планираща и отчитаща
документация, чрез която се дава
възможност на треньора по хокей на лед да разкрие състоянието на подготвеност и върху тази
основа да планира прогностичното състояние на състезателите
и отбора като цяло. Прилага се
изискване към изготвяне на план
– графиците с техническите елементи, средствата и методите
по цикли, посочват се изисквания
за медицинско, научно и финансово осигуряване.
В ЕП се дават точни указания
за разработката на работните
планове, за съставянето на план
– конспекта, вписва се изискване
към дозировката и броя на повторенията, времетраенето или
метрите, след което следват методически указания и забележки
по изпълненията.
Важна част в ЕП е въпроса за
организацията и провеждане на
възпитателния процес, който се
пречупва през призмата на тогавашната политическа идеология.
Освен това друга характерна особеност е, че като управляем процес, възпитанието се базира върху постоянни двупосочни връзки
между треньор и състезател, разменящи си непрекъснато информация в хода на учебно – тренировъчния процес и извън спортния
терен.
Друга важна част в ЕП е изискването за медицинския надзор
и грижите, които трябва да се
полагат за да се избегнат негативните явления в следствие на

тренировъчния процес. Отчита
се въздействието на хокея на лед
върху всички системи на организма и промените в него, като се
цитират достиженията на редица учени в областта на спорта.
Фиксираните етапи в обучението и тренировката са в основата на подбора и многогодишната
последователна и системна работа. Дадени са указания за снемане
на данните на състезателите и
приемните нормативи за физическото развитие. Спуснати са и
контролни нормативи за проследяване на развитието на състезателите и при преминаване в по
– горни възрасти.
Акцент в ЕП е задължителната работа в тренировката по хокей на лед в последователността
при обучението и усъвършенстването в ефективното пързаляне, тактическите задачи в защита и нападение, умело действие
със стика, поемане и подаване на
шайбата, стрелбата и обучение в
творческа мисъл. Представени са
и основни методи, които в съчетание с почивките за възстановяване увеличават тренираността на хокеистите.
За улеснение в работата на
треньорите се дават упражнения за уводната част, упражнения за развиване на физическите
качества, упражнения за пързаляне, водене на шайбата, подаване
и получаване на шайбата, упражнения за заучаване на нападателни и отбранителни комбинирани
технически действия и др. Отразени са принципите на обучеСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 87

ние в технико – тактическата
подготовка и основните методи
за работа.
От извършения преглед и анализ на ЕП е видна положителната страна на систематизирането на цялостния тренировъчен
процес по хокей на лед.
Цел на изследването: да се
проучи състоянието на ЕП и от-

ношението на бъдещите специалисти по хокей на лед към нея.
Изследването беше проведено
в периода месеците Май – Юни
2017 г с 11 специалисти по хокей
на лед към катедра „Технически
и ледени спортове“ при НСА „В.
Левски“.
Извършеният анализ на ЕП ни
дава основание за установяване

Таблица 4. Отговори на въпросите по анкетната карта
№

Въпрос

Отговор

1

Познавате ли ЕП?

2

Кога е написана ЕП?

3

ЕП отговаря
условия?

4

Отговор
в%

Да

100

1988 г., 1978 г.

63,6

И да, и не

45,5

Ролята на планирането в ЕП?

Голяма

72,7

5

Ролята на отчета в ЕП?

Голяма

72,7

6

Каква е връзката със съпътстващите
науки?

Слаба

45,5

7

Каква е ролята на медицинския контрол?

Слаб

45,5

8

Постига ли целта ЕП?

Да

27,3

ли

на

съвременните

Фиг. 1. Процентно разпределение по показатели
Легенда: Серия 1 – брой хора, Серия 2 – отговори в проценти
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на сегашното състояние и ролята на този важен документ. За
тази цел беше изготвена анкетна
карта с формулирани ясни и точни въпроси базирани на основни
изискванията /табл. 4 и фиг.. 1/.
От изследваните лица се изискваше изразяване на тяхното мнение по поставените въпроси.
Анализ на резултатите
Теоретическият анализ и експертната оценка на специалистите по хокей на лед са пряко
свързани с проучването на ЕП.
Обобщаването, обработката и
интерпретацията на отговорите са извършени на базата на математико – статистическият
метод, от което произтичат и
конкретни предложения.
В отговорите най – голям процент 100% заемат тези, които
познават ЕП. Вероятно по този
въпрос е работено в часовете
по специалност. Второ място с
81,8% заема изразеното мнение
дали ЕП отговаря на съвременното развитие на хокея на лед.
Някои
анкетирани изразяват
твърдо мнение, че сме далеч от
най – доброто състояние, тъй
като ЕП е съставяна преди много
години и в други условия. Изминалото времето от преиздаването й обхваща смяна на поколения
треньори и състезатели, което
също предполага забрава. С еднакъв процент на изразяване на
мнение, 72.7 %, е донякъде положителното отношението към

планирането и отчитането. Вероятно бъдещите треньори желаят да планират своята работа
на основата на опита през изминалия период.
Знаенето за съществуването
на ЕП обаче показва и неосведоменост за периода на написването є. Още по нестабилно стои
въпроса с медицинското обезпечаване и контрол. 45.5 %. В сегашните условия анкетираните
лица отчитат необходимост от
системните прегледи и отчета
на състоянието на тренираност,
но не им е ясен пътя за осигуряване на финансирането по този
показател. Това мнение е свързано и със слабия процент, 27.3 % с
основния въпрос за постигане на
целта на подготовката, а именно, че тази програма не е в състояние да е в помощ на специалистите, че съществуващата ЕП
не може да изиграе обединяващата роля за квалифицирана организация на тренировъчния процес.
Без претенции за изчерпателния анализ и сравнително ограничения контингент изследвани
лица бихме могли да оформим
следните изводи:
1. Необходимо е актуализиране
на ЕП.
2. Чрез практично договаряне
за ползване на съществуващата
материална база да се осигури
достъпа до леда.
3. Да се актуализират нормативите за прием и контрол на
подготовката на млади хокеисти.
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4. Да се засили научния подход в
учебно – тренировъчната работа.
1. Да се осигурява медицински контрол особено при работата с децата.
2. Да се осъществи синхрон с
БФХЛ по всички важни въпроси.
3. Отразена е положителната роля на учебния процес по специалност.
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Теория и методика на физическото възпитание
Проучване на агресията при учениците
от гимназиален етап в Техническа професионална
гимназия „Стамен Панчев“ – Ботевград
и влиянието на семейната среда
Иван Христов Божилов
Резюме:
Същността на изследването се състои в това да се направи сравнителен анализ на отношението към агресията на учениците от първи
гимназиален етап VIII и втори гимназиален етап от XII клас от ТПГ
„Стамен Панчев“ – Ботевград, да определим мястото и ролята на семейството при поставянето и решаването на проблема. Ние вече направихме разработка по темата, в която изследвахме влиянието на
обществото и училището. Усещането за непълнота и изискването за
по-коректен анализ налага присъствието на въпроси, касаещи отношението на съвременното семейство към възпитанието на подрастващите. Стремежът към по-голяма обективност изисква анализ във
връзката семейство – общество – училище. Така поставен проблема
ни даде възможност да обогатим изводите за състоянието на агресията при подрастващите и съответно да разширим конкретиката на
препоръките. Вече е ясно, че агресията при подрастващите и нейните
форми на проявление могат да бъдат преодолени само с общите усилия
на семейството, училището и гражданското общество. При препоръките сме провели беседи и сме се съобразили с мнението на колеги и
класни ръководители от ТПГ „Стамен Панчев“.
Ключови думи: Агресия, Семейство, Училище, Общество
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Study of aggression in high school students at the Technical
Vocational High School „Stamen Panchev“ - Botevgrad
and the influence of the family environment
Abstract. The aim of this study is to make a comparative analysis of the
approach to the aggression of the first high school stage оf VIII grade students
and the second high school stage of XII grade students at Stamen Panchev
Professional High School - Botevgrad and to determine the place and the role
of the family in both setting and solving the problem. We have already done
research on the subject of society and school impact. The sense of incompleteness
and the need for more accurate analysis necessitates the answer to the questions
concerning the attitude of the modern family regarding the upbringing of
adolescents. The pursuit of greater objectivity requires an analysis of the family
-society - school relationship. From this point of view the problem enabled us
to deepen the conclusions about the state of adolescents' aggression as well as
expand the specifics of the recommendations accordingly. It has become clear
that the students' aggression and its various forms of expression can only be
overcome by the combined efforts of family, school and society. We have made
the current recommendations on the basis of discussions and the opinion of
colleagues and class teachers at Stamen Panchev Professional High School
Keywords: Aggression, Family, School, Society

Увод
Проблемът за агресията се поставя винаги, когато се търсят
факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване
на моралните и правните норми,
а в най- крайните си форми – и
за ценността на човешкия живот. Смятаме, че изследването
на отношението към агресията
и проявата на форми на агресия
е стратегически важно за развитието на съвременното училище. Агресията е всяко преднамерено поведение, което приключва
с психическа или физическа вреда
за човек, животно или повреда
(унищожение на собственост).
(Иванов. И., 2013)
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Агресивността може да е автономно поведение или част от
друго поведение, може да се изрази в последователни или в непоследователни форми. Агресивните деца са много по-податливи
на когнитивни изкривявания при
оценяване на ситуациите и агресията като оправдано поведение за справяне с предизвикателствата и постигане на желаните
цели. Подрастващите черпят
знания от модели за поведение
най вече от семейството, което
е главен образец за подрастващото дете. Агресията може да бъде
насадена в него в зависимост от
това какви са взаимоотношенията между родителите, между
своите връстници, че дори и помалките деца. Бъдещото поколе-

ние на нацията се влияе от филмите с насилствено съдържание
и компютърните игри. Децата
подражават на силните било във
филма или в компютърната игра.
Mоделите на насилническо поведение си пробиват място все повече. Всички трусове в обществото рефлектират най-болезнено
върху децата.
Вече е наложително да се потърси мястото и ролята на семейството, обществото и училището в ситуацията на нарастваща агресия. Дали ще може
една така обединена система да
повлияе върху агресията и съответно да постигне положителни
резултати в битката с нея?
Цел на изследването:
Целта на изследването е да се
проучи отношението на учениците 8-ми и 12-ти клас от Техническа професионална гимназия
„Стамен Панчев“ – Ботевград
към агресията, която се проявява
между тях и други ученици. Да се
определи ролята на семейството и отношението на родителите към проблема.
Задачи на изследването:
1. Проучване на агресията по
литературни източници.
2. Изготвяне и анкетиране
чрез анкетна карта на ученици
8-ми и 12- ти клас.
3. Сравнителен анализ на отношението към агресията между
ученици от 8-ми и 12-ти клас и

определяне на влиянието на съвременното българско семейство
върху проблема.
Методи на изследването:
1. Анкетен метод при който
сме заложили седем въпроса. Всеки
ученик е получил предварителна
информация за поставените от
нас въпроси и най-вече за определението предложено относно агресията. Анкетата се извърши анонимно за да имаме верни и откровени
отговори. Учениците отговориха
на въпросите от анкетата в спокойна работна обстановка. Анкетната карта подредихме така, че
да има отговори за активността
на учениците, за самооценка и за
ролята на семейството при решаването на проблема с проявата на
формите на агресия.
2. Математико-статистически метод. Основен момент
при този метод бе да определим
средните стойности след получените отговори.
Анализ на получените
резултати
Април, 2019 година проведохме
анкета с ученици 8-ми (30 деца)
и 12-ти клас (30 деца), която съдържа седем въпроса. Ето и получените резултати на всички
отговори на въпроси и за двете
възрасти:
Въпрос 1:
Случвало ли ти се е, ти да се
държиш агресивно?
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а/ Да-VІІІ клас - 46.6% , ХІІ клас
-56.6%
б/ Не – VІІІ клас - 53.4%, ХІІ
клас - 43.4%
На Фиг. 1 и Фиг. 2 първото
нещо, което прави впечатление
е разликата в самооценката при
двете възрастови групи , относно
проявата на лична агресия. Дванадесетокласниците дават положителен отговор с 10 пункта
по-висок от този на учениците
от осми клас. Анализирайки този
резултат отново отдаваме това
предимство на големите ученици
на факта, че пребивават по-дълго
време в професионалната гимназия и имат по-изчистени и задъл-

Фиг. 1.

бочени критерии относно проявата на агресия. При този въпрос
също много интересен момент е
отговорът на момчетата. Там се
сблъскваме с много по-висок резултата при големите момчета, което дава и превеса при обобщения
отговор. В бъдеще би било интересно, да се проучи до каква степен
личностната активност и егото
на отделната личност провокира
дадена оценка за лична агресия. По
същия начин ще бъде възможно да
се определи и отрицателния отговор за неприсъствието на личната агресия. Така би могло да се
прецизират показателите, относно агресията за самия ученик.

Фиг. 2.

Отговори на въпрос № 1
Въпрос 2:
Случва ли ти се в къщи възрастните да се държат агресивно
един спрямо друг?
а/ Да-VІІІ клас -10%, ХІІ клас - 3%
б/ Не—VІІІ клас - 50%, ХІІ клас
-50%
94 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

в/ Живея с един родител / Нямам родители/ VІІІ клас - 36.3%,
ХІІ-клас – 33. 3%
От Фиг. 3 и Фиг. 4 първото
впечатление което остава е, че
децата от Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев”

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Отговори на въпрос № 2
в много голям процент живеят с
един родител или без родители.
Този факт заслужава по-голямо
внимание при нашия анализ. В
доста изследвания е засяган въпросът за семейството и неговото отношение,относно възпитанието на децата. В повечето
проучвания се отдава основна
роля на семейството при изграждането на моралния арсенал
на бъдещата личност. В нашето изследване проблемът е още
по-дълбок. Ние имаме 36% деца,
живеещи с един родител или без
родители.При това положение
ще имаме предвид влиянието на
този факт в отговорите на следващите въпроси от анкетата.
Практиката е доказала, че липсата на здраво семейство винаги е
оказвало влияние, върху възпитанието и поведението на децата
и то не в добрия и общоприет
модел на изградена и общоприета
ценностна система. Различните
нива на агресия и преценка за аг-

ресия също са под влиянието на
тази изграждаща се ценностна
система. При другите два варианта за отговори е видно, че при
дванадесетокласниците агресията в семейството не е малка- 10%,
докато осмокласниците са дали
3.3% положителен отговор. И
при тези отговори имаме относително приближено тълкуване
на отношенията в семейството.
Най-масовият отговор на въпрос
№ 6 е отрицателният, който е
50% за двете възрастови групи.
Не е без значение да споменем, че
в Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев” 80% от
учениците са от ромски произход. Също така можем да уточним, че липсата на родител не е
само поради развод или смъртен
случай, а търсенето на работа и
препитание извън границите на
Република България. Периодът
на отсъствие на родител от семейството варира в границите
на от един - два месеца, до година
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и повече. След кратки почивки у
дома родителите отново отиват в чужбина.
Въпрос 3:
Викали ли са родителите ти
в училище за твоя агресивна постъпка?
а/ Да- VІІІ клас 13.2%, ХІІ клас33.3%
б/ Не – VІІІ клас 86.6%, ХІІ клас
66.6%
При анализа на отговорите на
въпрос № 4 първата голяма разлика между двете възрастови групи
е в положителния отговор. С 20%
повече са викани родителите на
дванадесетокласниците / Фиг. 5
и Фиг. 6/. Този факт има своето
просто логично обяснение, защото тези ученици са пребивавали в
училището четири години повече,
което дава по-голяма гаранционна вероятност това да се случи.
Доста от посещенията на родители в училище са превантивни
мерки, предизвикани от класни-

те ръководители, без следващи
административни наказания за
учениците. Срещите с родителите са основен инструмент за
навременна информация и навременна реакция за предотвратяване на следваща проява на форма
на агресия от подрастващите.
Бихме коментирали, че този вариант на комуникация ще даде
още по-добри резултати за в бъдеще, но разясненията ни относно предходния въпрос за присъствието на родители, показват, че
контактьт учител - родител е
все по- трудно осъществим. Още
след тези отговори се открояват
няколко генерални извода, които
ще засегнем в главата „Изводи и
препоръки”. Само ще споменем,
че това състояние на проблема
лишава педагогическия състав от
едно от основните си средства
за борба с проявата на агресия в
Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев”, а именно

Фиг. 5.

Фиг. 6.

Отговори на въпрос № 3
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водещата роля на родителите и
семейството.
Въпрос 4:
Занимаваш ли се с нещо извън
училище по свое желание или по
инициатива на родителите ти?
(Въпроса позволява повече от 1
отговора)
а/ Спорт –VІІІ клас -33.3% , ХІІ
клас - 23.3%
б/ Кръжок –VІІІ клас -0%, ХІІ
клас -3.3%
в/ Изкуство -VІІІ клас-6.6%, ХІІ
клас 6.6%
г/ Не се занимавам с нищо –VІІІ
клас – 60%, ХІІ клас 66.6%
На Фиг. 7 и Фиг. 8 се виждат
отговорите на серията от болезнените въпроси в нашата анкета.
Когато се търсят причините за
наличието на някакъв проблем,
нещата трябва да се пипнат и в
детайлите. Тези казуси, които са
свързани със заниманията на учениците в свободното време разтърсват съвременното общество
от доста години. Проблемът с
тютюнопушенето,
проблемът
с употребата на наркотици и естествено повишената агресия
при подрастващите неминуемо са
свързани с характера на използването и уплътняването на свободното време на учениците. Какво
се случва всъщност? Големият
процент от децата, които се занимават с нещо е спорта. При
осмокласниците той е 33%, а при
дванадесетокласниците е 23%.
Основният спорт е футбол. Има
и занимаващи се във фитнес залата. С изкуства са ангажирани 6.6%
и в двете изследвани възрастови

групи. Големият проблем, е че 60%
не се занимават с нищо. Анализът
на този факт е многопластов и
изисква доста коментари относно семейството, училището и
най-вече обществото като цяло.
Първият казус е от една страна
финансовото състояние на родителите и от друга -големината
на месечните такси за участие в
спортен отбор, кръжок или някое
от видовете изкуство – кино, музика, рисуване или танци. Всеки
един от горепосочените варианти
изискват за включване в групите
от 30 лв. до 50 лв. Коментирайки
тези суми трябва да споделим, че в
голямата си част те са непосилни
за отделяне от семейния бюджет.
Вече споменахме за състоянието
на семействата и отделните родители в нашето училище. Показахме и процента на учениците
от ромски произход. Наясно сме,
че този проблем е общодържавен.
На националната конференция на
Катедра „Теория и методика на
физическото възпитание” 2019 г.
Национална спортна академия
„Васил Левски” обяви слабите резултати от проучването на физическата дееспособност при учениците от І клас до ХІІ клас. Как
да мотивираме ние семейството
и учениците към ангажименти
в свободното от училище време,
все още е основен проблем на обществото. Търсим нови методи,
които изискват новите ученици.
Искаме да обвържем заниманията със спорт и намаляването на
степента на проява на агресия от
учениците.
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Фиг. 7.

Фиг. 8.

Отговори на въпрос № 4
Въпрос 5:
Имаш ли повече неизвинени
отсъствия в сравнение с останалите деца от твоя клас?
а/ Да - VІІІ клас - 13.3%, ХІІ клас23.3%
б/ Не –VІІІ клас - 86.7 %, ХІІ
клас – 76.6 %
Въпросът е поставен в анкетата, за да проверим съотношението на учениците относно
редовното и активно участие
в учебния процес. От Фиг. 9 и

Фиг. 10 се вижда, че при учениците от дванадесети клас анкетирани и самоопределили се, като
отсъстващи са с 10% повече от
тези в осми клас. Петгодишното
пребиваване в училище понякога
създава грешна представа за свободата и дванадесетокласниците за това са с по-голям процент
отсъствия. Особеното тук е, че
процентът на момчетата при
осмокласниците е по-голям.

Фиг. 9.

Фиг. 10.

Отговори на въпрос № 5
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Въпрос 6:
С кого живееш?
а/ С мама и татко- VІІІ клас
-53.4%, Х клас -66.6%
б/ Само с мама – VІІІ клас – 30%,
ХІІ клас -20%
в/ Само с татко – VІІІ клас
-10%, ХІІ клас -6.6 %
г/ С баба,/дядо /, друг роднинаVІІІ клас -6.6%, ХІІ клас -6.6%
д/ В специално училище – VІІІ
клас- 0 %, ХІІІ клас -0%
Този въпрос от нашата анкета е един от най–важните, които ние определяме и с най-голяма
корелация относно изследваната
от нас материя. От Фиг. 11, и
Фиг. 12 се вижда големия процент
на ученици, които не живеят с
двама родители. При осмокласниците той е 36.3%, а 33.3% от
учениците в дванадесети клас
също нямат двама родители.
Този процент е плаващ и достига
до 40%-45% през учебната година.

Причините за това социално положение са много. Не само липсата на граждански брак или развод
оставят децата с един родител.
В много от семействата един
или двамата родители работят
в чужбина. Когато са викани родители на педагогически съвет
за среща с учителския колектив,
поради провинение на ученик, в
училището са идвали баби, дядовци, братя и сестри и други
роднини. Освен отсъствието на
родителите, дори и да са в България, те пак не идват на педагогическия съвет, а изпращат близък
роднина. Това положение, в което
семейството в голяма степен е
абдикирало от възпитанието на
собственото си дете, няма как да
не се отрази на изявата на форми
на агресия от подрастващите.
И двете изследвани групи имат
свои сензитивни периоди свързани с учебна и трудова дейност.

Фиг. 11.

Фиг. 12.

Отговори на въпрос № 6
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И при двете изследвани групи
продължава и периода на познавателна дейност. Когато в такъв
период от биологичното развитие на подрастващите няма качествен семеен контрол, резултатите няма да са добри. Проблемът с нездравото семейство
е обществен и по тази тема е
нужно цяло едно изследване. Чуждите автори изцяло залагат семейството в основата на възпитанието на детето, докато то
достигне пълнолетие. Относителната тежест, която даваме
на отговорите на този въпрос за
нас е определяща за цялото ни изследване .
Въпрос 7:
С какъв успех завърши миналата учебна година?
а/ Имах поправителен изпитVІІІ клас – 0 %, ХІІ клас -0 %
б/ Среден успех – VІІІ клас-30 %,
ХІІ клас -50%

в/ Добър успех - VІІІ клас -50 %,
ХІІ клас -26.6 %
г/ Много добър успех - VІІІ клас
-20 %, ХІІ клас -20 %
д/ Отличен успех - VІІІ клас -0
%, ХІІ клас - 3.3 %
В търсене на зависимост между успех в училище и отношение
към проява и изява на агресия въведохме този въпрос. На Фиг. 13 и
Фиг. 14 се вижда една доста пъстра палитра при успеха на изследваните ученици. На-голямата
група при осмокласниците е тази
с успех „Добър“ – 50 %. При учениците от дванадесети клас същия
процент – 50 % имат тези с успех
„Среден“. Според нас това е една
нормална ситуация за професионална гимназия. Все пак е необходимо да поясним, че на входа при
приема на учениците в нашето
училище над 90% от тях с оценка – слаб – /2/ от Националното
външно оценяване /НВО/.

