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Мениджмънт на спорта
Спортът и децата (Добри практики)
Как е решен въпросът в други страни?

Даниела Дашева, Георги Александров
„Те (децата) заслужават да бъдат аплодирани“.
Димитър Бербатов
Резюме. Бъдещето принадлежи на онези далновидни и активни нации, които не само развиват иновации и високи технологии, но и се
грижат за физическото и психическото здраве на гражданите си (Румен
Радев, президент на Република България). Ефективни начини за подобряване на здравния и психическия статус на младите българи, как да се
избегнат вредните фактори и да се подобрят условията за развитието на масовия спорт, са представени в тази статия на базата на опита и добрите практики на водещи в спорта страни – Великобритания,
Франция, Словения, Полша, Унгария и Австралия. Направен е и кратък
анализ на състоянието на практикуването на спорт при децата в България в сравнителен аспект с миналото и настоящето.
Анализът на съществуващите факти и добри практики в редица
страни показва наличие на сериозна държавна подкрепа за развитие на
спорта сред децата и младите хора; финансова подкрепа на училищата
за осигуряване на адекватна спортна инфраструктура; свободен достъп за практикуване на спорт до училищната инфраструктура и активно участие на местните власти; наличие на стратегии, програми
и закони, които се изпълняват; включване на частния капитал в спорта чрез спонсорство, предимно на спорта в свободното време, чрез
данъчни облекчения или надбавки; филтриране на политическите влияния, главно, що се отнася до спорта в свободното време и спорта за
децата; обучение и развитие на спортни посланици и масовизиране на
училищните спортни клубове; изградени мерки за намаляване на броя
на изключените от спорта и разработване на конкретни програми; изградени системи за организация и мониторинг на ефективността на
изразходваните средства и практикуването на спорт.
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Sports and children (Good practices)
How is the issue resolved in other countries!

Daniela Dasheva, Georgi Aleksandrov
„They (children) deserve to be applauded“.
Dimitar Berbatov
Abstract. The future belongs to those visionary and active nations that
not only develop innovations and high technologies, but also care for the
physical and mental health of their citizens (Rumen Radev, President of the
Republic of Bulgaria). Effective ways to improve the health and mental status
of young Bulgarians, how to avoid harmful factors and improve conditions
for the development of grassroots sport are presented in this article based on
the experience and best practices of leading countries in sport - UK, France,
Slovenia, Poland, Hungary and Australia. A brief analysis of the state of sports
practice in children in Bulgaria has been made in comparison with the past and
present.
An analysis of the existing facts and good practices in a number of countries
shows that there is strong government support for the development of sport
among children and young people. Financial support for schools to provide
adequate sports infrastructure. Free access to practice sports to school
infrastructure and active involvement of local authorities. Existence of strategies,
programs and laws that are implemented. Inclusion of private equity in sport
through sponsorship, mainly through leisure activities through tax breaks or
allowances. Filtering political influences, mainly as regards leisure and sport for
children. Training and development of sports ambassadors and massification
of school sports clubs. Measures have been put in place to reduce the number
of people excluded from sport and to develop specific programs. Systems have
been set up to organize and monitor the effectiveness of the funds spent and the
practice of sports.

Въведение
Едно от най-популярните занимания сред децата е спортът.
По данни на Националния алианс за младежки спорт (NAYS)
приблизително 65% от децата
по света са включени в различни
спортни дейности (Felfe, Lechner,
Steinmayr, 2016). Изследвания показват, че 55% от американските
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деца участват в младежки спорт
и 70% от всички немски деца на
възраст 6–14 години са включени
в спортни дейности (Kutteroff &
Behrens, 2006). Освен това много
държави подкрепят подобни дейности със значителни публични
субсидии.
Въпреки популярността на
спорта в свободното време, все
още са малко емпиричните до-

казателства за връзката между
практикуването на спорт и развитието на децата. Morrow et al.
(2013) установяват, че спазването на препоръките за нивата на
физическа активност в национални и международни стандарти
осигурява ясни ползи за здравето. Изследванията за връзката
между спорта и образованието
са фокусирани главно върху ролята на спортните дейности сред
учениците или подрастващите в
гимназиалния етап на обучение.
Dills, Morgan & Rottbof (2011) изучават влиянието на почивката
и физическото възпитание върху
учебния процес на учениците от
началната степен. Положителна
връзка между участието в спорт
в средното училище и образователните постижения е установена от Barron et al. (2000), Eccles et
al. (2003), Eide et al. (2001), Pfeifer &
Cornelissen (2010), Stevenson (2010).
Rees & Sabia (2010), например, не
установяват подобрение в общите оценки на студентите, а
само умерено въздействие върху
образователните им амбиции.
По този начин остава открит
въпросът кога и чрез кои механизми спортът оказва своето
влияние върху образователния и
професионалния успех на хората.
Може ли спортното участие в
ранна детска възраст да помогне за формирането на здравето,
образованието и поведението на
децата. Категорично отговорът
на този въпрос е „Да, може“ и не
само това, а също така може да
предпази младите хора от нега-

тивните влияния на съвременното общество като агресия, наркотици, интернет зависимости
и др., и, разбира се, от затлъстяване и други последствия от хиподинамията.
Целта на проучването е да се
посочат добри практики на практикуването на спорт при децата
и младите хора в Европа и света.
Посочените по-долу добри
практики са подбрани върху следните основни принципни положения:
 Степен на практикуване на
физическа активност и спорт
 Физическа грамотност
 Добри практики и факти
 Политики и програмни документи
 Сътрудничество.
Методи на изследване: анализ
и обобщение на стратегии, програми, документи, закони, печатни и електронни източници
за организацията и функционирането на спортната политика при децата и младите хора в
различни страни и в България.
Акумулираната информация на
водещи нации, постигнали завидни спортни резултати на международни форуми в последните две
десетилетия, се явява основен
източник за провеждане на това
изследване.
Великобритания
Приблизително 86,4% от английските деца ежедневно участват в практикуването на спорт.
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Спортът и физическата активност подобряват физическото
и психическото състояние на децата и помагат те да развият
важни умения като работа в екип
и лидерство. Положителният
опит от спорта и физическата
активност в млада възраст може
да изгради за цял живот навик за
участие и е от основно значение
за постигане на амбициите на
английското правителство за образователна система на световно ниво. Физическа грамотност
(изграждане на физическа компетентност, наред с увереността, удоволствието, знанието и
разбирането) и високо качество
на уроците по ФВ трябва да бъдат в основата на училищния
опит на всяко дете (School Sport
and Activity Action Plan, 2019). Една
трета от английските деца са с
наднормено тегло или затлъстяват, когато напуснат основното
училище. Данните от проучването за деца и млади хора („Децата
с активен живот“), направено от
„Спорт Англия“ (Sport England),
показват, че само 17,5% от децата отговарят на препоръките
за поне 60 минути физическа активност и спорт всеки ден (30
минути в училище, а останалите
30 – извън учебния ден). Голям е
броят на децата, които губят
доверие, разбиране и удоволствие
от спорта с напредване на възрастта, като нивата на активност
намаляват през цялото образование. В тази връзка училищата
получават финансова подкрепа за
осигуряване на условия за спорт.
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Sport England инвестира над 194
милиона паунда (2016–2021) от
правителството и Националната лотария в проекти за цялостно осигуряване на спорта и физическа активност при децата и
младежите.
Важна характеристика на английския опит е сътрудничеството. Разработват се регионални
пилотни проекти за иновативни
подходи за повишаване на нивото на активност със специален
ангажимент към най-слабо активните. Училищата трябва да
предоставят техните съоръжения за свободен достъп и имат
ангажимент за превръщането
на спорта в неразделна част от
учебния ден.
Друга съществена черта е овластяването на младите хора.
Училищата насърчават младежите в разработването на спортни
предложения, като се консултират директно с учениците или
чрез „спортни лидери“ и менторски програми. Министерството
на образованието предоставя годишно до 400 000 британски лири
за осигуряване на повече възможности на младите хора за доброволно участие в спорт.
Предприемат се и различни
действия за повишаване на осведомеността за важността на физическата активност за децата и
младите хора и разработване на
послания като „поне 60 минути
на ден играй“.
Какви действия се реализират
в рамките на английските училища?

1. Министерството на образованието предоставя годишно
2 млн. британски лири за подобряване на координацията при
обучението на учителите по ФВ
и спорт и подпомагане на училищата да осигурят свободен достъп до своите съоръжения.
2. Министерството на образованието предоставя 500 000
британски лири за апробиране на
нови подходи за училищен спорт
чрез определяне на водещи училища и висококачествени уроци.
3. Спортна премия за началните училища (5–11 г.) от 320 млн.
паунда годишно за допълнителни и устойчиви подобрения на
качество на ФВ, физическата активност и спорта. Те се разпределят директно на училищата.

4. Нова учебна програма за
здраве и социални взаимоотношения (6 млн. паунда годишно).
5. Задължително плуване в училище и безопасност във водна
среда.
6. Схема за оценка на здравето
и насоки за практикуване на ФВ и
спорт.
На фигура 1 са представени в
сравнителен аспект данни на
Департамента за култура, медии и спорт на Великобритания за наследството от провеждането на Олимпийските
игри през 2012 г. върху желанието и практикуването на спорт
(England; Department for culture,
Media and Sport (UK); Office for
National Statistics (UK); April 2015
to My 2015).

Фиг. 1. По какъв начин домакинството на Олимпийските игри през
2012 г. в Лондон и Параолимпийските игри стимулираха участието в
спорта
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На регионално ниво (общински
спорт) предприетите мерки са
следните:
1. Следкласни спортни клубове:
Училищата и спортните организации работят заедно за увеличаване на училищните възможности за спорт, 400 нови клуба към
Sport England (Sport England инвестира 2 млн. паунда за създаването им. Те предлагат 58 различни вида спорт, а 9% са специално
фокусирани върху приобщаването
на младите хора с увреждания).
2. Инвестиция в размер на
1,5 млн. британски лири в откриване на училищни спортни съоръжения чрез активно партньорство.
3. Силен и единен спортен
сектор, който да гарантира, че
спортните програми са последователни, висококачествени и достъпни, както и споделени чрез
възможностите на електронизацията и дигитализацията.
4. Конкуренция и ученически
игри: Ясен път на конкуренция и
ученически игри, така че всички
млади хора да намерят подходящите възможности за състезание.
Английската спортна политика при децата и младите хора
може да бъде посочена като добър
пример за следване. В Обединеното кралство редовно се реализират проучвания върху активно
спортуващите и възможностите за подобряване на практиките, членството в спортни клубове, участието в организиран
спорт/състезания,
обучението
или наставленията, както и ця10 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

лостно удовлетворение от нивото на осигуряване на спорт.
Франция
Какво сочат фактите?
В началното училище (6–11 г.)
три пъти седмично по един час
се практикуват активности във
водна среда, катерене, ориентиране, колело и кънки, колективни
игри и единоборства.
Средно училище (11–15 г.) –
8 спортни дейности: атлетика, водни спортове, гимнастика,
артистични активности, колективни игри, ракетни спортове,
спортни единоборства; 3 спорта;
2х1 час изборно; за талантливите
– 3 часа допълнително седмично.
Национален ден на училищния спорт (27 700 000 ученици в
спортните федерации на училищата; 3000 училищни спортни
секции с близо 80 000 ученици).
Делегиране на спортното управление на спортните асоциации. Всяка национална спортна
федерация организира и популяризира практикуването на своята спортна дисциплина.
През 2012 г. е разработен План
за спорт, здраве и благополучие
(Plan national sport santé bien-être),
който е насочен към насърчаване и координиране на първичната профилактика и управление
на хроничните заболявания чрез
физическа активност (ръководен
съвместно от Министерството
на социалните въпроси и здравеопазването и Министерството
на младежта и спорта).