Фиг. 13.

Фиг. 14.

Отговори на въпрос № 7
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Изводи:
1. Много висок е процентът на
учениците, които живеят с един
родител или без родители.Вече
направихме достатъчно изводи,
относно зависимостта между
семейството и възпитанието.
При липсата на родители възпитателната кауза е обречена.
2. Преобладаващото агресивно поведение е в семействата на
осмокласниците. Но тук категоричният извод е, че семейството
като цяло отсъства от възпитателния процес при подрастващите. Липсата на перманентен семеен контрол неминуемо води до
повишаване степента на проява
на агресия.
3. По-високият процентът на
виканите родители в училище
за агресивни прояви на ученици
е при тези от ХІІ клас. Системно родителите не откликват на
поканата за разговор в училище
или присъствие на педагогически
съвет. При наличие на обективни причини е разбираемо, но повечето проявяват незаинтересованост относно поведението на
децата си. По този начин присъствието на училището няма
тежест и моделът за подражание
става семейният.
4. Основен проблем при подрастващите е масовото неучастие
в извънкласни и извънучилищни форми на обучение. Много от
причините засегнахме по време
на анализа. Колкото и полезна
да е дигитализацията в световен мащаб, трудно може да бъде

заменен педагога, когато става
въпрос за единство на обучение и
възпитание
5. Липсата на адекватни наказания, за дадени нарушения от
учениците, лишава учителите
от средства за влияние, относно промяната в поведението на
обучаемите. За всяко нарушение е
нужно и адекватно по тежест и
сила наказание.
6. И при двете изследвани групи процентът на отсъствия е
сравнително еднакъв и проблемен за професионалните гимназии с преобладаващи ученици от
ромски произход. В тази насока
борбата на учителите е колосална. Класните ръководители посещават постоянно домовете и
търсят срещи с родителите. Не
помагат и посещенията при кметовете на селата, както и спирането на детските надбавки. Има
крещяща нужда от нови решения
относно присъствието на ученици в училище.
7. Успехът и в двете изследвани групи е нормален за професионална гимназия. Преобладаващ
среден за ХІІ клас и добър за VІІІ
клас. В анализа подчертахме, че в
VІІ клас на Национално външно
оценяване бъдещите наши ученици са с над 90% двойки и по български език и литература , и по
математика.
Препоръки:
1. Препоръчваме класните ръководители и в двете възрастови групи да продължават активСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 101

но да търсят срещи с родителите на учениците, на които да
променят отношението им към
учебно възпитателния процес в
ТПГ „ Стамен Панчев“.
1. Необходимо е, да се подготвят нови ефикасни форми за наказание на провинилите се ученици и безотговорните родители.
Според нас без решителни наказания проблемът ще си остане на
същите обществени позиции.
2. Добра практика относно
мотивацията на учениците и на
учителите за активно участие
в учебно- възпитателния процес е новата система за оценка
на физическата дееспособност,
предложена от екип на НСА „Васил Левски“. Нормализирането на
държавните образователни изисквания неминуемо ще повлияе
положително върху отношението на обучаемите към участието
в учебния процес. Този факт веднага ще се отрази на проявите
на агресия в училище. Учениците
вече ще имат изпълнима задача,
която в напрегната и ангажираща обстановка ще бъде реално реализирана.
3. Необходимо е да се увеличи броя на учениците ангажирани
в извън класни и извън училищни
форми на обучение и занимание.
Тук бихме препоръчали срещи с
общинските кметове, за коментар, относно спортните клубове
и начина на определяне на такси
за включване на деца в спортните групи и отбори.
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Анализ на турнира по баскетбол 3х3 включен
в националната универсиада – София‘ 2018
Спас Ставрев
Националните университетски шампионати по баскетбол 3х3 се
провеждат ежегодно под егидата на АУС „Академик“. Тази нова разновидност на играта добива все по-голяма популярност в света и в България. Не остава назад и студентската общност, която поде доста рано
и започна организиране на университетски шампионати много преди
други страни от Европа. Анализирайки провеждането и резултатите
от турнира по баскетбол 3х3, който за първа година бе включен в програмата на НУ-София’ 2018 ние целим да се предостави информация
и запознаем колкото може повече колеги от академичната общност
с играта и евентуалното им участие в предстоящите шампионати.
Разглеждаме съвместно и двата пола. Определи се географията на участниците в шампионата по градове университети. Показани са системите за провеждане на шампионата при двата пола и всички резултати от изиграните срещи. Установени са средните показатели на
отбелязани точки във всеки мач и общия брой вкарани точки от всеки
отбор в турнира. Насочихме вниманието към проблемите със съдийството, както и отказа от участие в Националните университетски
шампионати (НУШ) на университети с дългогодишни традиции в баскетболната игра.
Ключови думи: баскетбол 3x3, анализ, универсиада, система на провеждане, отбелязани точки, участници

Analysis of the 3x3 Basketball Tournament Included
in the National Universiade-Sofia ‘2018
Spas Stavrev
Summary: National University Championships in 3x3 basketball take
place annually under the auspices of AUS “Academic”. This new variation
of the game grows in popularity across the world, as well as in Bulgaria. The
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student community wasn’t left behind and got involved very early by organizing
University Championships before many other countries in Europe. By analyzing
the conduction and results of 3x3 Basketball, which was included in the NU
“Sofia” 2018 program for the first year, we aim to provide information as well
as introduce as many colleagues in the academic community as possible to the
game, and hopefully gain their participation in upcoming championships.
We are analyzing both men and women simultaneously. We determined the
geography of participants by cities and universities. We have shown the rules
of conduct for both genders as well as all final scores of the games played. We
have determined the average number of points scored in single games, and the
overall sum of points scored throughout the tournament by each separate team.
We focused our attention to problems with refereeing, as well as the refusal to
participate in National University Championships (NUC) by universities with
long-standing traditions in the game of basketball.
Keywords: basketball 3x3, analysis, Universiad, system of conduct, scored points,
participants

Въведение
Любимата за милиони хора от
всички възрасти по целия свят
баскетболна игра е доказала със
своята динамика, разнообразие на
ситуации, атрактивни изпълнения, емоционални преживявания,
практикуване и не на последно
място популярност и географско
разпростиране, че е една от найжеланите спортни игри. Именно
за това в света на баскетбола не
се спират да търсят и предлагат
нови и нови предизвикателства.
Едно от тях е и развитието на
баскетбол 3х3, завладял света за
кратък период от време.
Баскетбол 3х3 се възприе с лекота и отлично от академичната
младеж по света и у нас. Лесният
достъп до откритите площадки, по-малкия брой състезатели
и не на последно място бързата
ориентация на корпорациите за
нов маркетингов продукт допри-

несоха за масовото популяризиране. Първите турнири в България
бяха на имената на популярни
фирми, помагащи финансово за
организирането им.
Този нов формат на баскетболната игра набра и продължава
да набира изключителна популярност за кратко време в световен мащаб. Тъй нареченият
„streetball” с неговото разнообразие от всевъзможни правила бе
поето за администриране и унифициране от световната баскетболна централа, като разновидност на баскетбола. Избирането
на българина г-н Коста Илиев за
директор във FIBA бе изключителен престиж за България [4;8].
Подетите инициативи, като
отговарящ за новата разновидност и положените от него усилия трасираха пътя на световния баскетбол 3х3 във възходяща
посока. След унифицирането на
правилата за целия свят [2] за
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много краткото време този атрактивен спорт бе приет и включен в програмата на олимпийските игри Токио’ 2020. Световната
пандемия от Covid19 наложи отлагането им за следващата 2021
година. Важен принос в мащаба на
развитие на спорта даде и платформата на FIBA за баскетбол
3х3 [7], чрез която регистрацията, резултатите и класирането
се извършва само с един клик на
компютрите. В нея се отчита
и световна ранглиста на играчите, което е още един стимул за
изява на състезателите. Доказателство за това е броя на турнирите по баскетбол 3х3 организирани в страни от Югоизточна
Европа за периода 2011-2018 г. [1].
Те са внушителни на брой – 1658.
Мястото на България в класацията е под средните бройки турнири за региона.
Ръководството на студентският спорт в световен мащаб
се администрира от световната студентска спортна организация – FISU, водеща началото
си от 1959 г. Първото световно
студентско първенство по баскетбол 3х3 бе проведено в гр.
Крагуевац, Сърбия през 2012 г. [3].
Друга организация е Европейската университетска спортна асоциация (EUSA) основана през 1999
г. във Виена, Австрия. Под нейна егида се провеждат Европейски университетски първенства
[3;4]. Право на участие на тези
форуми имат отборите, които
са университетски шампиони на
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своите страни. Първото университетско европейско първенство
по баскетбол 3х3 се проведе в гр.
Ротердам, Нидерландия. На него
женският отбор на УНСС завоюва и единственият до сега медал
(бронзов) на български отбор от
такъв форум [4].
С известна гордост за спортната студентска общност у нас
и за Асоциацията за университетски спорт „Академик“ е, че
една от малкото страни в Европа, в която започнаха да се провеждат ежегодно Национални
университетски шампионати по
Баскетбол 3х3 е Р България. Факт
е, че българските шампионати
предхождаха по-късно проведените световни и европейски студентски шампионати. До момента са проведени VIII Национални
университетски
шампионата
(НУШ), като те са извън спортовете от Националните универсиади. Единственият НУШ, който бе включен в програмата на
НУ бе през 2018, когато гр. София
бе избрана Европейска столица на
спорта. Именно към VII НУШ ще
насочим вниманието си и ще направим подробен анализ на резултатите.
Целта на нашето изследване е
да се запознаят българските специалисти извън сферата на висшето образование, а и тези от
висшите училища с условията за
участие, системата на провеждане и класиране на Националният
университетски шампионат по
баскетбол 3х3 в София‘ 2018.

Поставените задачи са:
– да се анализира броя на участниците;
– географията на участващите
университети;
– броя на отбелязани и получени точки от отбор;
– да се покаже системата на
провеждане.
За реализиране на изследването направихме преглед на литературни източници и официални
документи за НУ-София‘ 2018,
експертни мнения.
Националната универсиада се
проведе от 11 до 17 май, 2018 г. в
гр. София, а самия турнир по Баскетбол 3х3 се състоя в първите
два дни на проявата - 11 и 12 май.
За място на провеждането бе определен Спортен комплекс „Бонсист“ на УНСС/ЛТУ.
В шампионата по баскетбол
3х3 участие взеха 12 мъжки отбора и 6 дамски, а представените
университети 12. Като неизменни партньори на АУС „Академик“
от началото на провеждането
на шампионатите през 2012 г. са
БФ Баскетбол и сайта bgbasket
[6]. Ръководител на събитието е
доц. д-р Спас Ставрев от УНСС
с главен съдия – г-н Тодор Колев.
Представител на БФБ бе г-н Марио Андреев.
Географски те се разпределяха
по начин, показан по-долу. Университети участници по градове:
Благоевград – 1 (с 2 отбора) ЮЗУ „Неофит Рилски“;
Велико Търново – 1 (с 2 отбора)
- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

Пловдив – 2 (с 2 отбора) - Аграрен университет, Медицински
университет;
София – 7 (с 11 отбора) - Академия на МВР, МГУ „Св. Иван Рилски“, НСА „Васил Левски“, СУ „Св.
Климент Охридски“, Технически
университет, УАСГ, УНСС;
Шумен – 1 (с 1 отбор) - ШУ „Еп.
Константин Преславски“;
Прави впечатление отсъствие
на университети с традиции в
спорта и специално баскетбола,
които не се включиха в НУ. Тук
ще споменем Пловдивски университет, ИУ-Варна, Русенски университет.
На техническата конференция
се взе решение отборите и от
двата пола да са разделени на по
две групи, като за водачите бъдат поставени отбори – шампиона и вицешампиона от предходния НУШ по баскетбол 3х3 [5]. В
групите се играе по системата
„Berger”.
Надпреварата при момичетата, по решение на организаторите и съгласувано с ръководствата
на отборите наложи изиграване
на две допълнителни срещи -между вторият от група „А“ (ТУ) срещу трети от група „В“ (УНСС),
завършил 1-8 за УНСС. Другият
бе третият от група „А“ (ЮЗУ)
срещу втори от група „В“ (СУ),
завършил 6 – 16 за СУ.
Двата полуфинала поднесоха
равностойни и изпълнени с емоции и напрежение двубои (фиг.1).
В мач за третото място УНСС
победи с резултат 15 – 10 ВТУ и
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Таблица 1. Резултати и крайно класиране в група А-жени
Резултат

Крайно класиране в група А

Мач
№

Отбор

1

ЮЗУ

8 – 15

ВТУ

1

ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“

2

ТУ

2 – 15

ВТУ

2

ТУ-София

3

ЮЗУ

13 – 15

ТУ

3

ЮЗУ „„Неофит Рилски“

от срещи

Отбор

Място Университет

Таблица 2. Резултати и крайно класиране в група „В“-жени
Мач
№

Отбор

Резултат
от срещи

Отбор

Крайно класиране в група В
Място

Университет

1

НСА

15 - 5

СУ

1

НСА “В. Левски”

2

УНСС

11 - 13

СУ

2

СУ “Св. Климент Охридски”

3

НСА

15 - 7

УНСС

3

УНСС

ВТУ

13

СУ

15

Финал
СУ
7
НСА

УНСС

13

НСА

15

15

ШАМПИОН ЖЕНИНСА “Васил Левски”

Полуфинали
ВТУ
13
СУ

15

Финал
СУ
7
НСА

УНСС

13

НСА

15

15

ШАМПИОН ЖЕНИНСА “Васил Левски”

Фиг. 1. Резултати от полуфиналите и финала при жените
завоюва бронза. Съвсем заслужено и без загуба, женският отбор
на НСА „Васил Левски“ спечели
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шампионската титла от НУСофия’ 2018 след победа над СУ
(табл. 3).

Таблица 3. Крайно класиране от НУ-София’ 2018 и резултатност на
отборите
НУ-София' 2018 - Крайно класиране-Баскетбол 3х3
жени
Място

Университетски отбор

Средно точки
за мач

Общо точки на
отбор

15.0

60

1

НСА “В. Левски” – Шампион

2

СУ “Св. Климент Охридски”

11.2

56

3

УНСС

10.8

54

4

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

13.3

53

5

ТУ-София

6.0

18

6

ЮЗУ „„Неофит Рилски“

9.0

27

*отборите на НСА и ВТУ са с мач по-малко

Анализът на резултатността
от срещите в дамското направление показва съвсем логично, че отборът на НСА е с най-голям брой
вкарани точки – 60 от 4 мача.
Правилата по наредбата са такива [6], че срещите се играят до 15
точки или докато изтече времето от 10 минути. Отборът на СУ
е вкарал 18 точки в груповата фаза
от шампионата (средно 9 на мач),
а в заключителната част средно
по 12,7 точки.. Същата е ситуацията и при отбора на УНСС – в груповата фаза средно по 9 точки на
мач, а в елиминациите по 13. Това
е добър атестат за физическа подготвеност. Интересен е факта,
че средно за целия турнир отбора
на ВТУ е втори по резултатност
със средно 13,3 точки на мач, но в
крайното класиране остава на 4
позиция. Слаба е средната резултатност на отбора на ТУ – за
три мача, редно по 6 точки, но
въпреки всичко е 5 в класирането.
ЮЗУ със средна резултатност от

9 точки за 3 мача, но е последен (6ти
) в крайното класиране.
Мъжкият турнир по Баскетбол
3х3, включен в Националната универсиада-София‘ 2018 беше един
от най-оспорваните от досега
провежданите. Също, както при
девойките след изтеглен жребий
между 12 университетски отбора се оформиха 2 групи- „А“ (табл.
4) и „В“ (табл.5) с по 6 отбора, с
водачи финалистите от предходния НУШ. Предварително изготвеният регламент предвиждаше
срещи в групите всеки срещу всеки (табл.4). Общият брой изиграни срещи в една група бе 15.
За всеки отбор изиграните мачове се оформиха по 5 в груповата
фаза. По наредба за в елиминациите бе предвидено да продължат
първите два отбора от всяка група. Полуфинали, мач за 3 място
и финал. С това общият брой на
изиграни срещи в мъжкият турнир по Баскетбол 3х3 се фиксира
на 34.
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Таблица 4. Резултати от изиграните срещи и крайно класиране в
група „А“-мъже
Мач
№

Отбор

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

НСА
МУ-Пд
А МВР
ШУ
АУ-Пд
НСА
МУ-Пд
А МВР
УНСС
ШУ
НСА
МУ-Пд
А МВР
УНСС
АУ-Пд

Резултат
от срещи
12 - 15
15 - 2
3 - 15
15 - 10
13 - 12
15 - 11
4 -15
4 - 15
15 - 5
15 - 6
15 - 5
13 - 10
6 - 14
10 - 15
9 - 15

Отбор
ШУ
АУ-Пд
УНСС
УНСС
А МВР
МУ-Пд
ШУ
НСА
АУ-Пд
АУ-Пд
УНСС
А МВР
ШУ
МУ-Пд
НСА

Крайно класиране в група А
Място
Университет
1
ШУ “Еп. К. Преславски”
2
НСА “В. Левски”
3
МУ-Пловдив
4
УНСС
5
АУ-Пловдив
6
Академия на МВР

Таблица 5. Резултати от изиграните срещи и крайно класиране в
група „В“-мъже
Мач
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Отбор
ВТУ
УАСГ
МГУ
ЮЗУ
ТУ-Сф
ВТУ
УАСГ
МГУ
СУ
ТУ-Сф
ВТУ
УАСГ
МГУ
СУ
ЮЗУ

Резултат
от срещи
15 - 3
8 - 16
7 - 15
15 - 7
6 - 15
13 - 9
13 - 6
5 - 15
8 - 15
5 - 16
16 - 2
14 - 4
4 - 13
9 - 15
10 - 15

Крайно класиране в група В
Място
Университет
ТУ-Сф
1
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
ЮЗУ
2
ЮЗУ „„Неофит Рилски“
СУ
3
УАСГ
МГУ
4
СУ “Св. Климент Охридски”
СУ
5
ТУ-София
УАСГ
6
МГУ “Св. Иван Рилски”
ТУ-Сф
ВТУ
ЮЗУ
ЮЗУ
СУ
МГУ
ТУ-Сф
УАСГ
ВТУ

Отбор
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Полуфинали
ШУ

13

ЮЗУ

15

ВТУ

15

НСА

12

Финал
ЮЗУ

10

ВТУ

15

ШАМПИОН МЪЖЕ –
ВТУ “Св. Кирил и Методий”

Фиг. 2. Резултати от полуфиналите и финала при мъжете.