Добри практики:
Реализира
се
кампанията
„Generation 2024“ за насърчаване
на спорта и олимпизма в училищата под наслов „Спортът може
да промени всичко“, насочена към
младите хора.
Провеждат се часове по „Доверие в спорта“ (сутрешни теоретични часове и следобедни
спортни занимания).
Създадени са Спортни здравни къщи (100 до края на 2019 г., по
една във всеки департамент, с
цел да станат 500 до 2022 г.).
Има „План за оптимизиране
на обучението по плуване от найранна детска възраст“ под наслов
„.Добре във водата“.
Разработена е Програмата на
правителственото за наследство от Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж
2024 г. за увеличаване на ежедневните велосипедни пътувания до 2024 г.
Създаден е ведомствен фонд
за развитие на спорта за всички
за финансиране на спортни съоръжения и местни клубове с годишен бюджет от 90 и 150 млн.
евро според обхвата.
Активиране на спортното
меценатство – франчайз от
5000 евро за млади спортисти.
Общините във Франция са
финансовата база на френския
спорт. Според техния размер те
отделят между 52 и 90 евро за
спорт на глава от населението
всяка година.

Словения
Словенците са на първо място
по отношение на използване на
естествените повърхности за
спорт и са сред най-активно спортуващите страни в Европейския
съюз. До 64% от населението е
активно спортуващо, а 39% редовно упражняват физическа активност. Разходите за спорт са
между 2% и 3% от БВП (частните разходи представляват 84%, а
публичните са 16%).
В словенските детски градини
движението е обозначено като
част от учебната програма и по
цялата вертикална образователна система учениците и студентите имат задължителен предмет, наречен спорт или физическо възпитание, в различна степен на седмични часове (от един
до 3 часа по 45 минути).
Най-малко 60 минути умерена
до интензивна физическа активност на ден за подрастващите,
седем дни в седмицата, и наймалко 180 минути седмично двигателна активност и безплатни
курсове по плуване и колоездене.
Разработени
са
различни
спортни програми за деца: „Златното слънце“, „Нека се научим да
плуваме“, „Ура, това свободно
време“, „Млад планинец“, „Здравословен начин на живот“.
Осигуряването на инфраструктура за организиране на спортни
дейности става чрез интензивни
инвестиции на местните общности.
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Полша
През 2009 г. е разработена
нова Основна учебна програма,
(Podstawa programowa, 2009). Тя е
насочена към промени в организацията на графика на ФВ от четири едночасови урока на седмица;
два урока в дневния график на учениците и другите два урока – в извънкласната система на факултативни дейности, които са задължителни. Тази нова система позволява на учениците да избират
факултативен профил на спортна
практика от спорт, отдих и здраве, танци и активен туризъм.
Стратегията за развитието
на спорта в Полша – 2020 е с приоритет на развитие на „Спорта
за всички“ и с основна цел създаване на условия за развитие на спорта и насърчаване на физическата
активност, подобряваща здравето (HEPA).
Разработени са национални
препоръки относно физическата
активност.
„Тим 100“ е програма, която
осигурява пряка подкрепа (различна от тази, предоставяна от съответните спортни федерации)
на талантливи млади спортисти. Всеки спортист получава годишна помощ от около 9300 евро
като съвместна програма на Министерството на спорта и туризма, Полската национална фондация и Института за спорт.
Сътрудничество с националната
база данни за спортни таланти
на базата на определени тестове
(50 м, 600/800/1000 м и вис).
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Какви са практиките?
„Създай училищен спортен
клуб“ – най-голямата програма за
развитие на спорт за деца и младежи. Бюджетът на програмата
за 2019 г. е около 13 млн. евро.
Програма за извънкласните
спортни дейности, които се провеждат от учителите по физическо възпитание на спортните съоръжения на местните училища.
Като се има предвид националния
мащаб на програмата, през 2017 г.
са отпуснати около 11 млн. евро.
На тази база са организирани
530 хиляди учебни часа за деца и
младежи по 70 вида спорт, проведени от над 13 хиляди учители по
физическо възпитание. Създаден
е електронният портал https://
www.szkolnyklubsportowy.pl/.
През 2018 г. са инвестирани
над 50 млн. евро за дейности в областта на детския и младежкия
спорт, което е увеличение с 93% в
сравнение с 2015 г.
Унгария
Унгария е типичен пример за
желание и воля на правителството и гражданското общество за
развитиe на спорта сред децата
и младежите и на спорта за високи постижения (12-о място на
последните Олимпийски игри в
Рио де Жанейро с 8 златни и с
общо 15 медала). В подкрепа на гореказаното са фактите, изложени по-долу.
Съществува система за ангажираност и конкуренция в уче-

ническия спорт. Училищата са
задължени да организират 5 учебни часа по ФВ на седмица, всеки с
продължителност от 45 минути
с регулирано учебно съдържание.
Освен традиционните спортове
и развлекателното съдържание,
философията на новата учебна
програма се фокусира върху здравните цели и върху когнитивното
съдържание, което позволява емоционално и социално развитие на
децата чрез двигателни дейности и спорт.
През 2015 г. Министерството
на човешките ресурси инициира кампанията „Хайде заедно да
спортуваме“ (Sport Legyen a Tied),
като подкрепя сътрудничеството между училищата и спортните федерации с цел насърчаване
на физическата активност сред
децата.
Според Националната спортна
стратегия за децата в училищна
възраст се препоръчва 60-минутна средно интензивна физическа
активност всеки ден.
„Спорт XXI“ е младежка програма, която има за цел да създаде широка основа от млади спортисти на възраст 6–10 години,
които водят активен начин на
живот. Смята се, че игрите с
топка са най-подходящи за това.
„Херакъл“ е програма, която има
за цел да открие спортния талант. Друга подпрограма е програмата „Star“, която подкрепя
млади таланти на възраст между 18 и 23 години, способни да постигнат високи резултати при
възрастни.

Унгарската федерация за училищен спорт е разработила национален тест за оценка на годността на учениците, наречен
NETFIT. Прилага се задължително във всички унгарски училища.
С въвеждането на NETFIT Федерацията за ученически спорт в
Унгария може да предостави обобщени данни за здравословното
състояние на населението в училищна възраст по възраст, пол и
според четирите фитнес теста
(телесен състав, аеробен фитнес,
мускулно-скелетна издръжливост
и гъвкавост).
Правителството на Унгария
е въвело система за облекчение
на корпоративния данък (TRS)
за бизнеса за най-популярните
отборни спортове – футбол, баскетбол, хокей на лед, хандбал и
водна топка, с цел използването
на допълнителни ресурси за инвестиции в детския спорт и в
спортните съоръжения. Бизнес
организациите директно разпределят определена част от корпоративния си данък към спортните организации.
Австралия
Основните практики са:
Спортни програми сред природата през училищните ваканции
– основно за учениците от началното училище, както и организирани седмични спортни лагери.
Изградени са спортни училища
по програма на правителството
на Австралия за повишаване на
участието на децата в спорт. До
Спорт и наука, кн. 5, 6/2019 13

2019 г. около 7000 хиляди училища
са получили финансиране, които
представляват 85% от училищата с около 5 млн. участници.
Интересна е и кампанията „Намерете своите 30 мин.
спортна активност през деня“ –
инициативата с известни спортисти – майки, които се явяват
спортни посланици.
Разработена е програмата
„Местни спортни шампиони“.
Създадена е Австралийска рамка за физическа грамотност – физическо, психологическо, когнитивно и социално развитие на
децата.
Лесен достъп до спортните съоръжения (безплатно) в основата
на. „Спорт – 2030 – Национален
спортен план“ („Отключи училищната врата“).
„Стимулирайте ума“ (как спортът и физическата активност
подобряват обучението на децата по други предмети).
България
През десетилетията на социализма детско-юношеският спорт
имаше специална роля в националната спортна политика на
страната. С цел откриването на
талантливи младежи – спортисти, съществуваха различни мерки и действия и детско-юношеският спорт беше обект на контрол от държавата. Годината
1962-ра се счита за началото на
дългия път на българския спорт
към върховете на олимпийски
спорт. В резултат на доброто
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сътрудничество между Министерството на образованието и
Българския съюз за физическа култура и спорт тогава в Плевен е
създадено първото спортно училище. По-късно с включването и
на Министерство на здравеопазването е създадена националната мрежа от спортни училища,
които през 1990 г. наброяват 36.
Организирана е широка мрежа
от спортни събития на различно
ниво – местно, регионално и национално, за различните възрастови групи – от деца до младежи.
Паралелно с това са разработени
критерии за подбор и единни програми за обучение и тренировка в
различните видове спорт, както
и система за повишаване на квалификацията на треньорите.
Спортни сдружения (а именно
Българският съюз за физическа
култура и спорт) са финансирани
основно от държавата, както и
поддържането на спортните съоръжения. Националната спортна система на България тогава е
функционирала в пълен синхрон
между обществената национална
спортна организация – БСФС, и
Министерството на финансите,
Министерството на образованието и науката, Министерството
на труда и социалната политика,
МНО, МВР, ГУСВ, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, БАН, ВИФ „Г. Димитров“ и
местните органи на властта във
всички области в държавата.
В периода след 1991 г. и до момента този модел за устройство

и функциониране на Националната спортна система на България,
базирана на мощно и добре организирано обществено начало и
ефективна държавна подкрепа, е
унищожен.
България е сравнително малка страна с около 7,5 млн. души
население. Отрицателните характеристики на демографската
тенденция са по-впечатляващи
от тези на повечето западни
страни. Този факт се отразява
сериозно на подбора на бъдещите
елитни спортисти. Различията
между децата в началния период
на техния жизнен опит се явяват като ограничения в рамките
на образованието, свободното
време и спортните занимания.
Броят на спортните училища днес наброява 24, от които
19 са общински и 6 – държавни.
Все по-труден става приемът на
талантливи млади спортисти.
Системата на ДЮС е на основата на публично финансиране, но
управлението на тренировъчния
процес е смесено между спортните клубове и националните федерации. Въпросът е: съществува
ли днес система за управление
на млади таланти в българския
спорт? Отговорът е отрицателен! Отсъства връзката между
училищата и клубовете. Спортът в образователната система
е на ниско ниво и хаотично „организиран“.
Нивото на двигателната активност на българските деца е
ниско и едно от пет български
деца е засегнато от проблема с