Както е видно от резултатите в таблиците в група „А“ първо
място зае отбора на ШУ без загубен мач, следван от този на НСА
(табл. 4). В група „В“ класирането
оглави отборът на ВТУ без допусната загуба, на втора позиция остана този на ЮЗУ (табл.5). След
полученото класиране в груповата фаза се оформиха и полуфиналните двойки от надпреварата.
Единият полуфинал противопостави отборите на ЮЗУ (15 – 13)
ШУ, а другият между ВТУ (15 – 12)
НСА (фиг. 2). И двете срещи приковаха вниманието с равностойния си и оспорван характер. В
мача за бронзовите медали НСА
победи ШУ с резултат 15 – 10 и
стигна до третото място.
До финала стигнаха отборите
на ВТУ и ЮЗУ, които вече се бяха
срещали в груповата фаза на шампионата. Във финалния мач ВТУ
победи отново ЮЗУ с резултат
15-10 и доказа превъзходството
над всички останали отбори (фиг.
2). Това бе и трета поредна титла на момчетата от ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, които от-

бор завърши шампионата без да
допусне загуба.
Анализирайки
резултатността в срещите от НУ-София’
2018 се установи средна резултатност за среща над 10 точки
при първите 7 отбора в крайното класиране от 11 за седмия класиран до 14,9 за шампиона. Това
говори за едно постоянно високо
ниво на успеваемост при стрелба. Интерес буди факта, че третият в класирането отбор на
НСА е с повече вкарани точки в
шампионата и повече средно на
мач вкарани точки (табл. 6)
Установи се традиция по време на шампионатите да се провеждат конкурси за мъже и жени
по стрелба от зоната за 3 точки
и конкурс за „забивка“ при мъжете. Стреля се по 9 опита от 3 позиции. При равенство на временните водачи се повтаря отново
стрелбата между тях. В конкурса
за забивки жури от 3 представители на университетите оценяват по 3 опита на състезател.
Събралият най-много точки по
десетобалната система е победиСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 111

Таблица 6. Крайно класиране в шампионата по Баскетбол 3х3 от
НУ-София’ 2018 и брой вкарани точки на мач и за целия турнир
НУ-София' 2018 - Крайно класиранеБаскетбол 3х3 мъже
Място

Отбор

Средно за
Общо на
мач-точки отбор- точки

1

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

14.9

104

2

ЮЗУ „Неофит Рилски“

13.9

97

3

НСА „Васил Левски“

14.1

99

4

ШУ „Еп. Константин Преславски“

13.9

97

5

УАСГ

11.8

59

6

Медицински университет - Пд

11.6

58

7

УНСС

11.0

55

8

СУ „Св. Климент Охридски“

9.8

49

9

Аграрен университет-Пд

6.8

34

10

ТУ-Сф

6.6

33

11

Академия на МВР

6.8

34

12

МГУ „Св. Иван Рилски“

5.4

27

*Първите 4 отбора са с по 2 изиграни мача в повече

тел. В конкурсите за стрелба от
линията за три точки шампиони
при жените стана Мария Балабанова от УНСС, а при мъжете
– Михаил Танев от ЮЗУ. Без конкуренция в турнира за забивки,
приза взе Константин Коев от
СУ „Св. Климент Охридски“.
Изводи и препоръки
– включването на Баскетбол
3х3 в програмата на НУ-София‘
2018, не е удачен варианта, поради факта, че непосредствено след
края му, на следващия ден стар-
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тира шампионата по Баскетбол,
също от програмата на НУ. Участието на едни и същи състезатели и провеждането на турнира в
два дни натрупва умора у студентите;
– Вижда се подценяване и непрофесионално отношение на част
от съдии, дори непознаване на някои специфики на правилата;
– препоръчително е повече
университети да се включват в
НУШ по Баскетбол 3х3, един от
най-атрактивните и достъпни
шампионати сред студентската
младеж.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2020

Физиологиа, спортна медицина, кинезитерапия
Кинезитерапия при пневмонии, придобити
в общността
Physiotherapy in community-acquired pneumonia
Антоанета Димитрова
Резюме: Пневмонията представлява възпалителен процес, засягащ
белите дробове, с ангажиране на алвеолите и/или интерстициалното
пространство. Тя е една от най-сериозните инфекции на долните дихателни пътища. Възпалителният ексудат причинява хипоксия и намалява газовата обмяна в белите дробове. Обикновено е резултат от
микробна и вирусна инфекция. Главната цел на кинезитерапията, като
част от пулмоналната рехабилитация, е намаляване на тежестта на
респираторните оплаквания и оптимизиране на функционалното състояние с оглед на поддържане на болните в стабилно състояние и достигане на по-голяма независимост в ежедневния живот
Ключови думи: пневмония, кинезитерапия

Physiotherapy in community-acquired pneumonia
Antoaneta Dimitrova
Abstract: Pneumonia is one of the most serious infections of the lower
respiratory tract in one or both lungs. The inflammatory process leads to oedema
of the lung parenchyma, such as alveoli and bronchioles. The inflammatory
exudate causes hypoxia and affects gas exchange in the lungs. It is usually the
result of infection, microbial and viral. The main goal of the physiotherapy,
as an important part of the pulmonary rehabilitation, is to reduce the severity
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of respiratory complaints and to optimize functional status with in order to
maintain patients in a stable condition and achieving independence in daily
life.
Key words: pneumonia, physiotherapy

Увод
Програмите за рехабилитация на пациенти с пневмония са
добре установени на практика и
включват физически упражнения,
инхалации, кислородотерапия и
др. за намаляване на субективните оплаквания, оптимизиране на
функционалния капацитет на пациентите и предотвратяване на
усложненията. Целта се постига
чрез увеличаване на физическата
активност на пациентите, тяхното обучение за специфичните особености на заболяването,
методите на лечение и възможностите за справяне.
Кинезитерапевтичната програма се фокусира върху подобряване на функционалния статус
на пациентите с пневмония и
способностите им за самообслужване. При възрастни хора се
установява постепенно намаляване на максималната кислородна консумация, което освен от
възрастта зависи от намаляването на физическата активност
и увеличаването на телесните
мазнини, особено след 60-годишна
възраст [9]. След прилагането на
кинезитерапия при пациентите
се установяват следните благоприятни промени: повишена физическа толерантност и издръжливост, по-пълноценно дишане,

намаляване на количеството
„хванат” въздух в белите дробове
и бронхиалното дърво, намаляване на задуха в покой и по време на
физическо натоварване, обемът
на белите дробове и количеството на вдишвания въздух се увеличават [9]. Първите стъпки в
лечението на пневмония са така
наречените „общи мерки“. Те
включват правилно хранене и почивка, хидратация, лекарства за
борба с треска, кашлица, болка и
дихателна недостатъчност [15].
Дефиниция и епидемиология
на пневмониите
Пневмонията е една от найсериозните инфекции на долните дихателни пътища в единия
или в двата бели дроба. Възпалителният процес води до оток
на белодробния паренхим, като
алвеоли и бронхиоли. Възпалителният ексудат причинява хипоксия и засяга газовата обмяна
в белите дробове. Обикновено е
резултат от инфекция, микробна и/ или вирусна. Когато се проявява в комбинация с бронхит, се
нарича бронхопневмония. Когато
става въпрос за иначе здрав пациент, най-вероятното развитие е
пълна ремисия, но в някои случаи
може да бъде животозастрашаващо състояние при болни с подлеСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 115

жащи съпътстващи хронични заболявания. Възпалителните промени при пневмониите засягат
част от белодробната тъкан и с
това намаляват значително дихателната повърхност. Усложненията са свързани с последващо
разрастване на съединителна
тъкан, която е нефункционална
и намалява белодробния капацитет [4, 5, 12, 32].
Пневмонията е често срещано заболяване, което засяга около 450 милиона души годишно и
присъства във всички части на
света. Тя е основна причина за
смъртност във всички възрастови групи, причинявайки приблизително 4 милиона смъртни случая годишно, което представлява приблизително 7% от всички
смъртни случаи в световен мащаб, процентите са по-високи
сред деца под 5 години и възрастни над 75 години [20, 32].
Честотата на заболяването и
смъртността от пневмония са
по-високи сред възрастните хора.
Рисковите фактори за пневмония
включват напреднала възраст,
потискане на имунната система,
основно белодробно заболяване,
алкохолизъм, засегнато съзнание,
тютюнопушене, ендотрахеална
интубация, недохранване и обездвижване. Като цяло болничните инфекции, както и тези, засягащи имунокомпрометирани
индивиди, са свързани с по-високи
нива на смъртност от пневмония, придобита от обществото
[4, 5, 12].
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Eтиология на пневмониите
Пневмонията се дължи на инфекции, причинени главно от
бактерии или вируси, а в по-редки случаи от гъбички и паразити.
Въпреки, че са идентифицирани
повече от 100 щама на инфекциозни причинители, само някои от
тях са отговорни за по-голямата
част от случаите на пневмония.
Смесените инфекции, причинени
едновременно от вируси и бактерии, са отговорни за около 45% от
случаите на пневмония при деца и
до 15% от възрастни [28, 32]. Въпреки внимателното тестване,
изолирането на патогена може да
се провали в около половината от
случаите [25].
Патогенеза и видове
пневмония
Вирусите могат да достигнат
до белия дроб по няколко пътя.
Респираторният вирус обикновено се предава, когато хората докоснат заразени предмети и след
това докоснат очите или носа
си. Други вирусни инфекции се появяват при вдишване на носни
или перорални въздушни капчици.
След като вирусите навлязат в
горните дихателни пътища, те
достигат до долните дихателни
пътища и епителни клетки на дихателните пътища, алвеоли или
интерстициум. Някои вируси,
като тези на морбили и на херпес
симплекс, могат да достигнат до
белите дробове чрез кръвта. След

като имунната система реагира
на инфекцията, тя може да причини още повече щети на белите
дробове. Белите кръвни клетки,
главно мононуклеарните клетки,
са основните причинители на
възпалението. Освен увреждане
на белите дробове, много вируси заразяват и други органи едновременно, нарушавайки други
функции на организма. Вирусите
нарушават имунитета и правят
организма по-податлив на бактериални инфекции с последващо
развитие на бактериална пневмония [10].
Бактериите достигат до белите дробове или чрез вдишване
или по кръвен път и водят до възпалителни промени в белодробния паренхим и дихателните
пътища. Неутрофилните левкоцити също отделят цитокини,
причинявайки общо активиране на имунната система, висока
температура, втрисане и умора,
симптоми, често срещани при
бактериална пневмония [14, 23].
Класификация на пневмониите
според тяхното разпространение [13]:
• Пневмония в общността
(Community acquired pneumonia –
CAP)
• Болнична пневмония (Hospital
Acquired Pneumonia – HAP)
• Пневмония при имуносупресирани пациенти.
Пневмония в Общността
Това е пневмония, която засяга хората в естествената им
общностна среда. Тя е шестата

водеща причина за смърт в световен мащаб и първата причина
за смърт сред всички инфекциозни заболявания. Смъртността се
оценява на около 14% от пациентите, приети в болницата и помалко от 1% за пациенти, които
не се нуждаят от хоспитализация. В зависимост от тежестта
на заболяването пневмонията
в общността се разделя на три
вида: а) пневмония, която се лекува извън болница б) пневмония,
която се нуждае от болнично лечение и в) тежка пневмония, която се нуждае от лечение в интензивно отделение [4, 5, 13, 32].
Болничната пневмония e пневмония, която възниква 48 часа
след приемането на пациент в
болницата, след изключване на
всяка предходна или продължаваща инфекция. Това е основна причина за заболеваемост и
смъртност, въпреки широкото
използване на предпазни мерки,
напредъкът в диагностичните
тестове и наличието на мощни
нови антимикробни средства.
Тя е втората по честота вътреболнична инфекция и водещата
причина за смъртност и заболеваемост при болничните инфекции. Въпреки, че по-голямата
част от случаите се срещат при
пациенти, които не са в интензивното отделение, пациентите
с най-висок риск са тези в отделението или тези, подложени на
механична вентилация. В случай,
че болничната пневмония се развие от 48 до 72 часа след трахеална интубация, тя се нарича
Спорт и наука, кн. 3, 4/2020 117

пневмония, свързана с механична
вентилация (Ventilator Associated
Pneumonia - VAP) [13, 32].
Пневмония при имуносупресирани
пациенти
Белодробните инфекции са сериозен проблем при пациенти
с имуносупресия. Диагнозата на
вида на имунното разстройство
е важна, тъй като всяко такова нарушение предразполага към
инфекция от различни видове
микроорганизми. Диагнозата на
тези инфекции е трудна, тъй
като няма характерна рентгенологична картина. Терапевтичното потискане на имунната система от кортикостероиди или
цитотоксични и цитостатични
лекарства сега се използва широко
при лечението на новообразувания (левкемия, лимфоми, солидни
тумори) или в усилията да се избегне елиминирането на трансплантиран орган. В тези случаи
пневмонията е честа и смъртоносна, ако не се лекува рано [26].
Клинична картина
при пневмония
Пациентите с белодробна инфекция често развиват продуктивна кашлица, треска, придружена от втрисане, диспнея, тахипнея или остра болка в гърдите
по време на дълбоко дишане при
засягане на плеврата. При възрастните хора най-очевидната
находка може да бъде объркване
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поради хипоксемията. Обичайните симптоми при деца са висока
температура, кашлица и задух
[30]. Треската не е специфичен
симптом, тъй като се среща при
много други възпалителни заболявания, а може да липсва при лица
с тежка пневмония или недохранване или потисната имунна
защита. Също така кашлицата
често липсва при деца под 2-месечна възраст [23]. Наличието на
хрипове е свързано по-често с вирусна, отколкото с бактериална
пневмония [31].
Диагностика на пневмония
Диагнозата на пневмония се
основава на комбинация от клинични находки: от аускултация,
физикален преглед и лабораторни изследвания. Основната причина обаче може да бъде трудна
за потвърждаване, тъй като
няма специфичен контрол, който да различава бактериалната
от небактериалната пневмония,
различна от положителната култура на храчките [28]. При възрастните хора, нуждаещи се от
хоспитализация, се препоръчва
пулсова оксиметрия, рентгенография, компютърна томография, микробиологично изследване, лабораторно изследване на
кръвта, както и общи кръвни
тестове, серумни електролити,
нива на С-реактивен протеин и
изследване на чернодробните ензими [11, 29].

Лечение на пневмония
Медикаментозно лечение
Медикаментозната терапия
включва бронходилататори, антибиотици,
секретолитици,
кортикостероиди, муколитици,
антитусивни средства, имунорегулатори, ваксини и стимулатори на дишането. Назначението
на перорални антибиотици, почивка, общи аналгетици и течности обикновено са достатъчни за
пълно възстановяване. Въпреки
това, полиморбидните пациенти, възрастните хора или хора
със значителни затруднения с дишането може да се нуждаят от
по-сериозни грижи. Ако симптомите се влошават, пневмонията не се подобрява след домашно
лечение или ако се появят усложнения, може да се наложи хоспитализация. В световен мащаб от
22%- 42% от възрастните с пневмония в общността са приети в
болница за лечение [4, 5, 21].
Разработени са правила за клинично прогнозиране за по-обективна прогноза на клиничните
резултати от пневмония. Тези
правила често се използват, за да
се реши дали пациентът трябва
да бъде хоспитализиран или не, и
включват индекса на тежестта
на пневмонията (CSI) и CURB-65,
което е полезно за идентифициране на необходимостта от приемане на пациентите за болнично лечение [10]. Ако резултатът е
0 или 1 точки - пациентът може
да остане за домашно лечение,
ако е 2 точки, се изисква или кра-

тък престой в болница, или внимателно наблюдение и ако е от 3
до 5 точки се налага задължителна хоспитализация [4, 5, 21].
Кислородна терапия. Това лечение помага да се поддържа нивото на кислорода в кръвта чрез
назална тръба или маска за лице
или апаратна вентилация [4, 5,
21]. Преформирани физикални
фактори, които използват при
пневмония са йонофореза по Вермел, вендузи, УВЧ на гръден кош
локално, УВО на цялото тяло и
компреси. Лечението е трудно и
зависи от стадия и формата на
заболяването. Стремежът е към
достигане на бронходилатация,
ограничаване на възпалителния
процес и улесняване на експекторацията. Важно е да се провежда
комплекс от мероприятия, целящи цялостна белодробна рехабилитация. Използват се и други
средства като нискочестотно
импулсно магнитно поле и инхалации [4, 5].
Кинезитерапия при пневмонии
При пациенти с пневмония,
белодробната рехабилитация се
използва като многостранна и
обширна интервенция, основана
на задълбочена клинична и функционална оценка на пациента и
индивидуален подход. Тя включва
дозирана физическа активност,
под формата на процедури по кинезитерапия, обучение на пациентите и промяна в поведението
им. Тя има за цел да подобри физическото и психическото благоСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 119

състояние на пациентите с хронични респираторни заболявания
и да насърчи дългосрочната ангажираност към поведение, подобряващо здравето [8, 24].
Пулмоналната рехабилитация
е най-ефективната терапевтична стратегия за намаляване на
задуха, за подобряване на физическата издръжливост и повишаването на качеството на живот в
сравнение със стандартното и
самостоятелно медикаментозно
лечение. Пациентите със сериозни оплаквания трябва да бъдат
включени в рехабилитационни
програми, но съществена роля за
успеха им, има активното и мотивирано участие на болните
[27].
Главната цел на кинезитерапията, като основна част от
пулмоналната рехабилитация, е
намаляване на тежестта на респираторните оплаквания и оптимизиране на функционалното
състояние с оглед на поддържане
на болните в стабилно състояние
и достигане на по-голяма независимост в ежедневния живот [1, 2,
3, 7, 16, 17].
Кинезитерапията при пневмония действа като тонизираща и
стимулираща терапия за предотвратяване на патологичните,
морфологични промени в белите
дробове като сраствания и ателектази. Важно е да се тренира
терморегулаторната система и
да се повиши цялостната устойчивост на организма [7].
Средствата на кинезитерапия, които се включват в проце120 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

дурите, са общоразвиващи и дихателни упражнения, които увеличават виталния капацитет на
всички части на белите дробове;
упражнения и техники, поддържащи и стимулиращи кръвообращението; упражнения за големи
мускулни групи на крайниците;
упражнения от различно изходно
положение, като се обръща внимание на правилното дишане при
ходене, изкачване на стълби и извършване на различни упражнения [1, 2, 3, 6, 7, 16, 17].
Препоръчват се закаляващи
процедури, игри, разходки, пешеходен туризъм и други. Използването на велоергометър има
много добър ефект върху по-млади пациенти. Натоварването и
продължителността се увеличават постепенно, проследявайки
пулса и кръвното налягане [1, 6, 7].
Основните задачи на кинезитерапията при пневмония са
свързани с тонизиращо въздействие върху организма; обучение на
пациента в правилен тип откашляне (експекторация); подобряване на бронхиалната проходимост и дренажната функция на
бронхите; възстановяване или
обучение в правилен тип дишане;
подобряване на вентилацията и
перфузията (елиминиране на дисоциацията между алвеоларната вентилация и белодробната
циркулация); елиминиране на мускулния дисбаланс; засилване физическия толеранс; облекчаване на
работата на сърдечно-съдовата
система; намаляване на бронхоспазъма [1].

Най-често
препоръчваните
упражнения са гръдно и диафрагмално дишане; ритмични упражнения за дисталните мускулни
групи; изометрични упражнения
в циркулаторен режим; общоразвиващи упражнения; упражнения
срещу еластично съпротивление
за горните крайници; масаж върху гръдната клетка, шийната и
раменна област; упражнения за
правилно откашляне; дозирано
ходене [3, 7].
Колкото по-рано се започне
прилагането на кинезитерапия,
толкова ефектът е по-добър.
Като част от комплексната белодробна рехабилитация, тя е
най-съществена. Ранното прилагане на кинезитерапия в клиничен етап е с доказани клинично
значими подобрения на качеството на живот и здравния статус
[1, 2, 6, 16, 17].
Кинезитерапевтичните програми трябва да са индивидуално ориентирани и съобразени със
специфичните нужди на болния.
Установяват се причините за
лимитирането на двигателната
активност и вентилаторните
ограничения, след което се подбират физически упражнения, които могат да подобрят кардиоваскуларната функция и да облекчат
респираторните симптоми [7].
Процедурите по кинезитерапия при болните с пневмонии започват, след като температурата на болния спадне до нормална
или до субфебрилна. Началният
период е в рамките на 2-4 дни,
рядко е по-дълъг при по-тежките

случаи. Тогава болният се упражнява на легло. Поради риска от
развитие на белодробно сърце се
дават упражнения за дисталната
част на горните и долните крайници, улесняващи дейността на
сърцето и кръвоносната система. При пациенти с пневмония
се провежда позиционно лечение,
постурално дрениране, помощ
за елиминиране на храчки, дихателно обучение и упражнения за
движение на горните крайници.
Тези програми имат потенциал
да намалят риска от смъртност
[17, 22]. Основните упражнения
отнемат 5-12 дни стационарно
лечение, в зависимост от състоянието на пациента и възпалените белодробни отдели. Процедурите по кинезитерапия продължават най-малко един-два месеца
след изписването [3, 7].
Според някои автори процедурите трябва да се провеждат
два или три пъти седмично в
продължение на седмици. Найчесто
кинезитерапевтичният
курс е в рамките на четири до
шест седмици. За провеждането
на ефективна и комплексна кинезитерапевтична програма са
необходими поне шест седмици.
По-продължителните терапевтични курсове имат и по-добър и
по-дълготраен ефект [15, 24].
Честотата на провеждане на
процедурите по кинезитерапия
е в рамките от ежедневно прилагане до един път седмично.
Времетраенето на едно отделна
кинезитерапевтична процедура
е между 10-45 минути. За постиСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 121

гане на оптимални физиологични
промени се препоръчва изпълнение на комплекси от упражнения
поне три пъти седмично [7, 24].
Интензивността е 50% от
пиковата кислородна консумация (ниска до умерена интезивност) до максимално възможна,
толерирана висока интезивност.
Интензивността на натоварването по време на процедурите
е много важен от методическа
гледна точка въпрос, по който
има различни мнения. Допуска се,
че заниманията с интензивност
равна на 60 % от върховия физически капацитет е достатъчна за постигане на физиологичен
тренировъчен ефект [1, 6].
Много е важно преди заниманията да се осигури добра проходимост на дихателните пътища
чрез бронходилататори или инхалации. В крайните фази болният
трябва да бъде трениран към понасяне на битовите и трудовите
физически усилия при запазване на
оптимален дихателен режим [1].
Инспираторната
мускулна
тренировка като допълнение
към подбраната кинезитерапевтична методика, подобрява мускулната сила и издръжливост на
дихателната мускулатура, функционалния капацитет при физическо натоварване и качеството
на живот на пациентите, намалявайки чувството на задух [18,
19, 22].
Дихателната кинезитерапия
включва изчистване на дихателните пътища, засилване на
експекторацията, укрепване на
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дихателните мускули, докато активните физически упражнения
спомагат за общо тонизиране на
пациента, предотвратяване на
ателектаза, мускулна атрофия
и слабост [7, 18, 19]. Техниките,
които се използват са:
• Позициониране – смяна на
позицията на всеки два часа.
• Подпомагане на експекторацията - вибрации, инхалации.
• Кинезитерапия – пациентите, приети в болница с неусложнена пневмония, трябва да седят в
леглото поне 20 минути в рамките на първите 24 часа. Увеличава
се двигателната активност всеки следващ ден от хоспитализацията. Упражненията от тилен
лег и страничен лег постепенно
намаляват за сметка на упражненията, провеждани от седеж или
от стоеж и дозирано ходене [18].
Дихателните упражнения са леки
и първоначално се щади засегнатата от възпалителния процес
част от белия дроб. Затова кинезитерапевтът трябва да е
информиран от лекуващия лекар
за локализацията, големината и
фазата на пневмоничния процес
[19].
След няколко дни може да се
включат упражнения за по-големи мускулни групи (упражнения
за долни крайници, повдигане на
таза от тилен лег), за раменен
пояс от седеж. Дишането не бива
да се форсира. Постепенно в дишането се включва и засегнатата
част като се дават упражнения
за увеличаване на подвижността на гръдния кош, а усилията

са насочени към възстановяване
на дихателната честота и ритъм. В процедурите се добавят
динамични дихателни упражнения, ходене, а дозировката на
упражненията се увеличава [1, 7,
16]. Целта е да се подобри функционалното състояние на дихателната система и болният да
се върне към обичайната си ежедневна дейност. Провеждането
на индивидуални процедури по
кинезитерапия в клиничен етап
водят до подобряване на физическия толеранс и намаляват затруденото дишане [2].
Пациентите се съветват
да ходят поне 20 минути дневно, ако нямат възможност да се
включват в кинезитерапевтични
програми след изписване от лечебното заведение. Други подходи за
подобряване на резултатите от
тренировките за издръжливост
като издишване със свити устни,
използване на кислород по време
на изпълнението на физически
упражнения [16]. Включването
на физически упражнения за горните и долните крайници или на
физически упражнения за сила към
аеробната тренировка водят до
подобряване на мускулната сила,
но не променят физическия толеранс и качеството на живот [1].
Съвременното състояние и
бъдещите насоки за развитието
на белодробната рехабилитация
в световен мащаб са свързани
преди всичко с прецизиране и задълбочен аналитичен подход при
подбора на кинезитерапевтични
методики и средства [21].
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Електромиографски анализ на махов ритник
bai lian tui в ушу
Лиляна Чобанова
Резюме
Въведение. Изследването проучва как работят основните действащи мускули при изпълнение на махов ритник bai lian tui. Цел. Да се провери експериментално емпиричната информация и да се определят цифрово-измерими показатели за правилна техника на изпълнение на bai
lian tui. Методика. В изследването участваха 8 състезатели на средна
възраст 12,57±0,49 години. Изследвани бяха 8 мускула с повърхностна
ЕМГ система BTS FREEMG 300, с честота на запис 3 kHz и филтър Root
Mean Square. Анализ на резултатите. Рязко покачване на напрежението
има при m. rectus femoris, десен m. gracilis, десен m. tensor facia lata, m. gluteus
maximus, но не и при m. obliquus externus abdominis. Времето за изпълнение е
0,837±0.061s, измерени са ъгли от срещуположното рамо до крайно положение 205,14°±7,99° и до точката на нанасяне на удара 40,86°±7,1°. Заключение. Определените параметри са фази на ритника, време и ъгли
на ритащия крак във фронталната равнина. За сгъване в тазобедрената става роля имат m. rectus femoris и m. gracilis; за ротационно движение
m. gluteus maximus, m. tensor fascia lata, m. rectus abdominals, но не и m. gracilis и
m. obliquus externus abdominis; стабилизиране на тялото m. rectus femoris, m.
gastrocnemius lateralis, m. obliquus externus abdominis. В динамичен режим на
работа са десните m. rectus femoris, m. gracilis, m. tensor fascia lata, m. gluteus
maximus и m. rectus abdominals.
Ключови думи: ушу, електромиография, бойни изкуства