повишаването на телесното тегло. Тенденцията за затлъстяване сред момчетата и момичетата в България е значима – около
5 до 7 процента, а при децата тя
достига до 25 процента. Около
една четвърт от българските
деца не изпълняват препоръките
за физическа активност от около 60-минутна серия упражнения
дневно. През 2017 г. само половината от учениците в горните
класове са практикували посочените упражнения. Четири от десет деца не са физически активни
според тези препоръки. Децата,
практикуващи физическа активност, са с по-добри резултати в
училище и усвояват по-лесно училищния материал (д-р Цветелина Тотомирова, ендокринолог във
ВМА, на Кръгла маса „Спортът,
децата и бъдещето“, 2019).
В рамките на държавната политика е разработената програмата „Спорт за децата в свободното време“ на Министерството на младежта и спорта (ММС)
за развитие и насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт от децата на
базата на Националната програма за развитие на физическото
възпитание и спорта (2018–2020).
На общинско ниво, в гр. София, в рамките на Стратегията за развитие на физическото
възпитание и спорта (2012–2020)
и Програмата за изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание
и спорта (2016–2020) се определят условията за реализиране на
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устойчива и ефективна местна
политика в областта на физическото възпитание и спорта,
включване на всички заинтересовани страни в осъществяването
є, както и създаването на механизъм за проследяване на резултати и очаквания. Провеждат се
инициативи на проектен принцип като „Златна пешка“ – традиционен ученически турнир по
шахмат; турнири по миниволейбол, баскетбол и др.
Общини като Варна, Бургас,
Пловдив също така имат спортен календар за ученически спорт
– баскетбол, тенис на маса, плуване, футбол, лека атлетика
Всички тези мерки, програми са палиативи и не водят до
устойчиво практикуване на физическа активност и спорт сред
българските деца и младежи. Логично възниква въпросът: какво
да се направи, така че спортът
да се превърне в начин на живот
сред децата?
1. Формулиране на ясна и изпълнима цел, основана на комплексен
научен анализ на въздействието
на основните фактори и причини, довели до това състояние.
2. Позитивна социална оценка
и „доверие в спорта“ – насърчаване и развитие на спортни навици при децата и ефективна и
качествена система за подбор на
млади спортни таланти.
3. Ясна структура и функции:
училищен спорт – училищен спортен клуб – центрове за обучение
и тренировка на младите та-
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лантливи спортисти, които съчетават в разумни граници централизираната и децентрализираната подготовка; създаване на
възможности за двойна кариера,
засилване на връзката между училищата и клубовете.
Заключение
Анализът на съществуващите
факти и добри практики в редица страни показва наличие на
сериозна държавна подкрепа за
развитие на спорта сред децата
и младите хора; финансова подкрепа на училищата за осигуряване на адекватна спортна инфраструктура; свободен достъп до
училищната инфраструктура за
практикуване на спорт; активно участие на местните власти;
наличие на стратегии, програми
и закони, които се изпълняват;
включване на частния капитал в
спорта чрез спонсорство предимно на спорта в свободното време, чрез данъчни облекчения или
надбавки; филтриране на политическите влияния, главно, що се
отнася до спорта в свободното
време и спорта за децата; обучение и развитие на спортни посланици и масовизиране на училищните спортни клубове; изградени
мерки за намаляване на броя на
изключените от спорта и разработване на конкретни програми;
изградени системи за организация
и мониторинг на ефективността на изразходваните средства и
практикуването на спорт.
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Състояние, развитие и бъдеще
на спортната психология
Проф. Никола Попов
Резюме. Спортната психология е част от общата психология и от
спортната наука. Нейното развитие се характеризира с цикличност,
има синусоидален характер. Влияние върху развитието ѝ оказват
спортното движение и идеите на олимпизма.
Натрупаните досега знания имат нужда от преработка и обобщаване, като за тази цел се използват подходящ механизъм и съответни
научни средства. Чрез тях се създава научен подход за изучаване на еволюцията на спортната психология и за формулиране на бъдещи изследователски теми, които да очертават бъдещето.
Важни са и някои подходи, свързани с бъдещото ѝ развитие: семантизация, дихотомия и дизюнкция, диалектика (теза – антитеза – синтез).
Темата за състоянието, развитието и бъдещето на спортната психология е актуална както за теорията, така и за спортната практика.
Именно спортната практика се нуждае от зряла спортна психология.
Ключови думи: спортна психология, състояние, бъдещо развитие.

Actual state, development and future
of sports psychology
Absrtact. Sports psychology is a part of general psychology and of sports
science as well. Its development is characterised with a cyclical trend. Sports
movement and ideas of olympic movement have influenced it. All knowledge
collected over years need to be summarised and transferred using appropriate
tools and adequate scientific researches. This scientific approach both for
investigating evolution of sports psychology and creating new researchable
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topics for the future. There are also some important problems for its future
development: semantization, dichotomie and dialectics.The problem of current
state, development and future researches in the field of sports psychology has a
very important impact on both theory and sports practice.

Спортната психология е разклонение едновременно от общата психология и от спортната
наука. Зависи донякъде от тях, но
и тя допринася за развитието им.
Ако я разглеждаме предимно
като помощница на практиката
във физическата култура и спорта, ще очакваме само стандартни „кухненски продукти“, което
я отдалечава от фундаменталните ценности на двигателната
активност и спорта, както и без
добавена стойност въобще към
духовността и културата в съвременното общество.
Преди да се опишат и анализират състоянието, развитието и
бъдещето на спортната психология, добре е да се разгледат тези
въпроси в общата психология.
Констатирана е частична зависимост на българската психология от западната и източната
(държавите от бившия Съветски съюз). Явлението конформизъм не ѝ е чуждо. Нейна задача е
да утвърждава свой облик.
В световен мащаб психологията е в дълбинна криза. Не се изучават координирано и във връзка:
човекът, малката социална група,
обществото. Загубена е връзката
между теорията, емпиричните и
приложните изследвания. Липсва
очертаване на бъдещите актуални теми (вж. по-подробно Попов,
2017, 19–24; Попов, 2019, 15–27).
20 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

За да се разбере сегашното
състояния на спортната психология, а от там – и бъдещето ѝ,
са необходими няколко предварителни бележки.
Спортната психология има
свое минало: идейно-теоретично,
емпирично, приложно. Важно е да
се проследи логиката на нейното
развитие. Самото проследяване
на всяка история изисква съответната теория, методология и
методи. Те липсват.
В развитието на спортната
психология могат да се открият
две особености: цикличност и
връщане назад.
Примери:
В началото на ХХ век тя възниква в рамките на олимпийските идеи – как спортът да
развива интелектуалните и
моралните качества, инициативността, другарството, взаимопомощта. В наше време пишещи в областта на спортната
наука връщат колелото назад:
спортът няма нищо общо с моралното и интелектуалното.
Вместо поглед към богатия душевен мир на спортиста, спортистът се обявява за машина, а
обществото го използва с пропагандна цел.
В началния си етап, през първите години на ХХ век, спортната психология се изявява като
„психология на движенията“