Electromyographic analysis of bai lian tui swing kick
in wushu
Abstract
Introduction. The study examines the main muscles at work during the kick
bai lian tui. Aim of the study: To find measurable indicators of proper exercise
technique of bai lian tui and to identify the main muscles involved during
different phases of the the kick: hip flexion, rotational movement, stabilization
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of the body and which of them work in dynamic mode. Methods. 8 athletes
were studied, of 12.57 ± 0.49 years of age on average. We tested 8 muscles with
a portable surface EMG System BTS FREEMG 300 with Root Mean Square
filter and recording frequency of 3 kHz. Results. We measured a sharp rise
in voltage at right m. rectus femoris, right m. gracilis, right m. tensor facia lata,
right m. gluteus maximus, but not at right m. obliquus externus abdominis. The
running time was 0.837 ± 0.061s, the angle from the opposite shoulder to the
final position – 205.14 ° ± 7.99 °, and the angle from the opposite shoulder to
the point of impact – 40.86 ° ± 7.1 °. Conclusion. We estimated the phases of
the kick, and the duratioin and angle of the kicking leg in the coronal plane.
The main muscles involved in hip flexion during the kick are m. rectus femoris
and m. gracilis; in the rotary motion – m. gluteus maximus, m. tensor fascia lata,
m. rectus abdominals, but not m. gracilis and m. obliquus externus abdominis; in
body stabilization m. rectus femoris, m. gastrocnemius lateralis, m. obliquus externus
abdominis. In dynamic mode worked the right m. rectus femoris, m. gracilis, m.
tensor fascia lata, m. gluteus maximus and m. rectus abdominis. As body stabilizers
were activated left m. rectus femoris, left m. gastrocnemius lateralis, right m. obliquus
externus abdominis.
Keywords: wushu, electromyography, martial atrs

Въведение
Макар ушу да придобива популярност в Европа, изпълнението
на по-сложните техники все още
затруднява състезателите и се
явява предизвикателство за техните треньори. Изясняването на
мехaнизмите на работа на мускулите и внедряването на математически измерими параметри
на движенията е предпоставка
за подобряване на техниката на
изпълнение и подготовката на
състезателите.
Електромиографското изследване (ЕМГ) е използвано в други стилове на ушу
за разработване на тренировъчни методи (10, 14). ЕМГ дава възможност за изследване на нервномускулната активация на мускулите, регистриране на акционни

потенциали на един или група
мускули (5) в рамките на различни
функционални движения, условия
на работа и типове на тренировка. В спортната наука ЕМГ се
използва в биомеханиката и при
анализа на движенията при силовите тренировки, което го прави
подходящ метод за регистрация
на работния режим на мускулите
по време на техники в ушу (8).
Маховите ритници са едни от
най-сложните за овладяване и изпълнение в ушу. В същото време
те задължително влизат в състезателната програма след 12 годишна възраст. Маховия ритник
bai lian tui (lotus kick) е избран за
анализ, тъй като е особено труден за изпълнение. При него се наблюдава ротационно движение,
докато останалите махови ритСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 127

ници се осъществяват в само
една равнина. До колкото ни е известно, до настоящия момент
не са провеждани експериментални изследвания на bai lian tui.
Сходна техника на този ритник
в карате и таекуон-до имат съответно Хайсоку Маваши учи кеаге и битуро чаги, за които също
не открихме експериментални
данни.
Кинематичната верига при
bai lian tui е отворена и е в следната последователност: завъртане/усукване на таза, завъртане/усукване на раменния пояс,
разгъване на крака (11). Наколко
са важните детайли при изпълнението: коленете на маховия
и на опорния крак трябва да са
изпънати; гръбнака трябва да
остане изправен през цялото
време; маховият крак трябва
да изпълни кръговото движение
на височина на главата (6, 12).
Бързината на изпълнение и приложението на сила също оказват
влияние на съдийските решения.
Обикновено bai lian tui се използва като широкообхватна блокираща техника или камшикообразен удар със стъпалото. Ударната повърхност е външният ръб
на стъпалото или външната
част на петата (при отведени
навътре пръсти на стъпалото)
(11). В първата фаза се съкращава
квадрицепсът и се разтягат мускулите по задната част на бедрото и хълбока – vastus lateraris,
gluteus maximus и gluteus medius.
При усукването на тялото се
активират m. rectus abdominis,
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m. oblicus externus. За флексията на стъпалото - мускулите
на прасеца m. gastrocnemius и m.
soleus. За стабилизиране на тялото и опорния крак са активни m.
rectus femoris, m. vastus lateraris,
m. piriformis, всички аддуктори
и мускулите по задната част
на бедрото (15). При повдигането на ритащия крак, ръцете от
изходно положение встрани се
събират пред тялото, където
остават по време на изпълнението (11). Сходна техника имат
„хайсоку маваши учи кеаге“ в карате (3) и „битуро чаги“ в таекуон-до (13). При битуро чаги,
при усукването на крака навътре
контрахират мускулите сгъвачи в тазобедрената става. Разтягат се m. quadriceps femoris,
m. gluteus maximus, m. piriformis.
При отварянето навън се съкращават m. gracilis, m. quadriceps
femoris, m. sartorius, m. iliopsoas и
аддукторите в тазобедрената
става (15).
Въз основа на информацията
на Зайчик и Линк (11, 15) поставихме следната работна хипотеза:
Мускулите, които взимат найактивно участие при изпълнението на bai lian tui с десен крак са: за
сгъване в тазобедренета става –
десен m. rectus femoris; за усукване
и изпълнение на кръговото движение десни m. gracilis, m. gluteus
maximus, m. tensor fascia lata,
rectus abdominals, obliquus externus
abdominis; за стабилизиране на
тялото – ляв m. rectus femoris и
m. gastrocnemius lateralis.

Цел на изследването
Да се провери експериментално емпиричната информация и да
се определят цифрово-измерими
показатели за правилна техника
на изпълнение на bai lian tui.
Задачи:
1. Да се определят и идентифицират фазите на ритника bai
lian tui.
2. Да се определи кои мускули
имат рязко покачване на активността (динамична сила).
3. Да се определят параметри
на изпълнението, които могат
да послужат като показатели за
правилна техника на bai lian tui.
Обект на изследването
В изследването участваха 8
състезатели на средна възраст
12,57±0,49 години със спортен стаж
в ушу средно 6.29±1.58 години.
Методи
За изследването е използвана
преносима повърхностна електромиографска система, използваща безжични активни електроди с променлива геометрия
с монтажен клип 16-битова резолюция за отвеждане и предаване на сигнал с честота до 4кHz.
Системата е на италианската
фирма BTS Bioengeniering, модел
BTS FREEMG 300, с възможност
за честота на запис до 4 кHz и
прилежащ софтуер за обработка
на данните Myolab за регистри-

ране, визуализация на EMG сигнал и първо ниво на обработка.
Предаването на информацията
е безжично – IEEE802.15.4 (сонди
- приемно устройство). Данните се регистрират паралелно с
видеоизбражение с големина на
пиксела 0,126 mm и видео резолюция 480 х 640 (L x W), 64 k colours,
16bit. В настоящото изследване
е използвана честота на запис 3
kHz. Използваният филтър за
осредняване на получената сурова информация е RMS (Root Mean
Square – средно квадратично) с
времеви интервал 300 ms (7).
Използвани са 8 сонди, прикрепени към 8 мускула: десен m. rectus
femoris (RRF), десен m. rectus
abdominis (RRA), десен m. obliquus
externus abdominis (REO), ляв
m. gastrocnemius lateralis (LGL),
ляв m. rectus femoris (LRF), десен
m. gracilis (RGR), десен m. tensor
facia lata (RTFL), десен m. gluteus
maximus (RGMAX). Електродите
бяха фиксирани чрез самозалепване. Липсата на окабеляване дава
възможност за пълен обхват на
движение по време на задачата
без ограничения. Електродите
се поставят върху анатомичния
напречник на мускула (9). Резултатите показват средно напрежение (mean average voltage). Извършено беше видео заснемане
на ритника във фронтална и сагитална равнина. Видеоизображенията във фронтална равнина са
допълнително обработени чрез
компютърната прoграма Кinovea
0.8.15.
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Резултати и анализ
Идентифицирането на началото и фазите на движение беше
визуално извършено посредством
видоеизображението на Myolab.
Обработката на данните от
елекромиографската система на
изхода на Myolab се контролираше от един изследовател, обучен
за тази цел, и се регистрираше
автоматично, без да се прекъсва
по-нататъшната обработка на
данните.
Разделихме движението условно на три фази. Изходното положение е прав със събрани стъпала
или опорния крак в стъпка напред, ръцете са встрани. В първата фаза на движението (StartHigh kick 1) ритащият крак се
плъзга по земята с разгънато коляно и изпълнява мах към срещуположно рамо до достигане ниво
на главата. Това е подготвителната фаза. Тя завършва, когато
кракът достигне до най-високата точка на срещуположното

рамо (High kick 1). Във втората
фаза (High kik 1-High kick 2), маховият крак изпълнява кръговото движение от срещуположното към едноименното рамо във
фронталната равнина. Крайната точка на тази фаза е до
достигането на едноименното
рамо или малко след него, където се нанася удара (High kick 2).
Третата фаза включва завършване на кръговото движение към
земята до фронталната равнина
и прибиране на маховия крак до
опорния (фиг. 1).
Ръчно бяха измерени ъглите, които ритащия крак описва
във фронталната равнина чрез
Кinovea 0.8.15. Оста на въртене
беше фиксирана в условния ставен
център на тазобедрена става.
Ъгълът от срещуположното рамо
до завършването на ритника със
събрани крака е 205,14°±7,99°. Ъгълът от срещуположното рамо
до едноименното рамо в точката на видимо нанасяне на удара е
40,86°±7,1° (фиг. 2).

Фиг. 1. Фази при изпълнение на bai lian tui.
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Фиг. 2. Ъгли на ритащия крак във фронталната равнина.

Фиг. 3. Време (s) за изпълнение на bai lian tui и неговите фази.
Измереното време за изпълнение на bai lian tui е 0,837±0.061s.
Времето за изпълнение на
фази 1 и 3 е сходно, съответно
0,364±0,029s и 0,3±0,034s или 2530% от общото време за изпълнение (фиг. 3).
При мускулите десен m. obliquus
externus abdominis (REO), ляв m.
gastrocnemius lateralis (LGL), ляв
m. rectus femoris (LRF) се установи относително стабилно напрежение, което вероятно се дължи
на стабилизиращите им функции
в упражнението. И при трите

мускула се наблюдава покачване
на напрежението в първата фаза
(Start-High kick 1), спад на напрежението в точката High kick 1 и
по време на фаза 2, т.е. тези мускули не участват при отварянето и завъртането на ритащия
крак. В третата фаза, при тези
мускули напрежението се покачва,
като при RЕО и LGL стойностите са сходни с тези в първа фаза,
а LRF и REO достигат своя пик в
трета фаза, съответно 0,156 mV
и 0,201 mV (фиг. 4). Повишението на активността в тази фаза
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Фиг. 4. Стойностите на напрежение на мускулите в различните фази
на движение.

Фиг. 5. Промени в напрежението на мускулите (средни стойности).
вероятно се дължи на усилията
за запазване на равновесие и противодействието на центробежната сила, действаща при прибиране на маховия крак. В тези четири мускула, усилието по време
на целия ритник не може да се определи като динамично. Слабото
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изменение на напрежението при
REO в първата фаза показва, че
този мускул не участва активно
в усукването на ритащия крак,
което може да е в резултат на
слаба подготовка на атлетите
или на реалното му неучастие в
усукващото движение.

Пикът (0,123 mV) на напрежение при LGL е в началото на първа фаза при на плъзгането на крака
по земята и пренасянето на тежестта на тялото изцяло върху
опорния крак, като с повдигането на ритащия крак напрежението спада и достига минималната си стойност в точката High
kick 1. В следващите две фази се
наблюдава плавно повишение на
активността, което се дължи на
стабилизирането на тялото.
При RRA, със започването
на повдигането на крака се регистрира усилване на напрежението, като високите стойности
се запазват почти до края на фаза
1 и се реализира пик (0,142 mV).
Преди достигане до най-високата точка на крака, напрежението в m. rectus abdominis започва
да спада и понижението се запаза
в следващите две фази. Графиката на активността предполга
наличието на динамични усилия
(макар и с ниски стойности) на
този мускул, което вероятно е
следствие от работата му като
синергист при повдигането на
ритащия крак.
Мускулите, при които се отчита рязко покачване на напрежението са десен m. rectus femoris
(RRF), десен m. gracilis (RGR), десен m. tensor facia lata (RTFL), десен m. gluteus maximus (RGMax)
(фиг. 5).
При RRF в първата фаза на
маха се наблюдава ниска активация на мускула в началните милисекунди – по време на плъзгането
на маховия крак по земята. При

повдигането на крака към срещуположното рамо m. rectus femoris
повишава стойностите си на напрежение, като пик се отчита
(0,248mV) при достигане на стъпалото до максимална височина.
Формата на кривата е характерна по-скоро за динамични усилия
(2) на m. rectus femoris при изпълнението на фаза 1. Преди достигане на High kick 1 се наблюдава
кратко статично напрежение
(плато) за 0,08 s. Във фаза 2 и 3 напрежението в мускула намалява.
При прибиране на крака до изходно положение (фаза 3) се отчита
леко покачване, съответстващо
на стягането на всички мускули
при завършването на фазата.
RTFL рязко покачва своята
активност около точката High
kick 1 от 0,261 до 0,332 и по време
на втората фаза поддържа пикови стойности (0,330 до 0,344 mV).
Тези стойности са показателни
за наличието на динамично усилие на абдукция на ритащия крак
и поддържането на висока активност на мускула по време на завъртането на ритащия крак.
В първата фаза RGR се установява бързо и рязко покачване
на напрежението – показател за
динамичен режим на работа. Достигат се максимални стойности
(0,5 до 0,554 mV) в 0,259 ms и се
поддържат до 0,352 ms, т.е. по
време на повдигането и аддукцията на ритащия крак. Преди достигане на High kick 1 се наблюдава кратко статично напрежение
(плато) за 0,08 s (4). Във фаза 2 и
3 при абдукцията и прибирането
Спорт и наука, кн. 3, 4/2020 133

на крака, логично, активността на RGR спада, като в края на
третата фаза се регистрира повишение, дължащо се на аддукцията при заемането на изходно
положение.
RGMax – тук кривата на напрежението отново стръмно се
покачва в първа фаза като достига максималните си стойности
(0,439 – 0,443 mV) около High kick
1 и ги поддържа в статичен режим 0,134 s (1). По време на втора
и трета фаза този мускул генерира относително стабилно, но високо напрежение, дължащо се на
активното му участие в абдукцията при кръговото движение и
прибирането на крака.
Изводи
Работната хипотеза беше потвърдена частино. Мускулите,
които взимат най-активно участие за сгъване в тазобедрената
става са десен m. rectus femoris
и противно на очакванията десесн m. gracilis; при усукване и
изпълнение на кръговото движение активни са десни m. gluteus
maximus, m. tensor fascia lata, m.
rectus abdominals, но не и десни
m. gracilis и m. obliquus externus
abdominis; за стабилизиране на
тялото се потвърждава ролята
на ляв m. rectus femoris и ляв m.
gastrocnemius lateralis, като десен
m. obliquus externus abdominis показва поведение на стабилизиращ
мускул вместо на активен участник в усукването и кръговото
движение.
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1. Бяха определни три фази на
wibaitui с ключови точки: изходно
положение, High kick 1, High kick
2, крайно положение на тялото.
2. Резултатите сочат, че в
динамичен режим на работа са
десен m. rectus femoris, десен m.
gracilis, десен m. tensor fascia lata,
десен m. gluteus maximus и десен
m. rectus abdominals. За подобряване качеството на физическата и техническа подготовка на
състезателите подходящи биха
били методики за развитие на
динамична сила при тези мускули.
3. Бяха определени следните измерими параметри на изпълнение
– време и ъгли на ритащия крак
във фронталната равнина. С намаляване на времето, се повишава качеството на физическата и техническа подготовка на състезателите, като се отчита възрастовата
им група. Големите отклонения
от ъглите биха могли да служат
като показател за неправилна техника. Твърде малкия ъгъл насочва
към недостатъчно кръстосване на
ритащия крак, а твърде голям ъгъл
– към прекалено усукване на ритащия крак и/или торса.
Дискусионни въпроси: Неучастието на m. obliquus externus
abdominis може да се дължи на слаба подготовка на атлетите или
реалното му неучастие в усукващото движение. За изясняване на
този въпрос са необходими допълнителни изследвания.
В третата фаза стъпалото
трябва да завърши кръговото движение във фронталната равнина
на тялото. Ъгъла на отклонение

от фронталната равнина би могъл да се използва като показател
за техническото ниво и нивото на
специалните двигателни качества на състезателите. За подобни
резултати е необходимо заснемане и измерване в трансверзалната
равнина, за каквото настоящото
нямаше възможност поради технически ограничения.
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Маркетинг и мениджмънт в спорта
Управление на плуванeто в България – теоретични,
научно-приложни и практически аспекти
Димитър Трендафилов
Резюме. Усъвършенстването на управлението и развитието на
спора е актуален проблем в страните членки на Европейския съюз, в
съответствие с тяхната специфика – политическа, икономическа, социална. В публикацията, като опит е представена информация от осъществено теоретично, научно-приложно и практическо изследване на
управлението на развитието на плуването в България. Особено внимание е отделено на плуването, като социална система, на нейното
функциониране под въздействие на външната и вътрешната среда, на
структурата и функциите на управлението на плуването, като резултат на участието на държавата и обществените организации.
Ключови думи: плуване, система, системен подход, спортна федерация, спортен клуб, управление, модел, структура, функциониране, функция.

Мanaging Swimming in Bulgaria – Theoretical,
Scientifical-applied and Practical Aspects
Dimitar Trendafilov
Summary. Perfecting the sport development managing is an up to date
problem in the European Union member-countries in correspondence with
their specificity – political, economic, social. The publication presents as a trial,
an executed theoretical, scientific-applied and practical research on managing
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the swimming development in Bulgaria. Particular attention is paid to
swimming as social system, of its functioning under the impact of exterior and
interior environment, of the structure and functions of managing swimming as
a result of the state participation in the public organizations.
Key words: swimming, system, system approach, sport federation, sport
club, management, model, structure, functioning, function.

В европейските страни националните системи за управление и
развитие на физическото възпитание и спорта, като структура
и функции, се предопределят и са
в съответствие на специфичните въздействия, които оказват
политическите, икономическите и социалните промени в обществата. Налице са различни
приоритети в управлението и
развитието на отделните подсистеми: физическо възпитание и
спорт в образователните системи; спорта в свободното време;
детско-юношеския спорт; спорта за високи постижения.

кти (елементи) на функциониране на Българската федерация по
плувни спортове (БФПС), като
социална система.
Научни методи: анализ на литературни и документални източници; контент-анализ; системен подход; структурно-функционален анализ; моделиране;
Case Study, интернет проучване.

Цел, задачи и методика
на изследването.

След 1992 г. в България се наблюдава интерес към осъществяване на теоретични и научноприложни изследвания, свързани
с управлението, функционирането и развитието на спортните
организации (федерации, асоциации, съюзи, клубове). Някои от
тях са в областта на методологията и теорията на управлението на спортните организации като една от подсистемите на обществото [23]. В своя
монографичен труд „Управление
на развитието на спорта в България“, Р. Чаушева обосновава
необходимостта от приложение
на системен подход в управление

Целта на изследването е: проучване и анализ на управлението
и развитието на плуването в
България.
Научноизследователски задачи:
проучване и анализ на теоретични, научно-приложни и практически аспекти на управление и
развитие на спорта; европейска
политика и стратегия на управлението и развитието на спорта; проектиране на теоретичен
модел на управление на национална спортна федерация (по вид
спорт); анализ на основни аспе-

Анализ на резултатите
Теоретични, научно-приложни и практически аспекти на
управлението и развитието на
спорта

Спорт и наука, кн. 3, 4/2020 137

на развитието на спорта, като
обществена система – в политически, икономически и социални аспекти (вкл. съвкупност
от: взаимносвързани елементи
на субекта (външна среда; природен капитал; субекти; вътрешна
среда).
В монографичния си труд
„Спортни федерации. Правен
режим” А. Повил [14] представя
последователно:
методология
и теория, техника на учредяване, функциониране и развитие на
спортните организации (право на
сдружение; понятия и произход;
елементи на правния режим – характер и специфика), като фактор
с непреходно значение за учредяване и процеса на функциониране на
спортните организации.
П. Банков [1] в резултат на
теоретични и научно-приложни
изследвания и добри практики
проектира „Модел на управление
в спорта в свободното време”.
Основни елементи на дейността
на българските спортни федерации по плувни спортове, вдигане
на тежести и хокей на трева са
обект на изследване на В. Гиргинов и И. Сандански [4]. Анализирани са данни за участие на Българската федерация по плуване на
Олимпийските игри в Сеул, 1988
г., където са завоювани 1 златен и
2 бронзови медала. Изследваните
федерации имат сходна структура и функции под въздействие на
политически, икономически и социални промени в България.
С приложението на системния
подход и на експертни методи Б.
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Найденов [9] предлага оригинални
модели (със структура и елементи), зависимост на външната и
вътрешната среда на управлението и развитието на спортните организации, с отчитане
влиянието и развитието на различни равнища в България.
Политиката, стратегията и
програмирането на дейността
на спортните организации, мениджмънта на Българската федерация по самбо като социална
система, значението на основни
фактори върху тяхното функциониране и развитие са обект
на теоретични и научноприложни изследвания на P. Стоилов
[17,18,19, 20]. Той проектира модел на външната среда и управлението на самбото, като обществена система. Осъществява
системен анализ на управлението
на спортните клубове по самбо, с
акценти функциониране, потенциални възможности за ефективно управление; оптимизиране на
ресурсното осигуряване.
Според И. Сандански [16] ключово, непреходно значение на управление на спортните организации е избирателната спортна
политика на държавата в управлението и развитието на основните структурно-функционални подсистеми: физическото
възпитание и спорт в учебните
заведения; двигателната активност през свободното време;
детско-юношеския спорт; спорта за високи постижения. Той
обосновава прилагане на три основни механизми – структурни,

ресурсни (финансови, изграждане
и използване на спортни съоръжени); функционални (степента
на пряка намеса в дейността на
спортните организации).
В съвременни публикации Ts.
Tzankov, чрез теоретични и научно-приложни изследвания и на
добри практики, предлага „Модел на управление на Българската
федерация по баскетбол” с параметри на развитие на баскетбола в условията на външната и
вътрешната и среда [33,34]. Той
прави функционален анализ на националната програма на федерацията; структурата на възрастово-половите групи, включени
в целогодишен учебно-тренировъчен процес и картотекирани
в Българската федерация по баскетбол.
Нова методология и теория,
нова парадигма за управление на
спорта, обоснована V. Girginov
[26]. Според автора е необходимо
процесите на управлението на
спорта (в националните системи) да съответстват на специфичните културни особености в
съответните страни. Обект на
управлението е развитието на
спорта въз основа на параметри
и показатели, свързани с виза и
промени, които да окажат въздействие върху задоволяване на
потребностите и интересите
на хората от спорт.
G. Pires [29] създава оригинална
теория на управлението на спорта. Определя приоритетните
елементи на функциониране и
развитие на спорта като систе-

ма, вкл. средата; организацията;
технологията; културата; развитието; планирането; управлението на проекти. Всички тези
елементи на управлението да
бъдат интегративно свързани за
постигане на ефективно управление на процесите в спорта.
Анализът на някои актуални,
съвременни теоретични и научноприложни изследвания [31],
които имат практическо отношение към управлението на
спортните организации показва:
1) разкриване на алтернативни
за взаимодействие между спортните организации и държавните
органи на различни равнища на
управление; 2) изследванията с
участие на експерти от 13 страни (12 членки на ЕС и Канада), чрез
сравнителен анализ обосновават
спецификата на връзките и взаимодействието между спортните
федерации (представени чрез модели) и държавните структури,
като фактор за ефективно функциониране и развитие на националните системи за управление
на спорта на отделните структурно-функционални
системи,
при отчитане различията в политическите, икономическите и
социалните системи (образование, култура, здравеопазване).
Европейска политика и стратегия на управлението и развитието на спорта
След 1990 г. настъпват динамични промени в Българското общество в различните системи:
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образование, здравеопазване, култура, икономика, социална сфера,
физическо възпитание и спорт.
През 1992 г. се създава Комитета
за младежта и спорта при Министерския съвет. През 1996 г.
Народното събрание приема Закон за физическото възпитание и
спорта. Принципът на управление на физическото възпитание
и спорта „обществено-държавен”
се заменя с принципа „държавно-обществен”. Последователно
в страната се осъществява динамичен процес на създаване на
нови спортни организации – федерации и клубове. Към 31.03.2020
г. лицензираните спортни федерации в страната са 76, а спортните клубове асоциирани към тях
– 2009. В сравнение, до 1983 г. броят на националните спортни федерации в България е 30 [27].
Утвърждава се законодателна
и правно-нормативни уредба за
нови устойчиви взаимоотношения между държавата и обществените спортни организации
(федерации, асоциации, съюзи,
клубове). В периода 1996–2022 г.
държавата приема национални
концепции, стратегии и програми за управление и развитие на
физическото възпитание и спорта [11, 12, 13].
На 1 януари 2007 г. България е
приета за редовен член на Европейския съюз (ЕС). Европейският
парламент, Съветът на Европа,
Европейската комисия (дирекции,
комитети, отдели и други звена)
приемат комплекс от основни
документи (харти, конвенции,
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програми, стратегии, планове) с
препоръчителен характер за управлението и развитието на физическото възпитание и спорта [3,
6, 15, 25, 5]. Вниманието е акцентирано върху създаване на условия
за реализация на функциите на физическото възпитание и спорта
– образователна, социална, здравна, културна и възстановителна. Осъществява се с приоритет
процес на насърчаване, мотивиране и организация на привличане и
включване на гражданите във форми за физическа активност с цел
поддържане на доброто им здравословно състояние.
По-пълен анализ на политиката на ЕС и управлението на
спорта в България представят Р.
Чаушева и П. Банков [22]. В публикацията на П. Банков и И. Сандански са обосновани детайлите
на спорта в Европейската общност – политика, организационна
структура и особености [2].
След приемането на Лисабонския договор и проведената конференция (2009 г.), Г. Натов обобщава спортната политика на Съвета на Европа [6, 32, 10]. Някои
специфични особености са: приоритет на социална функции на
спорта; засилване на двигателната активност на гражданите,
като най-голямото социално движение; спортната политика, равностойно поставена на другите
политики на Съюза; физическото
възпитание и спорта да получават по-добра правна регулация,
издигане ролята на националните спортни организации и тези

на общинско равнище за насърчаване, мотивиране и стимулиране
на гражданите да практикуват
двигателна активност и спорт.
В тази връзка ЕС осигурява
изпълнението на два основни, с
широки параметри, проекта за
оптимизиране на управлението
и развитието на физическото
възпитание и спорт: Проект
„Еразъм + Спорт”, с участието
на специалисти от 10 държави,
членки на ЕС; Проект „Политики на спортните клубове в
Европа” [28]. Направен е анализ
на информация – типология на
държавата; социален и културен
произход на спортните клубове;
управление на спорта (държавно, обществено, централизация,
децентрализация, политика на
спортните клубове, политиките и социалното включване на
доброволчество). Отразени са
различията в управлението на
спортните клубове в изследваните държави. Съвременен, мащабен, с участие на 7 държави и
56 спортни организации в Европа
и партньорски държави, е проектът на програма „Еразъм +
Спорт” – „Добро управление на
спорта”. Чрез получаване на данни чрез интернет, информация
за осъществен комплекс от дейности на спортни организации,
вкл. за спортни структури; функциите, документите, правнонормативни уредби; структура и
функции на управителните съвети; контролни функции; достъп
до информация, годишни доклади
за дейността и други [30].

Теоретичен модел на управление
на национална спортна федерация
Централно място, ключов субект и обект на управление ЕС
определя на „Пирамидалния модел на управлението на спорта”.
В него са включени на йерархическо равнище: спортните клубове
(основи на пирамидата); регионалните спортни федерации; националните спортни федерации;
европейските спортни федерации [25].
В тази връзка на фиг. 1., е представен Теоретичен модел (препоръчителен) на управлението на
национална спортна федерация
(асоциация), като социална и икономическа система. Във вътрешната и външната среда на системата са включени съответно 19
и 18 елемента. Тяхното функциониране е в зависимост от: политиката, стратегията и програмирането на вида спорт; параметрите на управление и развитието на вида спорт; спецификата
на вида спорт, вкл. степента на
разпространение; възрастово-половите групи; формите за обучение, заниманията (тренировките) и интензивността на спортните събития; потенциалните
възможности на ресурсното осигуряване (финансово, материалнотехническо, кадрово, научно, информационно), възможностите
за публично-частно-обществено
партньорство. Държавните и обществените институции и организации могат да бъдат: МинисСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 141

Фиг. 1. Теоретичен модел (препоръчителен) на управление на национална спортна федерация (асоциация) – като социална и икономическа
система
терство на младежта и спорта
(ММС); Министерство на образованието и науката (МОН); Министерство на здравеопазването
(МЗ); Министерство на труда и
социалната политика (МТСП);
Министерство на икономиката
(МИ) Министерство на културата (МК); Министерство на
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вътрешните работи (МВР), Министертво на отбраната (МО);
Българския олимпийски комитет
(БОК); Българския туристически
съюз (БТС); Българския футболен съюз (БФС); Българския съюз
за физическа култура и спорт
(БСФС); Европейски съюз (ЕС);
международни спортни органи-

зации (МСО) – европейски и световни; общини; частни спортни
организации и други спортни организации.
Някои основни аспекти
на функциониране на
Българската федерация
по плувни спортове
Българската федерация плувни
спортове (БФПС) осъществява
управление на спортовете: плуване, артистично плуване и скокове във вода. Тя е учредена в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел [8].
Функционира при спазване на Закона за физическото възпитание
и спорта [7]. БФПС е сдружение
с нестопанска цел, което обединява плувните клубове и сдружения, регистрирани като юридически лица на територията на
Република България. Федерацията организира, администрира
и регламентира развитието на
плувния спорт в страната, като
част от националната система за физическото възпитание
и спорта. Основната й дейност
е насочена към популяризиране и
превръщането на плувните спортове с техните социални функции – възпитателни, здравни,
възстановителни и културни за
формиране на ценностната система на младите хора [21].
Един от основните показатели (индикатори) за параметрите
на управление на плуването в България е мрежата (структурата)
на териториалното изграждане

и функциониране на спортните
клубове по плуване – членове на
БФПС. По данни на БФПС лицензираните спортни клубове са
общо 74 (към 29.02.2020 г.). Те са
изградени в 22 града (от 28 области на страната). Не са учредени спортни клубове в областите
Перник, Кюстендил, Ямбол, Хасково, Видин, Разград, Търговище,
т.е. в 25% от областите.
От спортните клубове по плуване: 21 (28,4%) са изградени и
функционират в София; 12 (16,2%)
във Варна; 5 (7%) в Пловдив; 4
(5,4%) – Стара Загора; по 3 клуба
(обща 12,3%) във Велико Търново,
Русе и Пазарджик. Постигането
на балансирано развитие на плуването в страната е в зависимост от разширяване мрежата
от спортни клубове. Това е дейност на БФПС, която следва да
насърчава и подпомага процеса за
привличане участието на публичната власт – общините, бизнеса,
държавата, Министерството на
младежта и спорта; Министерството на образованието и науката. По този начин да се осигури
достъп до обучение, занимания
(тренировката) и участие в събития по плуване на децата в предучилищните заведени, учащите
се в образователната система;
работещите и възрастните хора
и други социално-демографски
групи на населението.
Друг основен показател (индикатор) за оценка на функционирането и развитието на плуването
в България, на дейността (в количествено-качествен аспект) на
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Фиг. 2. Структура (относителен дял) на картотекирани спортисти
по плуване (бр. в %)

БФПС е включените в системна
учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност, практикуващи плуване – обект на управление.
През 2019 г. в 65 спортни клуба в страната са картотекирани
общи 3047 души. От тях подрастващи в програмите „Златна
рибка”, „Весел делфин” и деца –
общо 1790 души (58,7%); юноши
мл. възраст – 595 (19,5%), юноши
ст. възраст – 408 души (13,4%);
мъже и жени (в програмата
„Спорт за високи постижения ”
по плуване) – 254 души (8,4%). Налице е желаната балансирана пирамидална структура на спортистите по плуване в националната система –БФПС. Общо съотношението между мъже и жени,
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картотекирани спортисти е
60,9% към 39,1%. Това съотношение е с различия при отделните
възрастово-полови групи (фиг. 2).
Анализът на данните показва,
че с увеличение на възрастта във
всички възрастово-полови групи делът на спортистите мъже
става по-голям. Това предполага,
че мъжете имат повече възможности за спортни постижения в
плаването.
БФПС разполага с голям човешки потенциал – спортни съдии, а
с това и потенциални възможности за организиране и провеждане на плувни събития в страната – на национално, областно и
общинско равнище (фиг. 3).
Подготвените квалифицирани
съдии са общо 205. От тях репу-

Фиг. 3. Структура на подготвените съдии по плуване в БФПС
(бр. в %)
бликанска категория са 6; първа
категория – 59 и втора категория – 140. Като основен специализиран субект този ресурс е в
състояние да осигури реализацията на вътрешния и международния спортен календар на БФПС.
Предвижда се през 2020г. в страната да бъдат проведени 28 състезания (вкл. във вътрешния
спортен календар на национално, областно и общинско (клубно)
равнище. От тях с домакинство
на: БФПС – З; БФПС с клубове по
плуване – 7; София – 5; Варна – 2;
Пловдив – 2; Добрич – 2; Бургас –
2; Стара Загора – 2; Благоевград,
Кранево, Сандански – по 1 домакинство. Бургас ще бъде домакин
общо на 6 спортна събития по
плуване.

В международния спортен
календар по плуване (плуване в
открити води) са включени 100
спортни събития с участие на
юноши, девойки, младежи, мъже и
жени, които ще се проведат в 6
страни (Украйна, Турция (2), Унгария (2), Великобритания, Япония и ОАЕ. От тях европейски
–4; световни – 1; балкански – 1;
олимпийски (Токио) – 1; МТ „Млтинейшън“ – 3.
БФПС осъществява своята
дейност чрез изградени към Управителния съвет постоянни помощни обществени комисии: комитети по плуване, артистично
плуване, скокове във вода, спортно-техническа; дисциплинарна;
етична; апелативна, съдийски комисии по трите плувни спорта.
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В приетата Национална програма за развитието на плуването в България (2017–2020 г.)
акцентът е поставен върху повишаване развитието на плуването за високи постижения. вкл.
критерии за включване на състезатели в проекто-олимпийските
отбори (мъже и жени), за участие
в Олимпийските игри в Токио
(2020г.); възраст от 14 до 19 г.
по различните стилове и дисциплини; състезатели, треньори и
административни лица; организацията на контрола върху подготовката; зони за ефективност
на тренировъчните натоварвания, специфични тренировъчни
показатели; осигуряване, материално-техническо,
финансово
на подготовката [24]..
Заключение
В перспектива ефективното
управление на развитието на
плуването в България изисква:
провеждане на актуални теоретични и научноприложни изследвания, свързани с функциониране
на БФПС и клубовете по плуване
в условията на тяхната динамично променяща се външна и вътрешна среда; акцентиране вниманието върху активно участие
на общините, бизнеса и учебните
заведения в разширяване обхвата
на подрастващите в обучение, занимания (тренировки) и плувни
събития; устойчива съвременна
програмно-методическа помощ
на специалистите (треньори,
учители по физическо възпита146 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

ние, мениджъри, съдии) в издигане равнището на професионалната им дейност по развитието на
плуването в страната; непрекъснато подпомагане дейността на
спортните клубове по плуване ;
прилагане на съвременна система
за маркетинг на плувните услуги;
създаване на национални система
за информационно осигуряване на
управлението на плуването; разширяване дейността на спортните клубове в обучение по плуване на подрастващите. Прилагане
на правно-нормативната уредба
за функциониране на БФПС, свързана с организацията, спортносъстезателната дейност, взаимодействието с външната среда
(държавни и обществени организации), управлението на човешките ресурси и спортните клубове
по плуване.
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Психология на спорта
Мотивацията като практико –
теоретичен проблем в хокея на лед
Йоан Ангелов Крумов
От психолого – педагогическа гледна точка интерес представляват
мотивационните фактори, които са непосредствено свързани с регулацията на човешката дейност и поведението въобще и особено при подрастващите. В учебно – тренировъчния процес по хокей на лед стои въпроса за това, какво подтиква младия човек към тези занимания. Този
процес предлага преди всичко мотивирана готовност за пълноценно
участие и постигане на най – добър резултат.
Ключови думи: хокей на лед, мотив, видове мотиви, спортни мотиви, мотивационна структура, контент анализ.

Motivation as practical – theoretical
problems in ice hockey
Ioan Angelov Krumov
From a psychological and pedagogical point of view, motivational factors
that are directly related to the regulation of human activity and behavior in
general, and especially adolescents, are of interest. In the ice hockey training
and training process, the question is what motivates the young man to do these
activities. This process offers, above all, a motivated willingness to participate
fully and to achieve the best result.
Keywords: ice hockey, motive, types of motives, sports motives, motivational
structure, content analysis.
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От
психолого-педагогическа
гледна точка интерес представляват мотивационните фактори, които са непосредствено
свързани с регулацията на човешката дейност и поведението въобще и особено при подрастващите и млади хора. Според
дефиницията на ЮНЕСКО, те
са такива, които обхващат възрастта до 18 годишни. В този
възрастов период стои въпроса
за това, какво подтиква младия
човек към занимания с една или
друга дейност, или да проявяват
едно или друго поведение, в това
число и с учебно – тренировъчна
дейност по хокей на лед.
В учебно-тренировъчния процес по хокей на лед стои въпроса
за това, какво подтиква младия
човек към тези занимания. Този
процес предлага преди всичко
мотивирана готовност за пълноценно участие и постигане
на най – добър резултат. Мотивите са важна и първостепенна
психологическа предпоставка за
успешното осъществяване на
учебно – спортния процес, независимо да ли става въпрос за начинаещи деца или за напреднали
юноши, младежи и т. н. Без да се
познават мотивите е невъзможно да се прогнозира и предвиди
поведението на децата. Познаването на мотивите са част от
инструментариума на треньора
за решаване на този въпрос.
В ежедневното житейско мислене и житейски опит отговорът на този въпрос изглежда
като не толкова труден. Терми150 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

нът „ мотив“ се произнася много
често, но значителна неточно,
не с това съдържание, което има
това понятие. Трябва да се отбележи обаче, че този проблем е
сериозен и противоречив, че и досега с неговото изясняване се занимават редица учени и специалисти в тази научна област, както български , така и от чужбина.
В литературата съществуват десетки определения за мотивите и мотивацията, чрез,
която човек се вплита в действителността. К. К. Платонов
/1067/ пише „мотив е онова, което
вътрешно подтиква човек към
дейност. Мотивите могат да бъдат потребности, чувства и мислите и др. Важно е да умеем да се
ориентираме в това, какво искаме
да правим и какво правим. Но още
по-важно е да умеем да разберем
по какви мотиви човек постъпва
така или иначе, а най–важното е
да възпитаваме така, че мотивите за дадена дейност да отговарят на обществения морал“.
Според М. Драганов / 1998/ „мотивацията е неизбежен етап
на всяко съзнателно поведение.
Тя е първият етап на волевото
действие, вторият етап е изпълнение на взетото решение.
Процесът на мотивация от своя
страна се състои от борба на мотиви и вземане на решение. Тя
започва от потребностите и моралните ценности на личността, създадените на тази основа
програми и цели на дейност, възникнали мечти и надежди, амбиции и претенции“.

Интересно определение на мотивирането правят Лоурънс и
Нория /2002/, според които „зад
всеки избор, който правим се
крият подбуди за придобиване,
за формиране на връзки, за учене
и др. Те мотивират всеки от нас
и предопределят житейската
ни реализация, те ни помагат да
проникнем до дълбините на човешката природа“
Н. Попов /1998/ е на мнение, че
явлението спортен мотив е отговорност и енергиен заряд на
извършеното. Многообразието
на мотивите и тяхната динамика, според същият автор, са
основна особеност на спортната
дейност, която се определя като
цяла система от мотиви, които
се намират в сложна зависимост
помежду си /водещи, доминиращи и допълнителни/, но винаги
тясно свързани. При определени
условия и състояния допълнителните могат да излязат на преден
план и да станат водещи.
Едновременно с мотивацията
понякога се използва и терминът
мотивировка. Последната обаче
означава обикновено система от
логически основания за определен
вид действия. Мотивировката е
по-скоро логическа категория отколкото психологическа.
Спортно-педагогическата
практика ни показва, че успехът
в състезанията зависи от успешното съчетание на следните условно обособени групи спортни
мотиви:
1. Мотиви свързани с резултата от дейността – усвояване на

знания, спортни умения, основни
правила и др.
2. Мотиви свързани с перспективата – израстване в съответния спорт / разбира се в хокея на
лед/, укрепване на здравето, развитие на личностни качества и др.
Цел на изследването
Да се проучат подбудите и мотивите на младите хокеисти за
насочването и включването им в
подготовката в тренировки по
хокей на лед, което би помогнало
на треньорите в учебно-тренировъчната работа за повишаване на успеваемостта и ефективността.
Задачи
За постигане на целта бяха определени следните задачи:
1. Да се проучат и анализират
теоретични концепции в литературни източници по проблемите на мотивацията като предпоставка за повишаване на ефективността на подготовката.
2. Да се изготви анкетна карта с насока определяне на факторите очертаващи видовете мотивация.
3. Анализ на резултатите от
изразените мнения в анкетните
карти.
Методика на изследването
За постигане на целта използвахме метода на свободно
допитване, който се оказа най
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Таблица 1. Систематизиране на отговорите
№

Мотиви

Брой отговори

1

Красив спорт

28,20 %

2

Динамичен спорт

15,00 %

3

Мъжествен спорт

12,50 %

4

Заради техниката

9,50 %

5

Заради единоборствата

8,50 %

6

Привлекателен, интересен

6,50 %

7

Завладява със силата си

5,60 %

8

Полезен за здравето

5,50 %

9

Създава физическа закалка

4,40 %

10

Създава психическа устойчивост

4,30 %

Изследването се проведе в периода 2014 – 2015 г.