(П. Ф. Лесгафт), като „психология на телесните упражнения“
(Фернан Лагранж). Днес на мода
са вижданията на някои учени
за утвърждаването на „нови“
научни направления в областта
на физическото възпитание и
спорта като кинантропология и
кинезиология. Спортната наука
пак се връща към психологията
на движението. Прави се опит за
реанимация на телесното възпитание, битуващо в по-далечното
минало, което предполага да се
върнем към психологията на телесните упражнения от времето
на Фернан Лагранж.
Защитниците на кинезиологията не си дават сметка, че техен
далечен предтеча е принципът
на бихейвиоризма „стимул – реакция“. Някога – със своя дял от
значимост в рамките на поведенческата психология, сега – преодолян от новото поколение бихейвиористи.
Преди десетки години в емпирията на спортната психология
престижно място заемаше апаратурният експеримент. Сега е
пренебрегнат. Остават очакването и надеждата, че с разкриването на нови области на изследвания в спорта този метод ще
заеме отново своето подобаващо
място.
Идейното,
методологичното и методичното развитие на
спортната психология има синусоидален характер. Може да се
разбере, като се проследи как българската спортна психология се
развива:

– В контекста на развитието
на спорта (българския и световния);
– В контекста на развитието
на олимпизма и олимпийското
движение.
За да се даде отговор на въпроса, какъв е смисълът на спортната психология – кому и за какво е
необходима, се предполага т ъ р с е н е в и с т о р и я т а, предполага и разработване на сценарии,
тъй като търсенето на бъдещето е открита (слабо формализирана) задача, „нямаща еднозначно
решение“ (вж. Грачев, 2018, 119).
Още повече, че има ветрило от
различни обекти: високо спортно
майсторство, оздравителен (рехабилитационен) спорт, спорт в
свободното време, спорт за различните възрастови групи. Към
всеки от тези обекти е натрупано специално знание. Това специфично знание е с ядро, което очертава бъдещите научни решения.
Или, всеки раздел си има своя „еволюционна психология“ (Meyerson,
1948).
В спортната психология научното знание нараства. Но не знаем
как, не знаем и за ползата от него.
Придържаме се към казаното
някога от К. Попер и О. Конт, че
„прогресът в обществото е резултат от прогреса в науката“,
като се осмеляваме да го перифразираме: „прогресът в спорта
е резултат от прогреса в спортната наука, в т.ч. и от прогреса в
спортната психология“.
Имаме основание да извлечем
няколко положителни извода:
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Натрупаните знания обогатиха и развиха практиката: по
психологическата подготовка на
спортиста; по психологическата
помощ и регулацията на психическите състояния; по спортния
подбор, по дейността и профилите на треньора и още много други.
Все още липсват достатъчно
знания за ролята и мястото на
психолога в работата му да осигурява психическото здраве на спортистите и треньорите. Липсват
„удовлетворителни обяснения“
(израз на К. Р. Попер) за отклоненията от психическото здраве,
за „вътрешните“ и „външните“
причини на тези отклонения. По
тези и други въпроси в спортната
психология има непълноти. Без да
се подценява или по-точно пренебрегва този факт, че през еволюцията е натрупан „Монблан“ от
научни факти, от научни положения и принципи. Тоест, налице е
огромен информационен склад.
„Ако не искаме информационният склад да се препълни от приноса на поколенията, ще трябва
да има някакъв механизъм, който
да изтрива ненужното“ (Донкинс,
2018, 118). Механизмът е специална научна подборка за отсейване
на значимите открития и за последващо обобщаване на по-висока
степен.
Средствата да се приложи
този механизъм са следните:
– Изработване на атлас на научните постижения в различните области на психологията на
физическата култура;
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– В научните звена периодично, през три-четири години, да
се отбелязват постиженията на
всеки психолог;
– Да се води постоянен дневник
на значимите научни открития;
– Да се правят изводи за тенденцията на развитие на научната дейност в спортната психология;
– Да се пишат актуални учебници и учебни помагала, предназначени за студенти и за специалисти от областта на физическата култура и спорта.
С този механизъм и със съответните средства се цели създаването на н а у ч е н п о д х о д
за изучаване на еволюцията на
спортната психология и от там
– да се проглежда към нейното бъдещо развитие. Без това спортната психология ще върви напред
слепешком.
Всяко ново поколение спортни психолози ще бъде по-успешно
от предходните, когато първо
се опре на натрупания от тях
опит и след това си позволи да
отиде по-встрани и по-напред.
Но и да допускаме, че сред учените спортни психолози могат да
се срещнат пришълци, които се
намират под линията на посредствеността. От тях няма да
зависи бъдещето на науката. Бъдещето ще зависи от психолози,
които, освен да трупат знания,
формират и у м е н и я д а з а д а в а т в ъ п р о с и. След задаването на въпроси следва формулирането на темите за изследване.
Ето една малка поредица:

– Какво ще прави спортната
психология при бъдещото нахлуване на изкуствения интелект
в спорта? Как спортистът със
своето морално съзнание ще съвместява своята дейност с новопоявяващите се технологични
продукти?
– Темата за стреса в спортната дейност е за миналия и за
сегашния спорт. Предстои изучаване на стресовото състояние,
свързано с бъдещето на спорта в
бързо променящия се обществен
свят. Липсва раздел за стресовите състояния при постигане на
рекорди и завоюване на златни
олимпийски медали. Отправена
е в небитието темата за стреса
при прекратяването на продължилата с десетилетия спортна
дейност на популярните състезатели. Не се изучават положителната роля и мястото на спортно-двигателната дейност при
прекратяването на трудово-професионалната дейност, когато
изобилието от свободно време се
превръща в стресогенен фактор.
– Неразработена е темата за
градациите между успеха и неуспеха. Твърде рядко успехът и неуспехът в спорта се възприемат
категорично от спортистите и
треньорите. Има успех, който
не радва спортиста и треньора.
Има неуспех, който не се преживява като загуба. Има успех, който се възприема еуфорично като
значимо (историческо) събитие.
Има неуспех, който се счита за
позорен. Спортната психология
не изследва нюансите при раз-