– подходящ и достъпен за нашето изследване. Методиката се
състоеше в свободно и писмено
да се отговори на въпроса какво
е накарало младите хокеисти да
тренират хокей на лед, какво ги е
подбудило да се ориентират към
него. Постъпилите отговори на
изследваните лица бяха систематизирани в табл. 1.
Обект на изследването: мотивацията на младите хокеисти.
Контингент: 10 хокеисти специалност хокей на лед към катедра
„Технически и ледени спортове“
към НСА „ В. Левски“.
Анализ на резултатите
При анализа на получените
резултати, в свободен писмен
текст беше използван метода
на контент анализа. След обработката на картите от допитването направихме съдържате152 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

лен анализ. При обработката
на мненията на изследваните
лица въведохме определени количествени измерители и необходимостта от съблюдаване на
единство между количествения
и качествения анализ. Формирана е три степенна мотивационна структура състояща се от
доминиращи, второстепенни и
периферни мотиви. Какво се изискваше да се спазва при този
метод, което ние се стараехме
да спазваме:
1. Съществуване на правилна
теория, от чиито позиции да се
излиза при изследването;
2. Точно определяне на изходните понятия, без които е невъзможно научно групиране на обектите на изследването;
3. Задължително
критично
отношение към изследвания материал;
4. Задълбочен теоретичен анализ на получените данни тяхно-

то изучаване за характеристиката на изследваното явление и
подреждането им по значимост;
Особеното и специфичното в
обобщените данни се състои във
факта, че посочените от изследваните лица мотиви /табл. 1/ се
отнасят изцяло до едни или други
характеристики на хокея на лед.
Данните от мотивите
–
общо 10, анализирани от такава гледна точка, т. е. като ценностна значимост на мотивите
на изследваните лица показват,
че всички те, от първия до последния мотив, имат характер
на експресна и инструментална
ценност. Факт, който говори за
мотивационната стабилност,
за нещата, които са типични и
характерни въобще за спортуващите хокей на лед. Следователно от треньорите се изисква да
познават, както тези типични
мотивационни възможности на

хокея на лед, така и специфично
индивидуалните и възрастовите им особености, за да бъде успешна тяхната мотивационно
– учебно –възпитателна работа.
Така треньорите трябва да управляват и ръководят този процес.
От визираните мотиви вниманието се насочва основно към
първите 6, три от които са с
най – високи относителни тегла
/28.20, 15.00, 12.50 %/ и се очертават като доминиращи /фиг. 1/.
Изразените мнения в „красив
спорт“, „динамичен спорт“, „мъжествен спорт“, красноречиво показват водещото в техните виждания. Останалите три, като относително второстепенни /9.50,
8.50, 6.50 – фиг. 2/ засягат същността на динамиката на хокея на лед.
Останалите мотиви формират периферните мотиви
/фиг. 3/.

Фиг. 1. Доминиращи мотиви
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Фиг. 2. Второстепенни мотиви

Фиг. 3. Периферни мотиви
Изводи
От направения анализ бихме
могли да изведем следните изводи:
1. Мотивите се отнасят до същностната характеристики на
хокея на лед.
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2. Данните от нашето проучване потвърждават динамичният и променлив характер на мотивите в хокея на лед.
3. Трябва да се отбележи, че
приетите като второстепенни
мотиви, не са загубили своя смисъл и значение и във всеки след-

ващ момент могат да преминат
в първостепенни, като в същото
време те не трябва да се омаловажават и пренебрегват.
4. Термин
„периферни“
не
трябва да се схваща като страничен, не значим, нямащ особено
значим мотивационен смисъл. Те
само дооформят тристепенната
мотивационна структура, в чиято цялостност непрекъснато
протичат процеси на взаимна
замяна на мотивите един с друг.
Такава е логиката на мотивационния процес у човека, от която изключение не правят хокеистите.
5. Погледнато от друг аспект
на общата картина на мотивите
от изследването е, че е на лице
тяхната личностна ценностно
обусловена значимост.
Разглеждани в общ план мотивите подчертават познавателната и емоционално – чувствена
страна на хокея на лед. Имаме
основание да приемем, че изследваните лица са на ясно какво
представлява по своята същност
спортът хокей на лед, какви са неговите потенциални възможности за многостранното физическо
развитие, обучение и възпитание.
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Из чуждия опит
Анализ и определяне на целите в учебната
програма по физическо възпитание в Гърция
Висарион Гарагунис
Физическата активност като институция в историята на човечеството се появява за първи път в древна Гърция, разделена на два периода. Започнала в Спарта с нуждата от силни воини. През втория период в демократична Атина, физическата активност се развива като
сътрудничество по естетическия и духовния модел. През XIX век терминът „гимнастика“ е въведен за първи път, но започва развитието
му в края на века. Това доведе до противоречие относно методите на
преподаване. Този процес е повлиян от еволюцията на обществото и
науката, навлизащи в образователната система. Всички тези фактори
определят целта, съдържанието и методите за прилагане на практика
на физическата активност сега.
Ключови думи: физическо възпитание, обучение,училищна програма,
учебен процес, цели, съдържание, методи.

Analysis and definition of the objectives
in the curriculum of physical education in Greece.
The physical activity as an institution in history of mankind first occurs in
Ancient Greece divided in two periods. It has begun in Sparta with the need
of strong warriors. In the second period in Democratic Athena the physical
activity developed as cooperation along the esthetical and spiritual model. In
the XIX the term “gymnastics” was first lead in, but started it development in
the end of the century. It brought a contradiction concerning the methods
of teaching it. This process was influenced by the evolution of society and the
science entering the education system. All these factors define the goal, content
and methods of putting into practice the physical activity now.
Key words: physical education, training, school program, educational
process, goals, content, methods.

156 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

Физическото
възпитание,
като институция се появява за
първи път в историяна на човечеството в древна Гърция, като
гимнастика, главно на два протипа:
Първо – в древна Спарта, където то е насочено към физическо
развитие и дееспособност с оглед
създаване на силни и добри бойци
и
Второ – в демократична Атина, където се съчетава физическото развитие с естетическото и с
духовното формиране с цел създаване на нравствено-етични граждани.[1]
През XIX век поради социалните схващания на епохата и възходящото развитие на естествените и педагогическите знания, в
училищната програма се въвежда
и предмета „гимнастика“. Така
физическото възпитание (телесното възпитание) навлиза официално вече в съвременния арсенал
от институции на обществото,
каквото е училището.
С по-бързи темпове обаче, физическото възпитание започва
да се развива от края на XIX век.
Тогава възникват и теоритикопрактически проблеми, отнасящи се до съдържанието и начините на преподаване на предмета.
Този диахронен и широк процес
на приложение на физическото
възпитание е повлиян пряко от
развитието на обществото, от
навлизането на науката в образователните системи. Тогава този
предмет получава различни наименования, а именно: „гимнасти-

ка“, „телесно възпитание“, „физическо възпитание“, „телесно
изграждане“ и др.[2]. Всички тези
фактори определят целите, съдържанието и начините за прилагане на физическото възпитание в практиката.
Така физическото възпитание в
гръцкото училище придобива конкретни учебни цели, които не са
само двигателни (кинетични), а и
духовни и емоционални, следващи
един учебен процес на нарастваща
теоретична и практическа многообразност (сложност)[3].
Днес се появява една нова тенденция във физическото възпитание, която се разпростира найвече в цивилизованите страни.
Тя се опитва да отговори на два
проблема на съвременното общество. Първият е във връзка с непрестанно нарастващата обездвиженост, поради рязката индустриализация на живота, която застрашава все повече здравето на хората. Вторият проблем
е увеличаването на свободното
време, което води до един нов начин на живот и на работа.
Така физическото възпитание
сега си поставя за цел да се противопостави на деградиращите
последици, вследствие на обездвижеността, наблягайки на развитието на физическото състояние на ученика, което повишава
соматичните способности (сила,
бързина, издръжливост, подвижност, гъвкавост) и укрепва кръвоносната му система. Подготвя
го за един здравословен начин на
живот. Другата цел на физичеСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 157

ското възпитание е създаване на
умения и сръчности, повишаване
съпротивителните сили, така
че, младият човек да бъде способен, както да участва във всички
дейности и социални изяви, така
и да бъде в състояние рационално да оползотворява свободното
време като „социално благо“ [4].
Сега физическото възпитание
в училището се опитва да провокира любовта на децата към системна двигателна активност,
така че учениците да придобият
„спортно съзнание“, което да ги
доведе и до самостоятелни упражнения чрез полагане на физически усилия.
През периода след 1981 година
в Гърция се ревизира съществуващата организация на образованието, както и на учебните планове и програми.
През тези години условията в
сравнение с предишните са по-добри, а и съвместната творческа
дейност между педагогическите
кадри и академичните преподаватели се оказва особено полезна.
В резултат на което се разработват полезни програми, съответно за началното училище и за
гимназията .
За съставянето на учебните
програми се взема под внимание:
а) съвременните научни и педагогически схващания, които са
валидни за физическото възпитание;
б) Закон № 1566/1985 год. за организацията и работата в образованието;
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в) резултатите и предложенията от различните конгреси и
местни конференции;
г) гръцката действителност,
отнасяща се до:
– състоянията на материалнотехническата база на училищата
(свободно място, налични спортни съоръжения, гимнастически
уреди);
– климатичните условия на
Гърция;
– предоставения-хорариум от
часове за физическо възпитание в
училищната програма;
– потребностите, наклонностите и интересите на учениците на (съответната възраст;
– древногръцката и етнографска традиция;
– нивото на общите познания
на учителите по физическо възпитание, както и възможностите за квалификацията им .
Най-важните промени, които
се извършват са:
а) Оптимизиране на преподавания материал, предимно основната техника на някои спортни
дисциплини и в упражнението на
прости кинетични дейности.
Преподаваният материал е
приспособен към двигателните
качества на болшинството от
учениците и към възможностите
на единното гръцко училище (хорариум, спортни съоръжения и база).
б) Разпределение на преподавания материал в тримесечни тематични планове.
в) С организирането на учебния
процес и разпределянето на изу-

чавания материал по тримесечия
се ограничава анархията, преподава се еднакъв материал във
всички училища. И за първи път
могат да се правят сравнения и
оценки въз основа на един общ национален критерии.
Създава се възможност за подбор на целите и градирането им
във всеки цикъл поотделно. Определянето на двигателно-образователни цели е твърде важно,
тъй като това направлява дейността на учителите по физическо възпитание, насочва ги къде
да проявят по-голямо внимание.
г) Написване на указания за приложение на учебните програми.
За първи път в гръцката действителност се въвежда детайлна учебна програма, с указания за
приложение и с полезни практически примери.
д) Добавяне на жизнена цел.
Създаването на кинетично-атлетично хоби е не само актуална,
но и йерархически е една от найглавните цели.
е) Нова ориентация на биологичната цел. Със системното упражняване с физически упражнения и спорт се цели повишаване
на двигателните възможности
на учениците, поради заседналия
живот, който водят (голяма заетост от учебния процес и подготовка за него, допълнителна
извънурочна и училищна заетост,
телевизия). Това е единственото
правилно решение.
ж) Общ начин за оценка на учениците. Известна е трудността
при оценяването на учениците

по физическо възпитание. Често
се среща явлението учителите
дори от едно и също училище да
оценяват различно учениците,
използвайки различни критерии.
Указанията за единно оценяване с определяне на предмета за
оценка, при това в проценти, опростява и улеснява учителите по
физическо възпитание.
з) Съчетаване на философията
на целите и учебната практика.
Учебните програми са така изградени, че да помагат постигането
на задачите, които са поставени
от съответните държавни институции.
Четири са целите, залегнали
в учебните програми за развитие на младежта, които сега си
поставя законодателят. А именно: духовна, психическа, социална
и физическа (Закон № 1566/1985).
Ясно е, че това се отнася до физическото развитие на учениците.
Според специфичните-особености на всеки предмет е и предпочетеният избор на водещи цели и
задачи. Физическото възпитание
се намира в зависимост от найобщата образователна институция. Тълкувайки целта на физическото възпитание, ще се спрем
главно на две становища, които
съставляват и тенденциите му
в световен мащаб.
Първото становище, което е и
исторически по-старо, уеднаквява термина „телесен“ с доброто
физическо състояние и здравето.
Има известно различие главно по
конкретните подходи и методи
(петте фактора), които дават
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представа за „доброто физическо
състояние“.
Второто становище е това,
което унифицира термина „соматичен“ (телесен), с развитието
на двигателните умения, усвояването на колкото е възможно
повече спортни техники и по
предпочитание на онези видове
спорт, които са популярни и по
които се провеждат състезания
между учениците [5] .
Причините, които изискват
усвояването на спортните техники, като първа цел на физическото възпитание са четири:
Първата е обществено-политическа. Идеалният утрешен
гражданин трябва да притежава
висока духовна култура и да има
двигателни сръчности, които да
го правят атлетичен. Този гражданин, духовно и физически изграден е желаният образец. Постигането на тази цел става по- достижимо, когато гражданинът
още от училище се запознае с основната техника на спортните
дисциплини, но същевременно
придобие и положително отношение въобще към физическото
възпитание и спорта.
Втората причина е психологическа. Тъй като до 14 - 15 годишна възраст почти се завършват
естествените промени на нервната система, двигателната
предразположеност на индивида,
включително и спортната, правят по-нататъшното му развитие зависимо от външни дразнители. В този възрастов период,
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то образование в основното училище и в гимназията, ученикът
трябва да овладее техниката на
колкото е възможно повече видове спортни дисциплини. По този
начин ще се даде възможност той
да усвои онези обучителни и тренировъчни програми, които в бъдеще ще служат за основа на евентуално спортно усъвършенстване или ще улеснят придобиването на двигателно-приложни умения, полезни за производствения
процес. Тоест да се решат редица
утилитарни (полезни) цели на
физическото възпитание.
Третата причина, която приема тълкуването на термина „соматичен“ като изработване на
двигателни умения е своеобразен
принцип на педагогиката. Според
него училището трябва да даде
на ученика онези желани знания
(или умения), които да се съхранят за дълъг период от време,
възможно и за целият му живот и
които ще повлияят за промяна в
поведението му към по-добро [5].
Последната причина е по-различна и се основава на науката
„етология“(от. гр. етнос - нрав/,
която изследва поведението на
човека и се опитва да обясни ролята, която са играли в развитието някои от чертите му. За
човека духовността е най-скъпото нещо и поради това е становището, че развитието на духовността трябва да бъде първостепенна цел на образованието.
От гледна точка на тялото
онова, което е помагало на човека
да оцелее, не са неговата физиче-

ска сила, скорост, издръжливост,
нещо което е притежвал в по-ниска степен от развитието си, а
физическата му похватност да
изработва инструменти, оръдия
на труда. Познаването на тези
технологии му дава възможността да върви напред .
Съчетаването на теоретичното и практическото знание
представлява от изследователска гледна точка механизма, който довежда човека до стъпалото,
на което днес се намира и му осигурява перспективата за бъдещето [6] .
Данните, които бяха по-горе
изложени определят, според съставителите на програмата насочеността на физическото възпитание в образователната система. Определят се следните цели:
1. Изучаване на спортни техники, т.е. придобиване на спортни двигателни умения и навици.
2. Подобряване на физическото
състояние и здравето.
3. Формиране на желано социално поведение.
4. Даване на знания, отнасящи
се до физическото възпитание.
Физическото възпитание представлява неразделна част от образованието, наред с другите
учебни предмети и неговата цел
не може да се различава от тази,
която се поставя като обща образователна цел в една страна.
Закон № 1566/1985 год. на МО
на Република Гърция определя
следните цели на образованието
по степени на образователната
система:

Целта на образованието в първата степен е да допринася за
всестранното и хармонично развитие на умствените и психосоматични качества на учениците,
с оглед те да имат възможност
да се развият в обществото като
пълноценни творчески личности.
Целите на физическото възпитание в гимназията са: биологичноздравна; двигателно-изразителна; обществено - морална; жизнена и духовно-познавателна.
Необходимо е да се разбере, че
трудът на учителя по физическо
възпитание в училището е различен от труда му като треньор,
дори и когато тренира същите
ученици, които обучава в своето
училище. Трудът на треньора е
по целенасочен и специализиран
в областта на даден вид спорт.
Изучава в детайли спортната
техника и развива съответните
физически качества с оглед спортното развитие и усъвършенстване на учениците спортисти.
Биологично-здравната цел е
тази, която определя мястото
на физическото възпитание в образователната система. Подобряването на всички физически
качества (сила, издръжливост,
скорост, гъвкавост, ловкост)
предпазването и корегирането
на морфологични деформации
(изкривявания) и функционални недостатъци, осигуряване и
предпазване на здравето, но и закаляване на организма се включва
също в тази цел [7].
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но за физическо възпитание не е
достатъчно за подобряване на
много от посочените фактори,
съгласно заключенията на ергофизиологията. Трябва да се подчертае също така, че биологоздравната цел е една от целите,
но не единствената. Така, дори
и да разполагахме с повече време,
не би трябвало развитието й да
става за сметка на останалите.
Двигателно-образователната цел е тази, която представя
учебното съдържание на физическото възпитание. Основната
цел на образованието ще се постигне, когато учениците научат добре онова, което се преподава в училището. И като очакван резултат от обучението да е
положителното повлияване върху поведението им.
Двигателната цел в общи линии включва:
а) Изучаването на основната
техника на определени спортове
и на други допълнителни двигателни дейности, както и възможността за участие в спортни състезания.
б) Формирането на чувство за
ритъм и красота.
в) Запазване на народната
традиция чрез народни танци,
народни игри и състезание по
традиционни видове спорт.
Социално-моралната цел се постига с двигателни колективни
дейности, каквито са например
спортните игри. И при другите
видове спорт и дисциплини, чрез
урока, може да се изгражда личния
и обществения морал и поведение.
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Важно е спортните педагози
да осъзнават, че целта не се постига много бързо, че непрекъснато и програмирано трябва да се
създадат условия и възможности,
чрез които да се усвои учебния
материал. Изграждането на добродетели като: воля, настойчивост, смелост, търпение, самоконтрол, отговорност, уважение
на противника, скромност, правилно приемане на победата и поражението, честност в състезанието, сътрудничество, солидарност, колективен дух, достойнство, справедливост съдействат
за постигане на тази ценностна
система .
Духовно-познавателната цел
включва всички онези теоретични знания, които трябва да усвои
един съвременен младеж или девойка в сферата на физическото
възпитание. Правилата за провеждане на състезания, олимпийския дух, етнографските знания,
знанията за тренировката и хигиената, също така формират
духовни и културни цености в
учениците.
Духовната цел съдейства и за
развиване на нервната система.
Мозъкът е приемател на всички
дразнители и в него се изграждат и съхраняват двигателните
програми, които регулират всички движения на човека. От своя
страна изучаването на различни
техники допринася за обогатяването на нервната система. Тя
пренася дразненията от и към
мозъка, развива двигателно-сетивната усетливост, способ-

ността за концетрираност, за
възприемане, изобретателност,
творчество, организираност.[9]
Жизненоспособността
като
цел, е резултат на необходимостта на човека за творческо оползотворяване на свободното му време сега в епохата на техническия
прогрес. Автоматизирането на
труда увеличава свободното време, което трябва да се запълни по
някакъв полезен начин. Спортуването през свободното време е
едно от незаменимите средства
за постигане на тази цел, когато
няма друга алтернатива.
За да се постигне това, обаче
учениците трябва да осъзнаят
потребността от системното
занимаване с физически упражнения през целия си живот, да ценят двигателната дейност на
открито, а също така да практикуват някакъв вид спорт, за да
могат да се занимават с него и когато вече са завършили училището. Жизнеспособността като цел
става основна, водеща в средната
образователна степен, докато
има по-малко значение в началното училище. [10]
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2020

Динамиката на развитие на способността
за реализиране на сложно координационни
движения, оценена чрез теста „Двоен скок
с обръщане на 180° градуса“
Висарион Гарагунис
Целта на настоящото проучване беше да се изследва динамиката на
развитие на способността да се прилага сложно координационно движение в началното училище, измерено чрез теста „двоен скок на 180
градуса“. Обект на изследването са деца от двата пола на възраст 7-12
години (I-VI клас). Измервани са повече от 50 ученици за всяка възраст и
пол. Резултатите от теста се считат за положително развитието на
координационни способности като цяло, както при момчетата, така
и при момичетата.
Ключови думи: физическо възпитание, координация на движение,
обучение, управление на движенията.

The dynamic of the development of ability to realization
of the complex coordination movements measured by the
test “Double jump turn 180° degrees”
Visarion Garagunis
The purpose of the present study was to study the dynamic of development
of ability to implement complex coordination movement in primary school as
measured by the test „double jump turn 180o degrees.” Object of the study are
children of both sexes at the age of 7-12 years (I-VI grade). More than 50 pupils
have been measured for each age and sex. The results of the test is considered
positively the development of coordination abilities as a whole as well as in boys
and in girls.
Key words: physical education, movement coordination, training, movement management.
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Мотивираната дейност на
човека е пряко свързана с усъвършенстване на неговите двигателни възможности. Тя може да
се разглежда като организирана
система, в която психомоторните действия или специализирани движения се включват като
подсистеми,
взаимодействието между които е много сложно.
Познаването и управлението на
тези взаимодействия е основа за
усъвършенстване на обучението
по физическо възпитание в училище. Началната училищна възраст е много подходяща за целенасочено и комплексното развитие на двигателните качества и
координационните способности
на учениците. Това е една от основните задачи на физическото
възпитание и спорта в началното училище. Координационните
способности представляват психо-моторни способности за управление и регулиране на биомеханичните параметри на движение
на звената на двигателния апарат и на цялото тяло.[4] Опитите за тяхното обобщаване и
систематизиране са свързани с
водещата роля на нервно-физиологичните, психическите или моторни компоненти.[1]
Двигателните действия на
човека представляват извънредно сложен процес. За да се разбере механизмът на управлението
на този процес, е необходимо да
се определят точно количествените взаимодействия на организма с общото силово поле на
движението. Въпросът е свързан

с координацията и регулирането
на движенията. Регулацията и
координацията на движенията е
основна функция на централната
нервна система. Тя управлява, на
сочва функциите на нервно-мускулния апарат, който осъществява, изпълня
ва командните
функции на централната нервна
система.[5] Координацията на
движенията е способност на човека да изпълнява сложни движения.[6] Извършването на сложно
координирани движения имат
условнорефлекторен характер и
се осъществяват чрез създаване
на времени нервни връзки в различните етажи на централната нервна система и съответно
включване на всички двигателни
центрове (наричани равнища на
координация) от кората на големите полукълба до гръбначния
мозък и от там към необходимите за движението мускули, в зависимост от сигнализацията на
външната среда.[1] Интензивното развитие на двигателния анализатор, високата пластичност
на нервната система и значително развиване на координационите възможности в периода на началната училищна възраст, създава предпоставки за целонасочено обучение на децата на физически упражнения с висока сложност.Те развиват чувството за
разположение в пространство,
време, ритъм и темп, равновесния им усет и степен на нервномускулно усилие. Допринасят за
подобряване на координацията
на движенията, на усъвършенстСпорт и наука, кн. 3, 4/2020 165

ване на регулаторните функции
на нервната система и ефективното усвояване на сложни двигателни действия при различни условия и в съотвествие непрекъсната промяна на обстановката,
за бързо и внезапно реагиране на
неочаквани дразнители.[3]
В начална училищна възраст
децата се намират в етап на ускорено морфо-функционално развитие. То протича неравномерно поради различни причини (генетични, социални и други). Същевременно се наблюдава изключителна сложност на причинно-следствените връзки между
кинематичната и динамична
структура при формиране системата на движение. Във връзка с това представлява интерес
въпроса как протича развитието на двигателните способности при децата от училищна
възраст, които не се занимават
специално със спорт? Каква е
възрастовата динамика на техните възможности да управляват двигателната си дейност?
Кои са факторите, обуславящи
тяхното развитие и възможностите за усъвършенстване на
учебния процес чрез управление
на собствения двигателен апарат на учениците от начална
училищна възраст? [2]
Целта на настоящето изследване е динамиката на развитие
на способността за реализиране
на сложно координационно движение в начална училищна възраст, оценена чрез теста „двоен
скок с обръщане на 180 градуса“.
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Методика
Обект на изследване са деца от
двата пола на възраст от 7 до 12
години(I-VI клас) не занимаващи
се активно със спортно-състезателна дейност. На всяка възраст
и пол бяха изследвани над 50 ученици. Изследването бе организирано на територията на Гърция.
В контролната група се работеше със стандартните учебни програми по физическо възпитание.
В експерименталната група приоритетно се използваха допълнителни упражнения, насочени към
усъвършенстване управлението
на движенияна.
Анализ на резултатите
Динамиката на развитие на
способността за реализиране на
сложно координационно движение, оценена чрез теста „двоен
скок с обръщане на 180 градуса“ е
илюстрирана посредством резултатите на гръцкия контингент
на фиг. 1 до 4.
Изпълнението на този тест
преставлява значителна по сложност двигателна задача за децата, особено от първите два класа. Тук би трябвало да се очаква
водеща роля да има развитието
на двигателния анализатор, но
доколкото теста се състои от
две части, значението на двигателните качества не могат
напълно да се пренебрегнат. Очертаващата се многофакторна
зависимост на резултатите от
теста доведе до необходимост-

та от регистрация отделно и на
първата част, което позволява
да се облекчи анализа в посока на
изясняване механизма на постижението.
Получените данни за общото
постижение от теста за контролната група (К.Г) очертават
характерна неравномерност във
времевите редове както при
момчетата, така и при момиче-

та (фиг. 1 и 2). Резултатите на
експерименталната група (Е.Г) за
първи клас са статистически неразличими от тези на К.Г, като
нарастването им е незабележимо. По този начин постиженията им силно корелират с резултатите от първите два теста
за същия период. Тези резултати
могат да намерят своето логично обяснение и чрез констатира-

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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ния от нас факт, че темпът иа
развитие на способността за управление на движенията в този
интервал е относително нисък
и ефекта от приоритетното
им усъвършенстване не е така
изразителен. От друга страна
тази констатация потвърждава
избрания подход за целенасочено
усъвършенстване на техническия
елемент. Впоследствие резултатите на Е.Г. категорично надвишават тези от К.Г. както по
абсолютни стойности, така и с
устойчивия си темп на развитие.
Отчетените резултати от
първата част на теста дават
възможност за определяне значението й върху цялостното постижение и позволяват по- ясно
да се характеризират влияещите фактори, което има пряко
отношение към провеждането
на учебния процес. Данните са

Фиг. 3.
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илюстрирани на фиг. 3 и 4. Тук
ролята на техническото умение
е първостепенно и резултатите
на Е.Г. статистически достоверно значително надвишават постиженията на К.Г. през всички
години. Правят впечатление ниските стойности в 1-ви клас, което явно се дължи на сложността
на движението.
Резултатите водят до констатацията, че първата част
на упражнението има съществен дял във формиране на разликата между К.Г. и ЕТ., като
тази зависимост е по-силна при
момичетата (момчетата - 59%,
момичетата - 67%). Това налага
определена индивидуализация в
учебно- възпитателния процес в
посока на обръщане повече внимание на техническото усъвършенстване на момчетата. Едно
възможно обяснение според нас

Фиг. 4.
е, че момчетата имат по-силно
изразена двигателна активност
извън училище. Уроците по физическо възпитание са относителна част от тази активност
и усъвършенствуването на управлението на двигателния апарат
служи за добра основа за повишаване моториката. При момиче-

1и-2и клас - Гърция
Момчета

Момичета

тата (фиг. 4) тази двигателна
активност е по- малка и поради
това уроците по физическо възпитание имат по-голям процентен дял в общата им активност.
Резултатите на проведения
тест за сложно координационно
действие в две части са паказани
на следваща таблица.

3и-4и клас - Гърция
Момчета

Момичета

5и-6и клас - Гърция
Момчета

Момичета

No
t

Pt%

t

Pt%

t

Pt%

t

Pt%

t

Pt%

t

Pt%

1

1,514 86,73 1,688 90,61

4,255 99,99 4,380 99,99

9,243 99,99 9,495 99,99

2

3,116 99,77 1,606 88,91

7,282 99,99 3,248 99,85

5,615 99,99 3,328 99,88

1. Двоен скок с обръщане на 180 градуса – 1 част[cm], 2. Двоен скок с обръщане
на 180 градуса-общо [cm]
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Заключение
Както се забелязва от резултатите на теста, е отчетено положително развитие на координационните способности в цялост
както при момчета, така и при
момичета. Всички различия на
края на първи етап при момичетата се доказват с необходимата
статистическа
достоверност.
Логичният извод е, че обучението
следва да отдава приоритет в началото на усъвършенствуване на
техническите компоненти като
постепенно прехвърля тежестта
с увеличаване на възрастта върху
физическите качества.
Доколкото постижението е
съставено от два последователни отскока, интерес представлява и парциалния резултат
от първата част на двигателното действие. Тук биха могли
да се направят в индивидуален
план редица биомеханични анализи за взаимната зависимост и
обусловеност между постиженията в първи и втори отскок. В
подобна посока съзнателно не се
отклонихме, тъй като при тези
възрастови групи двигателните
структури не са стабилизирани
и подобен анализ предполага осигуряването на статистическа
достоверност за изпълненията
на всяко опитно лице. Това, което следва да се отбележи са изключително ниските показатели
за първия отскок в началото на
експеримента. Факт, който според нас се дължи на по-високата
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трудност на двигателната задача за тази възрастова група.
Данните показват, че до голяма степен разликата в постиженията между контролната и експерименталната група се дължи
на първата фаза, когато в най-голяма степен играе роля техническото умение.
Резултатите доказват, че водеща роля в обучението следва да
се дава на методи и средствата
за усъвършенстване способностите за управление на двигателния
апарат. Последните се оказват
необходима основа за по-бързото
усъвършенстване на физическите компоненти. Най-общо може
да се твърди, че приоритетното
усъвършенстване на движенията
повишава ефективността при
момчетата и изисква целенасочена работа за момичета. Тук особено място имат методите и
средствата за индивидуализация.
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Педагогическое наблюдение в спорте
как собственно-соревновательная деятельность
В статье освещается информация о соревновательной деятельности в спорте, которая представляет собой регламентированные
правилами процесс реализации соревновательных потенциалов участников, каждый из которых стремится к достижению запланированных
результатов собственно-соревновательной деятельности.
Достижение высоких спортивных результатов невозможно без
достаточно хорошо отлаженной системы подготовки спортсмена,
осуществляемой в сфере многообразных межчеловеческих контактов,
которые складываются между тренерами, спортсменами и судьями,
организаторами, зрителями и т.п. Они осуществляются на разных
уровнях, начиная от спортивного коллектива и кончая соревнованиями
различного международного уровня.
Достижение высоких спортивных результатов возможно только в том случае, если есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она представляет собой совокупность методических
основ, организационных форм и условий тренировочно-соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и обеспечивающих наилучшую ступень
готовности спортсмена к высоким спортивным достижениям.
Спорт является неотъемлемой большой частью физического воспитания. Большинство современных видов спорта сформировались как
специфические элементы физической культуры, составляющие ее час-
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ти. По сравнению с другими его компонентами, спорт предоставляет наибольшие возможности для прогрессивного развития физических
качеств и непосредственно связанных с ними способностей человека,
требующих в том или ином виде деятельности выбрать предмет
спортивной специализации.
Ключевые слова: теория спорта, понятийный аппарат, функции, соревновательный процесс.
Annotation. The article highlights information on competitive activity in
sports, which is a process of realization of competitive potentials of participants,
regulated by the rules, each of which strives to achieve the planned results of its
own competitive activity.
Achieving high sports results is impossible without a well-functioning athlete
training system implemented in the field of diverse interhuman contacts that
develop between coaches, athletes and judges, organizers, spectators, etc. They
are carried out at different levels, from the sports team to the competitions of
various international levels.
Achieving high sports results is possible only if there is a well-functioning
system of training an athlete. It is a combination of methodological foundations,
organizational forms and conditions of the training and competitive process,
which optimally interact with each other on the basis of certain principles and
provide the athlete with the best level of readiness for high sports achievements.
Sport is an integral part, a large component of physical education. Most
modern sports have formed as specific elements of physical culture, making
up a large part of it. Compared with its other components, sport provides the
greatest opportunities for the progressive development of physical qualities and
human abilities directly related to them, requiring in one or another activity
selected as the subject of sports specialization.
Key words: sport theory, conceptual apparatus, functions, competitive
process.

Introduction
Striving for a high result often requires the participation of athletes in
competitions to the utmost manifestation of physical and mental abilities. This circumstance is one of the
reasons for the entertainment of
sports, the high efficiency of competitive activity as a means of sports training. Regardless of sports specialization, the overall goal of training an
athlete is to develop her spiritual and
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physical abilities. In turn, a specific
goal - the achievement of high sports
results - requires the creation of an
appropriate competitive potential [1].
Sport is an integral part, a
large component of physical education. Most modern sports have
formed as specific elements of physical culture, making up a large part of
it. Compared with its other components, sport provides the greatest opportunities for the progressive development of physical qualities and di-

rectly related human abilities, requiring in one or another activity selected
as the subject of sports specialization.
In the narrow sense, sport is
rightfully called only that activity
that historically stood out and took
shape (mainly in the field of physical culture) in the form of competitions directly aimed at demonstrating
achievements in it, becoming a unified way of identifying, comparing
and objectifying assessment of certain human capabilities: strengths,
abilities skills to skillfully use them
to achieve a competitive goal. In its
modern form, such an activity is characterized by clearly defined signs, including:
- unification of the composition
of actions, the conditions for their
implementation and methods of assessing achievements, which is fixed
by official rules, which in many cases
have acquired an international character;
- regulation of the behavior of
those competing on the principles of
non-antagonistic competition, having a humane basis (which is fixed
by official and non-official norms of
sports ethics, some of which also acquired an international character,
for example, in the form of relevant
provisions of the Olympic Charter)
[2];
- organization of activities on the
basis of a competition system with
a consistent increase in the level of
competition and the requirement for
achievements.

Theoretical and practical
significance of the work
The totality of the listed features
in their organic unity is peculiar only
to sport, which gives reason to call it
competitive activity itself, although
certain features of competitive relations are expressed to some extent in
many other types and fields of activity (competitions in art, competition
in the production and marketing of
goods, etc.)
In a broad sense, the concept of
“sport” covers the actual competitive activity, the process of preparation for achievement in it, as well as
specific relationships of people and
behavioral norms that arise on the
basis of this activity [3].
Relevance
In this broad sense, sport appears
to be a very difficult multifunctional
and diverse phenomenon of social
reality, occupying an extraordinary
place in the physical and spiritual
culture of society. It is an extraordinary and especially effective means
of upbringing, which makes it possible to maximally reveal the functional capabilities of the organism
and extraordinarily increase them
by overstepping the apparent “limits”, and the acutely effective factor
in personality formation, which constantly stimulates the desire for selfdetermination and self-affirmation
of the individual; at the same time,
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it is both the most popular means of
satisfying the needs for emotionally
rich communication (including the
spectacular interests of the broadest
masses of people), and strikingly intelligible, overcoming any national
borders (in this respect universal),
the “language” of interpersonal understanding, which, like no other,
allows us to establish expand and
strengthen international contacts; It
has many other properties and relationships. With the development of
sports practice and the theory reflecting it, an extensive complex of concepts has arisen. Getting a more or
less strict definition, they enter the
conceptual apparatus of the theory of
sports [4].
Sports competitions and sports results form a multi-level system. There
are competitions of various ranks from competitions within the framework of the physical education team
to world championships and Olympic
games. Even in competitions of the
same rank, intermediate results are
usually clearly distinguished (the results of preliminary and final races,
individual matches in the championship, and matches - scored goals conceded, etc.) [5].
The purpose and object of research
The system of sports competitions
includes a series of competitions of
various ranks and specific appointments, organized in accordance with
the laws governing the functioning
of sports. Its broad contours officially
outlines sports organizations (federations, committees, clubs) in the form
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of a schedule of sports events (sports
calendar) on a certain contingent of
athletes with the regular playback of
higher rank competitions, preceding
others.
The immediate specific purpose of
participating in a competition is to
achieve a planned sporting result.
A sporting result is an indicator
of the implementation of the sportsachievement capabilities of an athlete
or sports team, assessed according to
criteria established in sports.
The criteria for evaluating the
results adopted in various sports
have their own differences. And you
can subdivide into the object willow
subjective and mixed [6].
Research methods and organization
Objective evaluation criteria - are
associated with the most independent measurement of some of its
physical parameters from evaluating
the result. In particular, the result
is measured in terms of space, time
spent on a competitive exercise and
the weight of the item being moved.
The competition process is a sequential change in competitive situations. Competitive situations can
stand out at different levels of competition and have a different time
scale. In each competitive situation,
the contestant has a certain competitive potential. Competitive potential is the ability of a participant
to change the course of the competition as it is necessary to achieve success. The realization of the competitive potential is that the participant,
overcoming external and internal

obstacles, purposefully switches to
situations favorable for himself, which
increases the likelihood of achieving
the planned sports result [7].
The athlete’s training system includes four large blocks:
- selection system and sports orientation;
- sports training;
- competition system;
- out-of-training and out-of-competition factors of optimization of the
training-competitive process.
The main preparatory activity of an
athlete is carried out in conditions of
sports training. The physical activity of
a person, ultimately, is aimed at changing the state of the body, at acquiring a
new level of physical qualities and abilities. The latter cannot be achieved in
any other way than training. The basis
of the training effect, its mechanism
determines the fundamental property
of all living things - the ability to adapt,
to develop on the basis of adaptation to
external influences [8].
Sports’ training is that part of the
athlete’s training, which is built, but
based on the exercise method. The
main specific means of sports training are training exercises. By the
degree of their conformity to competitive actions, general preparatory,
special preparatory and competitive
exercises are distinguished.
Competitive exercises include actually competitive exercises and their
training forms. Obviously, in some
sports the possible set of competitive
exercises is limited, while in others it
is much wider.
Special preparatory exercises necessarily have similarities with com-

petitive ones in the structure of movement or its individual phases, in the
power zone. Concerning, leading
exercises are distinguished: with the
help of which one or several phases
of a competitive exercise are mastered; and developing: serving mainly the goals of such training of physical abilities, which is required for the
formation of competitive potential in
the chosen sport.
The widest is a set of general preparatory exercises. In terms of its motor composition, it can be non-specific, that is, little associated with specially-preparatory and competitive
ones. Due to this feature, general
preparatory exercises are used for
versatile training, which consists in
increasing the overall level of performance and the acquisition of a variety of motor skills. In addition, the use
of such exercises helps to reduce the
monotony of training and can serve
the purpose of outdoor activities. The
results of the inclusion of general
preparatory exercises in training are
associated, first of all, not with a direct increase in competitive potential,
but with the creation of the prerequisites for its successful formation during training [9].
Thus, if an athlete performs any
exercises, this means that during
the training sports training is carried out. If, for example, he studies the features of the competitive
activity of rivals by watching videos,
then at this moment the preparation is carried out, but the training
is not. The positive effect of training
should be expressed in an increased
level of functional capabilities of the
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athlete’s body, general and specific
performance, and to a greater degree
of perfection of motor skills. These
characteristics determine the athlete’s
condition.
The condition and dynamics of
an athlete’s preparedness is judged
by a number of indicators: interactively - by the level and dynamics of
the sportsmen demonstrated technical and technical results and by the
results of his testing in holistic control exercises; differentiated - according to individual indicators of fitness
acquired by the athlete as a result of
training. According to the state of the
skills developed and debugged due to
the preparation of skills, knowledge,
changes in the level of development
of certain physical and psychological abilities of an athlete associated
with them, and at the biological level
- due to the transformation and improvement of functional and morph
functional properties of various body
systems caused by sports training athlete. The versatility of training an
athlete is reflected in various aspects
of its preparedness - in physical, mental, technical, and tactical [10].
In sports practice, the concepts of
“sports activity” and “competitive activity” are widespread.
Sports activity is characteristic of
sports as a multifaceted social phenomenon, since it affects various
spheres of human activity. Achieving
maximum results is impossible without the inclusion of a large number
of people of various professions in
the sports field. Sociologists, doctors,
teachers, physiologists, logistics and
many others ensure the function176 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

ing of sports in the country. And the
activities of these people are determined by the social and economic
conditions of society.
Sports activity is the orderly organization of activities to ensure maximum recovery and improvement of a
person in the field of sports. Its basic
principles and forms are determined
by the social conditions of the functioning of sports in society [11].
Competitive activity in relation to official competition appears in
its absolute meaning as actually competitive activity. And in this regard,
this is a specific motor activity of a
person, carried out, as a rule, in the
conditions of official competitions at
the limit of the mental and physical
forces of a person, the ultimate goal
of which is to establish socially significant and personal results.
Actually, competitive activity of
athletes is carried out in competitions. Competitions are an important
factor in understanding human capabilities and the formation of ethical relationships, as well as a form of
communication between people and
groups of people.
Research results and discussion
The end result of competitive activity is a sporting achievement that
characterizes the quantitative and
qualitative level of sports performance.
A sporting achievement is always
a multifactorial phenomenon; it is
due to a complex of factors. Among
the main factors and conditions that
directly or indirectly affect the dy-

namics of sports achievements in society, it should be noted such as:
- individual sports giftedness and
degree of preparedness for achievement;
- a specific condition for the athletes training system, its quality, degree of debugging and support;
- the scope of the sports movement
and the fundamental social conditions of its development in society.
Athletic achievement is an indicator of sportsmanship and abilities of
an athlete, expressed in specific results.
On the way to the next achievements in sports, more effective means
and methods of sports training are
created, rationalized and tested, other components and conditions for the
functioning of the athletes’ training
system are improved qualitatively,
including its scientific and methodological foundations, forms of organization, material and technical and
other support [12].
Unfortunately, in recent years, in
some sports, there has been a negative trend, such as achieving high
results or winning “at any cost”, with
the use of prohibited drugs that stimulate muscle activity. The World Anti-Doping Control Organization is
designed to fully cover and control
the activities of athletes in all major
international competitions.
The Kazakhstan National AntiDoping Center of Kazakhstan was established in accordance with Government Decision No.1718 of December
29, 2012. The need for creation was
dictated by the goal of providing the
Kazakhstani sports community with

anti-doping knowledge and skills
and protecting the athlete’s right to
clean sports. The National Anti-Doping Center of Kazakhstan operates in
accordance with international antidoping legal acts.
It is clear that sport as a social phenomenon, one way or another, is included in the ramified system of social relations and is determined in its
development by socio-economic and
related factors. Therefore, the level of
sporting achievements of a particular
country, especially the general trends
of its measurement, cannot but depend on the fundamental conditions
of the material life of society, on its
well-being, as well as on social institutions that directly influence through
a number of links the development
of the sports movement (public and
state governing bodies, training of
professional personnel). The effect
of these factors on the growth of athletic performance is often not manifested directly, but indirectly. Thus,
a high level of economic well-being
of a country does not automatically
guarantee its superiority in sports: the
influence of the first from the second
depends on how the existing socioeconomic opportunities for the development of sports will be used, especially through debugging the training
system for high-class athletes.
Conclusions
Sports and competitive activity, the
organization and conduct of various
kinds of competitions organically
merge into the sports movement,
since in all directions of the latter
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(mass public sports and sports of
the highest achievements) they play
a significant role. Hence the sports
movement is a social movement,
sports practice in the field of mass
sports and sports of the highest
achievements.
The millions of children and adults
are engaged in sports, strengthen
their health, receive the joy of communicating with people, improve their
chosen sports specialization, improve
their physical condition, overall performance and achieve sports results in
accordance with their capabilities.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2020

Научен живот
Проф. дпн Крум Рачев бе удостоен с най-високото
отличие на Национална спортна академия „Васил
Левски“ за неговия 90-сет годишен юбилей

На специална церемония в
Национална спортна академия
(НСА) „Васил Левски“ академичната общност, колеги, приятели,
представители на Университети от София и страната честваха проф. дпн Крум Рачев по-случай неговия рожден ден, на който
той навърши 90-сет години.
Ректорът проф. Пенчо Гешев
връчи на доайена на науката за
физическото възпитание, физи180 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

ческата култура и спорт най-високото отличие на Академията
– „Златна значка“ за изключителните му постижения като учен и
преподавател и за приноса му за
развитието на физическото възпитание и спорта.
„Няма да забравя съвместните
ни дейности, неформалните ни
срещи, на които по-често можем
да почерпим повече опит, отколкото в чисто служебните ни взаимоотношения. И от тази гледна точка аз съм много благодарен
на проф. Рачев затова, което аз
лично съм научил от него, като
отношение към хората, колегите, дори бих казал и на управленски опит и практика. Благодаря ви професоре затова, с което
сте допринесъл за моето лично
израстване“ – заяви в поздравителното си слово към рожденика
проф. Пенчо Гешев.
След завършване на висшето
си образование през 1958 г. Крум
Рачев постъпва на работа в гр.
Пловдив в Областния комитет

за физическа култура и спорт. Покъсно преминава на работа в Държавния техникум за физическа
култура и спорт „Васил Левски“
също в гр. Пловдив, като преподавател по „Теория и методика
на физическото възпитание и
лека атлетика“. През това време
той е и треньор по лека атлетика на спортен клуб „Локомотив –
Пловдив“.
През 1958 г. Крум Рачев е избран
чрез конкурс за научен сътрудник
в централния научно-изследователски институт за физическа
култура – гр. София (ЦНИИФК).
След това последователно
преминава на работа в катедра „Лека атлетика“ и катедра
„ТМФВ“ към Висшия институт
за физическа култура като на
„ТМФВ“ е ръководител катедра
от самото начало до пенсионирането си. Същевременно е избран за декан на Учителски факултет и заместник-ректор по
учебната работа в НСА, както и
през 2000 г. е утвърден за декан
на новосъздадения факултет по
Физическо възпитание към Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“.
В своя многогодишен творчески път проф. Рачев е създал ползотворни книги, учебници, учебни и методически ръководства,
участвал е със статии и доклади
в редица научни конференции,
конгреси в България и чужбина.
Той е автор, съавтор, под негова редакция и участник в това
творчество, но всичко е с една
цел – да послужи на физическото