личните преживявания на спортистите по скалата „успех/неуспех“; не разработва методи за
преодоляване на неблагоприятните последици от тези възприятия и преживявания.
– Липсва убедително създадена градация на проблемите в
спортната психология. Както в
спортната практика, така и в
психологията има елементарни
проблеми, които и без научното
им осигуряване могат да се разрешат и да отшумят. Но има посложни и мегасложни проблеми,
за решаването на които е необходим п с и х о л о г и ч е с к и к о н с и л и у м. В съвещанието могат
да участват, освен психологът,
още и треньорът, лекарят и други специалисти, в зависимост от
конкретния случай.
Сложен проблем е непостоянството на някой състезател при
участието му в състезания: от
отлично представяне до поредица от постижения, които не отговарят на неговата подготовка
и способности. Сложен проблем е
отстраняването на някои поведенчески актове на състезателя,
които пречат за утвърждаването
му като талантлив спортист.
За решаването на подобни
сложни проблеми се изисква инициативност, понякога и смелост
от треньора, за да организира
консултативно съвещание, а на
самото съвещание да предизвика
креативност и морална отговорност от всички участници.
– Сравнително добре са изследвани въпросите за регулацията и
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саморегулацията на психическите състояния. Пренебрегната е
не по-малко важната тема за с а м о о р г а н и з а ц и я т а,
която
може да се определи като висша
форма на саморегулация на спортиста: спортистът не само да
знае кое е значимо за неговото израстване, но да има представа и
умствена нагласа как да подчинява действията и поведението си
на своята силна морална воля.
– Има нужда от по-нататъшно развитие на темата за съвместяването на д и с ц и п л и н ираността и инициативн о с т т а на спортиста по време
на състезание, а в някои случаи
и в тренировъчния процес. Изискването за предсказуемост на
спортиста е неотменимо. В основата му е детерминираността, осигурявана от указанията,
предписанията, програмата на
треньора за развитието и усъвършенстването на спортиста.
Но почти нищо не знаем как се поражда самоинициативността, не
като отрицание, а като добавка
към дисциплинираното спазване
на заложеното от треньорските
насоки. Не знаем как се възпитава
инициативността: как да се учи
спортистът да внася нещо ново
като прийом, съобразно спецификата на неговите физически дадености и психологически диспозиции. А и треньорът да се научи да
гледа на спортиста не само като
на детерминирана, но и като на
самодетерминирана и самоорганизираща се система. Например
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стите са спазвали тактическата
дисциплинираност. Но никога не
се отбелязват прояви на творческа инициативност, обогатила
тактическата схема по време на
състезание.
Добре е треньорите най-напред да постигнат п р е д с к а з у е м о с т на спортиста, неговото постоянство и тактическа устойчивост и върху това
да възпитават н е п р е д с к а з у е 
м о с т по посока на полезни самоизменения чрез творческа преработка на това, което е постигнато. От треньора зависи: да се
формира у спортиста личностен
атрактор, който да „обира“ като
знания и опит от литературата
и от междуличностни обсъждания всичко онова, което може да
се вгражда като нещо ново и полезно в спортносъстезателната
дейност.
– Трудно предвидими са белезите на техногенната среда и тяхното влияние върху спорта през
близките или по-далечните години. Значима тема за спортната
психология възниква, когато търсим как да се разграничат онези
белези, които имат положително
въздействие, от белезите, които
могат да се окажат отрицателни
за спорта. Спортната психология
трябва отсега да мисли за своето
бъдеще. „Техногенната среда ще
изменя бъдещето на психологията“ (Сергиенко, 2018, 125).
Разбира се, бъдещето на спортната психология зависи от много
фактори, събития, от нововъзникващи явления в общество-

то и спорта. Трудно се прави
прогноза за развитието на науката. Това не означава, че науката ще трябва да отхвърли темата „Прогноза за развитието
на спортната психология“. Тази
прогноза, предхождана от вярна
и точна диагноза, е необходима за
„изработване на адекватна научна политика, за подготовка към
очакваните изменения и за формиране на най-оптимални стратегии за нейното развитие“ (Журавлев, Юревич, 2016, 55). Има ли
прогноза, ще има и необходима
парадигма:
– Как и в каква насока ще се развива спортната психология;
– Каква ще е политиката за
нейното развитие на национално, регионална, континентално и
световно равнище.
Разработването на различните прогнози предполага наличието на съответните научни ядра,
които могат локално и глобално
да обосноват бъдещите актуални въпроси на спортната психология. Не може да се мине без теория и методика за координиране
на изследователската дейност в
различните географски зони. Освен осигуряване на междудисциплинарни изследвания, на помощ
ще бъде и трансдисциплинараността: психическата реалност
на спорта да се изучава не като
сбор от различни „парчета“, а
като цялостност. Чрез транс
дисциплинарния подход се „дава
възможност на изследователите
да разширяват своя научен мироглед“ (вж. Гусельцева, 2015).