възпитание и спорта и техните
актуални проблеми.
Не по-малко важно е, че от
тези учебници които са 4-то или
5-то издание учат и досега студентите и подпомагат учебния
процес в НСА, както и чрез свои
колеги в сродни катедри във висшите училища по физическо възпитание и спорт в гр. Пловдив,
гр. Велико Търново, гр. Шумен и
др.
Проф. Рачев е доразвил найценното в науката от своите
предшественици и с помощта на
своите колеги, приятели, ученици и последователи е създал една
стройна методика, която ще напътства бъдещите учени за повече и съвършено творчество.
През тези творчески години
проф. Рачев е заслужил доверието
на различните звена на ВАК за да
оцени научната стойност на кандидати на науките, кандидати за
доценти и професори в областта
на физическото възпитание, физическата култура, спорта и педагогиката.
По-точно крупното научно
творчество на проф. дпн Крум
Рачев се изразява в разработването и публикуването на повече от
300 труда, 40 от които основно
са учебници, монографии и научно-методични ръководства в областта на Общата теория на физическата култура и теорията и
методиката на физическото възпитание. Много важен е факта,
че физическата култура се разглежда като обективна потребност в живота на човека, както
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и проблемът за изграждането на
основите на общата теория за
физическата култура, възрастовата теория и методика за физическо възпитание и спортната
тренировка и други научно-приложни проблеми.
Една от най-значимата част
от неговото научно творчество е
защитилите под негово ръководство 25 аспиранти от България,
Гърция, Ирак и Монголия. Всички
негови докторанти притежават успешно кариерно развитие
и реализация в научно-методичната област на физическото възпитание, физическата култура
и спорта в съответните висши
училища и държави. Освен това
той е и рецензент за научната и
образователна степен „Доктор“,
както и за други научни степени
и звания както следва:
– 54 кандидати на науките, от
които 9 чужденци;
– 74 докладвани с рецензия за
доценти;
– 19 докладвани за професори.
Специално място в научната и
творческа работа на проф. дпн
Крум Рачев трябва да отделим и
на СУ „Климент Охридски“, където още през 1990 г. той е избран
за член на Специализирания научен съвет по педагогика, а по-късно участва и в Научното жури и е
рецензент до началото на 2019 г.
за кандидати на науките, доценти и професори.
Високото ниво на академичната и изследователска дейност на
проф. Рачев е в основата на участието му като преподавател в
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чужбина. Така през периода 19761980 г. той е канен неколкократно като гост-преподавател за
провеждане на цикъл от лекции
в Кубинския институт по физическа култура в Хавана. През 1978
и 1979 г. проф. Рачев е поканен в
Олимпийския комитет на Мексико и участва като преподавател в Школа за подготовка на
инструктори по лека атлетика,
необходими на Южноамериканските държави.
Богата и разнообразна е и обществената дейност на проф.
Крум Рачев, част от която
включва републиканската федерация по йога. И тук е мястото да
отбележим, че през 1990 г. се регистрира Българската федерация
по йога, със свой устав и Управителен съвет като самостоятелна юридическа организация. Така
се създава ръководния орган на йога-движението в България, чийто
председател на Управителния съвет е проф. дпн Крум Рачев.
Научно-приложната дейност
на проф. Рачев се легитимира и
със следните негови ангажименти:
– Член и представител на изпълнителното тяло на ФИЕП
(международна федерация по физическо възпитание);
– Член на висшия учебен съвет
към МОН;
– Член на четири научни съвета с педагогическа предметна област;
– Председател и член на редица редакционни колегии у нас и в
чужбина;

– Участие в редица управленски структури и организации на
МОН, БСФС, БСФ и др.
За своите значими научни и
обществени приноси проф. дпн
Крум Рачев е удостоен с редица
правителствени ордени, медали
и звания, в т.ч. и високото отличие на Federation international
d‘education physique (FIEP) – орденът FIEP SILVER CROSS OF
HONOR – за особени заслуги и принос за развитието на физическото възпитание и спорта. „Това
отличие е признание за Вашата
всеотдайност, заслуги и принос
към международното физическо
възпитание и спорт и науката за
физическата активност“ – се казва в огромната грамота, която
получи българският професор.
Проф. дпн Крум Рачев е заслужил деятел на физическата култура, награден с орден „Кирил и
Методий I степен“. Той е носител на още редица ордени и медали като „Почетен медал“ и „Почетен знак“ на НСА „Васил Левски“ за научните му постижения
в теорията и методиката на физическото възпитание, които се
ползват със заслужено уважение
сред спортните среди и научната общност у нас и в чужбина.
Ръководителят на катедра
„Теория на физическото възпитание“ в НСА доц. Каролина Георгиева благодари на проф. Рачев
от името на всички колеги за неговото всеотдайно отношение в
годините, за всичко което е направил за тяхното професионално развитие и безценния опит,

който са попили от него.
За дългогодишната си съвместна и ползотворна дейност
с много Висши училища в страната проф. дпн Крум Рачев получи
поздравителни адреси и почетни
плакети от СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. Анжелина Янева
от Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски – заместник-ректорът проф. Веселин
Маргаритов, от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Крум Минев,
от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – проф. Антоанета
Момчилова, от Асоциацията на
спортните педагози и много други колеги и приятели.
И ето едни от най-ярко откроилите се искрени и задълбочени
поздравления, послания, пожелания и благодарности отправени
към проф. дпн Крум Рачев.
Уважаеми Проф. Рачев,
С най-дълбоко уважение и радост Ви поздравяваме за Вашата
90-годишнина.
Преди всичко и с голямо удоволствие Ви честитим знаменателния юбилей и Ви пожелаваме
здраве и дълги години да се радвате на най-близките си!
Вашето име, Вашият професионален път винаги са били пример
за нас. Безспорен доайен в теорията и методиката на физическото възпитание, Вие ни научихте,
посочихте ни пътя, по който ние
самите да израстем, който да
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следваме, развивайки физическото възпитание сред студентите
на Алма матер.
Вие изпълнихте тези години
със смисъл, професионализъм и
отдаденост на спорта и младите.
Благодаря Ви, че бяхте наш
учител. Благодаря Ви за дългогодишната ни съвместна работа,
за активното Ви участие в научното израстване на преподавателите от Департамента по
спорт при Софийския университет, в конференциите и семинарите, посветени на проблемите
на физическото възпитание и
спорта за младите хора и в образователната система.
Приемете най-искрените ни
пожелания за крепко здраве, много лично щастие и поводи за гордост от най-близките, от Вашите ученици и следовници!
Честит празник!
Доц. Емил Прокопов,
Проф. Анжелина Янева
Уважаеми професор Рачев,
Приемете най-сърдечни поздравления по случай Вашия 90- годишен юбилей!
Изразявам моето искрено уважение, както и на повече от 25-те
успешно защитили Ваши аспиранти от България и чужбина към
изключителните Ви постижения,
като учен и преподавател и за
приноса Ви за развитието на физическото възпитание, физическата култура и спорта в България.
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Нека успехите и натрупаният дългогодишен, професионален
опит да Ви помагат в осъществяването на нови мечти, а постигнатото да Ви носи удовлетворение и радост!
От все сърце Ви благодаря, професоре за добротата и отношението към всички, за подкрепата
и затова, с което сте допринесъл
за личностното израстване на
редица специалисти в областта
на ФВС, влагайки своите знания,
воля и сърце! Вашата житейска
мъдрост, човешка деликатност
и отстояване на принципи и позиции са пример, достоен за подражание.
Желая Ви здраве, още много,
много делници изпълнени с ползотворна работа, много празници
с добро настроение и щастливи
мигове сред близки и приятели!
Честит празник!
С дълбоко уважение,
Антоанета Момчилова

Скъпи професор Рачев,
Уважаеми колеги!
Днес е един много голям ден в
житейския и творчески път на
професор Рачев. Днес е един голям
ден за Националната спортна
академия, за Учителския, Педагогически факултет, за Спортния
клуб, за катедрата по „Теория на
физическото възпитание“. Проф.
Рачев е оставил трайни следи в
тези структури и сигурно тези
следи ще оказват, още дълго вре-

ме влияние върху тяхната дейност.
Доц. Каролина Лазарова представи голямо количество информация, която характеризира
проф. Рачев като учен и преподавател. Аз бих добавил още две
неща:
Първото се отнася до това,
че всички ние знаем проф. Рачев е
най-добрият специалист по проблемите на Детско-юношеския
спорт у нас. Често забравяме
обаче, че научните интереси на
проф. Рачев имат много по-голяма амплитуда. Така той разкрива
по-дълбоко теоретичната, философската и методологична основа на Теорията на физическото
възпитание. Той изяснява спецификата на обучение по физическо възпитание и спецификата
на тренировката при младите
спортисти.
Второ проф. Рачев е добър общественик. Като председател
на Спортния клуб, като член на
Българската федерация по лека
атлетика, като ръководител
и организатор на детско-юношеските и ученически спортни
школи, той реализира на практика своята дарба да оказва покоряващо влияние върху поведението на младите спортисти. Той
умело внушава убеждението си,
че големи успехи в спорта, професията и живота могат да постигнат само личности, които
имат дълбоко осъзнати дългосрочни цели и проявяват постоянен устрем за тяхното реализиране.

Предлагам, още веднъж да поздравим проф. Рачев с едно сърдечно ръкопляскане.
Проф. Давид Давидов
Уважаеми проф. Кр. Рачев,
Уважаеми г-н Ректор на НСА,
скъпи колеги и приятели,
Честит Празник !
Като се присъединявам към високите оценки и искрени пожелания прибавям към богатата и впечатляваща биография на Нашия
Юбиляр още един значим факт:
Защо проф. Кр. Рачев е толкова
дълголетен, изправен и благороден? Защото той е роден и винаги
е бил свързан с Планината!
Много години е инструктор,
преподавател и ръководител на
курсове по ски на ВИФ и НСА.
В неизброимите часове на професионално общуване той е бил
наш учител, колега и по-голям
приятел. Неусетно във времето
ни е предавал и изграждал непреходни педагогически и личностни
достойнства, за което от името на цялата общност ски - инструктори на ВИФ изказвам благодарности и уважения!
На „Многая лета“, скъпи
професор Крум Рачев !
Проф. Вихрен Бачев, ДН
Съдбата ни срещна с проф. Кр.
Рачев преди повече от 40 години, когато аз бях студент, а той
преподавател. През този период
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той беше мой учител, ментор и
голям приятел. Хора като него се
раждат не всеки ден. Може да се
каже, че той е една епоха във физическото възпитание и сорта.
Голям ръководител и човек, способен да подбере точните хора,
на точното място, за точната
мисия. Той е личност, готов е да
помогне на всеки един човек. Въобще всичко хубаво, което може
да събере човек в мислите си ще
съответства на моя учител и
приятел. Много съм горд, че през
тези години съм бил близко до
теб. От името на колегите от
Пловдивския университет ти
пожелавам крепко здраве и дълго
приятелство. Благодаря ти Учителю за всичко, което си направил за нас
Проф. дпн Веселин Маргаритов,
зам.-ректор на Пловдивския
университет
„Паисий Хилендарски“
Трогнат от вниманието и
признателността проф. дпн
Крум Рачев благодари на Академичното ръководство и на дългогодишните си колеги от НСА
„Васил Левски“ за прекрасните
години на съвместна работа и чудесни взаимоотношения.
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„Поводът и основанието за
моя дълъг творчески път са поставени някъде през 40-те години на миналия век в условията
на Държавното висше училище
по телесно възпитание, по-късно
във Висшия институт за физическа култура, а сега Национална
спортна академия „Васил Левски“.
С радост искам да подчертая, че
вие сте тук, продължавате да
творите науката за физическото възпитание, физическата култура и спорт и да подготвяте
спортни педагози на високо ниво.
Много ви благодаря!“ – допълни
проф. Рачев.
Проф. Вихрен Бачев, ДН
НСА „Васил Левски“
Катедра „Теория на спорта“

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2020
ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ В БР. 1, 2 ИЗДАНИЕ 2020 ГОД.
На стр. 7 да се чете: Тренируемост на двигателните качества в
спорта
Даниела Дашева, Ивета Бонова
На стр. 19 фиг. 1 и фиг. 2 да се четат:

Фиг. 1. Диференциален модел на индивидуална тренируемост (C. Bouchard,
R. M. Malina, L. Perusse (1997).

Фиг. 2. Генетична
класификация на
перспективността на
спортистите (Л. П.
Сергиенко, 2004).

Редакционната колегия се извинява на авторите
за допуснатия пропуск.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 3, 4/2020

Годишно съдържание
Теория и методика на спортната тренировка
Даниела Дашева, Ивета Бонова – Тренируемост на двигателните
качества в спорта – бр. 1, 2
Диляна Зайкова – Високоинтензивни интервални тренировки
(HIIT) – бр. 1, 2
Владимир Бахъров – Анализ на анкетно проучване за създаване на
методика за подготовка на 10–11-годишни футболисти – бр. 1, 2
Елена Дурчова – Стрелкова подготовка при 9–12-годишни биат
лонисти – бр. 1, 2
Йоанис Константинос Тумпанис – Качествата с ключова роля за
успеха на хокейните съдии – бр. 1, 2
Момчил Милев – Основни принципи на периодизацията в предсъс
тезателната подготовка в мъжкия културизъм – бр. 1, 2
Радослав Радков, Асен Атанасов, Николай Марков – Изследване на
отношението на състезателите към систематични занимания по
хокей в етапа на спортната ориентация (12–14 години) – бр. 1, 2
Костадин Кисьов – Обем на тренировъчните средства в макрос
труктурата за класическо планинско бягане – бр. 1, 2БР.1,2
Георги Росенов Крачанов – Генотипни предпоставки за спортно
постижение при спортните катерачи – бр. 1, 2
Диляна Зайкова – Видове високоинтензивни интервални трени
ровки – бр. 1, 2
Христо Цанков Стоянов – Анализ на тенденциите в развитието
на десетобоя от българската практика в периода от 2009 до2019 г.
– бр. 1, 2
Христо Цанков Стоянов – Усъвършенстване на подготовката в
зависимост от взаимовръзките на дисциплините в десетобоя в пери
ода от 2009 до 2019 г. – бр. 1, 2
Боян Златев – Първичен модел за контрол на двигателното ка
чество „ловкост“ – бр. 1, 2
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Петър Стойчев – Модели за тренировъчни натоварвания през
подготвителния период при елитни състезатели по плуване на 10
км – бр. 1, 2
Свилен Нейков, Силвия Илиева-Синигерова – Оптимизиране на
броя на показателите за физическо развитие и двигателна годност
чрез факторен анализ при 9-12 годишни състезателки по таекуон-до
itf – бр. 3, 4
Лазар Каменов, Даниела Алексиева - Сравнителен анализ на кумулативния ефект от тренировъчните натоварвания между лабораторни и теренни контроли при плувци – бр. 3, 4
Петър Стойчев, Боян Златев - Ретроспективен анализ на развитие на състезанията по плуване на 10 км. – бр. 3, 4
Силвия Илиева – Синигерова – Зависимости между показатели за
физическо развитие при 9-12 годишни състезатели по таекуон-до –
бр. 3, 4
Димитър Димов – Енергийна консумация при субмаксимални натоварвания в тениса – бр. 3, 4
Михайл Клечоров - Основни грешки при стрелбата в биатлона
вследствие на неправилно обработване на спусъка – бр. 3, 4
Момчил Милев – Основни принципи на периодизацията в предсъстезателната подготовка в мъжкия културизъм – II част – бр. 3, 4
Румяна Лучкова – Проучване на показатели от биодинамичната
структура на атакуващи удари при елитни състезатели по бадминтон – бр. 3, 4
Йоан Крумов, Руслан Христов, Иван Колев, Юри Вълев – Единна
програма по хокей на лед – кратък анализ – бр. 3, 4

Теория и методика на физическото възпитание
Александра Харалампиева – Повишаване на квалификацията на
учителите по физическо възпитание в условията на ЦСДК при НСА
„В. Левски“ – бр. 1, 2
Боян Златев – Изследване на влиянието на извънучилищните за
нимания със спорт върху бързината и ловкостта на 14–16-годишни
момчета – бр. 1, 2
Иван Христов Божилов – Проучване на агресията при учениците
от гимназиален етап VIII и XII клас в Техническа професионална гим
назия „Стамен Панчев“ – Ботевград – бр. 1, 2
Мариана Рохлева – Силова тренировка за студенти хандбалисти –
бр. 1, 2
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Мария Дичева – Анкетно проучване за мястото на детската йога в
образователната ни система – бр. 1, 2
Надежда Костова – Съвременни аспекти на физическото възпи
тание в средните училища – бр. 1, 2
Ивета Бонова, Даяна Петкова – Проектите по програма „Спорт
за децата в свободното време“ – възможност за повишаване на инте
реса на децата към системни занимания по хокей – бр. 1, 2
Милчо Узунов – Изследване на сигурността на изпълнение на на
чалните удари в тениса на маса след приложението на програма за
начално обучение по тенис на маса при студенти от Техническия уни
верситет – София – бр. 1, 2
Иван Христов Божилов - Проучване на агресията при учениците
от гимназиален етап в Техническа професионална гимназия „Стамен
Панчев“ – Ботевград и влиянието на семейната среда – бр. 3, 4
Спас Ставрев - Анализ на турнира по баскетбол 3х3 включен в националната универсиада-София‘ 2018 – бр. 3, 4

Мениджмънт в спорта
Димитър Трендафилов - Управление на плуванeто в България – теоретични, научноприложни и практически аспекти – бр. 3, 4

Физиология, спортна медицина и кинезитерапия
Любов-Милени Петрова – Повлияване на болката и подобряване на
функционалните възможности на мускулите при страдащи от синдром на хроничната умора – бр. 3, 4
Антоанета Димитрова, Мария Бонтсиду, Кристин ГригороваПетрова, Даниела Любенова – Кинезитерапия при възрастни и стари
хора с пневмония в клиничен етап – бр. 1, 2
Дянко Ванев – Възстановяване на модела на ходене чрез изследване
и корекция на рефлекторните дисфункции с приложна кинезиология
– бр. 1, 2
Теодора Георгиева – Ваксинация срещу сезонен грип при спортисти
– бр. 1, 2
Антоанета Димитрова - Кинезитерапия при пневмонии, придобити в общността – бр. 3, 4
Лиляна Чобанова - Електромиографски анализ на махов ритник bai
lian tui в ушу – бр. 3, 4
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История на спорта
Костадин Кисьов – История на развитието на планинското бя
гане по света – бр. 1, 2
Константин Жалов, Костадин Кисьов – Развитие на планинското
бягане в България – бр. 1, 2
Лозан Митев – Участието на жените в Юнашкото движение –
бр. 1, 2

Психология на спорта
Йоан Ангелов Крумов - Мотивацията като практико – теоретичен проблем в хокея на лед – бр. 3, 4

Екология и спорт
Боян Дойчев – Въздействие на ски бягането и ски ориентирането
върху околната среда – бр. 1, 2
Боян Дойчев – Подводният спорт и въздействието му върху околната среда – бр. 1, 2

Из чуждия опит
Висарион Гарагунис – Анализ и определяне на целите в учебната
програма по физическо възпитание в Гърция – бр. 3, 4
Висарион Гарагунис – Динамиката на развитие на способността
за реализиране на сложно координационни движения, оценена чрез теста «двоен скок с обръщане на 180° градуса – бр. 3, 4
Zh. K. Onalbek, V. V. Epishev, S.A. Kuanyshov, D. B. Sadykova, O.
Zhumatae – Педагогическое наблюдение в спорте как собственно-соревновательная деятельность – бр. 3, 4

Научен живот
Вихрен Бачев – 90-СЕТ ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. ДПН
КРУМ РАЧЕВ – бр. 3, 4
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Нови книги

Ивета Бонова – Научни факти и интегрирани анализи – бр. 1, 2
Вихрен Бачев – Контрол на физическата подготовка в гребането
– бр. 1, 2

Извънреден брой 1/2020 год.
Международна научна конференция на Югозападен Университет
„Неофит Рилски“ Благоевград

Спорт и физическо възпитание
Даниела Томова – Физическото възпитание и спорта като фак
тори за формиране и усъвършенстване на личността / 11
Антон Манчев – Оценяване на беговата издръжливост на студен
ти / 17
Екатерина Маркова, Габриела Йорданова – Има ли място спортът
в живота на българите на 50+? / 26
Labros Rukas PhD, Joanis Dagogoglu PhD – The Effects of 8-Week Speed
Training Program on the Acceleration Ability and Maximum Speed Running
at 11 Years Athletes / 37
Мария Цанкова-Калоянова – Анализ на състезателната реализация
на Националния отбор по баскетбол жени до 18 г. на Р. България на
европейското първенство през 2019 г. / 50
Емил Аврамов – Анализ на фазовата структура в нападение при
13–14 годишни хандбалистки / 58
Мария Цанкова-Калоянова, Жасмин Цанкова – Анализ на физиче
ската дееспособност на 7–10 годишни ученици от СУ „Д. Дебелянов“
гр. Бургас / 64
Каролина Грозданова, Александрина Кашинова – Анализ на тех
нико-тактическото майсторство в свободната борба за жени в ка
тегория до 59 кг. От светоното първенство през 2019 г. – Нурсултан,
Казахстан / 73
Благой Калпачки – Превантивните аспекти на спортната дей
ност / 79
Благой Калпачки – Влиянието на фитнес-бокс методика върху телосложението при 18–38 годишни жени / 86
Цветомир Цонев – Изследване приложението на дланния „топспин“ в играта на елитни състезатели по тенис на маса / 98

192 Спорт и наука, кн. 3, 4/2020

Димитър Томов – Ролята на допълнителната работа за физиче
ска подготвка, при усвояването на спортно-технически умения при
10–12 годишни момчета, включени в групи за начално обучение пo те
нис / 105
Цветомир Цонев – Анализ на управлението и развитието на фи
зическото възпитание и включване на тениса на маса в предучилищ
ните детски заведения на Република България (1983–2014 г.) / 111
Николай Хаджиев, Жасмин Цанкова – Изследване на личностни
особености при баскетболисти / 120
Жасмин Цанкова – Историческа ретроспекция на участието на
националните отбори по баскетбол на Р. България на европейските
първенства за жени до 18 години / 126
Даниела Лекина – Методика за оптимизиранена техниката на плувен стил „кроул“ при 13 годишни състезатели / 136
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