Развитието на спортната
психология е свързано и с това,
какви п о д х о д и се използват,
как се разместват някои подходи,
какви нови се появяват.
– Подход на с е м а н т и з а ц и я т а. При изучаването на подребни или по-незначими въпроси
се натрупват данни и факти по
конкретно определена парадигма.
Семантичният подход изисква
осмисляне на получените резултати и извеждане на обобщения
както в рамките на парадигмата, така и извън нея. След обобщаваните изводи лесно може да
се направи препратка към конкретни практически решения.
Чакат своя семантичен подход
теми като: преодоляване на агресията по време на състезание;
предстартовият стрес в зависимост от мащаба на състезанието и силата на противниковия
отбор; психически опори на техническата подготовка и техническо усъвършенстване чрез използване на индивидуални модели.
При изучаването на семантичния подход важно е да се има
предвид прехода „от микросемантичен към макросемантичен
метод на познание“ (Знаков, 2018,
37). Чрез микросемантичния метод на познание могат примерно да се осмислят научни факти
и резултати от една издателска
поредица.
Макросемантичният подход
обогатява спортнопсихологическата теория и практика на повисоко равнище. Емпиричните
изследвания са ценни, без тях не
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може в психологията, но те носят със себе си о г р а н и ч е н о с т
и не са в състояние да изчерпят
психическата реалност на спорта
и спортната дейност. По-широк
поглед и мироглед са необходими,
когато се изследват: духовността на спортиста; способността
му да оценява и решава морални
казуси в спортната действителност; придържането му към
олимпийските ценности.
Друг подход, който все още
трудно се обосновава и слабо се
използва, е д и х о т о м н и я т
п о д х о д. В спортната психология господства дизюнктивният
подход. При него алтернативите са несъвместими; отговаря
се с „да“ или „не“, „приемам“ или
„отхвърлям“, „добро“ или „зло“.
При дихотомния подход получените противоположни научни
факти са върху принципа „и–и“:
едновременно съществуват, в
някои случаи може да има и преливане. Още Хайзенберг отбелязва,
че освен алтернативите „да“ и
„не“ „съществуват и други отговори, намиращи се към тези две в
отношение на допълнителност.
При тях се установява вероятност на отговорите „да“ и „не“
и над тях се фиксира известна
област на интерференция между
„да“ и „не“, също притежаваща
ценност. По този начин съществува цял континуум от потенциални отговори“ (вж. Гейзенберг,
1989, 41).
Дизюнктивният и дихотомният подход не се взаимоизключват. В спортната психология
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има място и за двата. И то не
само в началото, при изучаването на научния проблем, както някои автори твърдят (вж. Знаков,
2018, 42), но и по-нататък. Сега
все още спортната психология се
придържа към Аристотеловата
гносеология, която фаворизира
дизюнкцията. Тук можем да се
припомним мисълта на големия
учен Нилс Бор, че освен тривиална, има и дълбока истина, „за
която абстрактното твърдение
също е дълбока истина“.
Пример за антиномни изследвания са някои противоположни
психически явления при спортистите, като: „риск – избягване на
риска“ в Аз-образа на спортиста
при ситуация на конкретно предстоящо състезание; „антропоцентризъм – социоцентризъм”,
свързани с нагласите за спортна
подготовка; „зависимост – независимост“ (вж. Попов, Хо Сун
Ким, 1996, 22–34; Попов, 1997,
7–17; Попов, Хо Сун Ким, 1995,
23–28).
Епизодичното използване на
антиномния подход не намери
продължение и утвърждаване в
спортната психология. Интерференцията на редица психически явления остава неизучена.
Може би има основание твърдението, че при строежа на съзнанието влияние оказват различните култури. В основата на
арабското съзнание е процесуалността, а на европейското – вещ
та, субстанцията (вж. Смирнов,
2015, 137). Процесуалността и
субстанционалността не се из-

ключват. Можем да изследваме
таланта на спортиста като даденост, но можем да изследване и
темата „Как спортистът развива своя талант?“
Самият Смирнов отбелязва,
че двата възгледа – процесуалният и субстанционалният – логически са алтернативни, но онтологически взаимно се допълват.
Всеки от тях улавя това, което
не е по силите на другия да улови.
Вероятно влияние върху пренебрегването на антиномния подход оказа и европейският начин
на мислене. Въпреки че Г. В. Ф.
Хегел е европеец. Но изглежда, че
е изоставен в историята.
А антиномният подход е с леко
продължение на д и а л е к т и ч е с к и я. Днешното неглижиране на
диалектиката е една от причините да остават скрити много
съществени въпроси на спортната психология, решаването на
които би имало висока приложна
стойност за физическата култура, спорта и спортната подготовка.
Диалектическият закон
з а п р о т и в о р е ч и я т а ни предпазва да се фиксираме към твърдо
зададени критерии и факти като
нещо замръзнало, окончателно. И
да се върнем към изследването на
процеса, като използваме триадата на Хегел „т е з а – а н т и т е з а – с и н т ез“. Това е скок
към по-високо научно равнище,
извън и над Аристотеловата
дизюнктивна логика.
Общо, в световен мащаб, както и в България, психологията

е в етап на криза. Изразява се в:
ненужно екстремалната парадигмална надпревара; в липсата на
ползотворен съюз между теоретическите и практико-приложните изследвания; при наличието
на празноти при подготовката и
самоподготовката на психолозите.
Не бива да се подценява фак
тът, че в спортната психология
има и фалшиви учени. Те ненавиждат символните ценности на науката, замаяни са от амбицията
за придобиване на научни звания
– сякаш си купуват благороднически титли.
Има и друга група спортни психолози, които отбягват по-възвишените теми на спорта.
Прекрасно се е изразил гениалният физик А. Айнщайн с препоръката: „Хората на науката да
не губят духовната си същност в
диренията единствено на студената логика, а да служат на високите идеали на хуманизма“.
Темата за спортната психология, за нейното състояние, развитие и бъдеще, е актуална и значима.
Освен че поставя някои теоретически проблеми, насочена е и
към решаване на практически въпроси.
Спортната наука няма да има
завършен облик, ако в нея не е
в т ъ к а н а спортната психология; именно втъкана, а не прибавена или добавена.
Като наука с богата история
тя върви към утвърждаване и
поддържане на своята з р я л о с т.
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Това предполага да познава задълбочено себе си. Рефлексията
осигурява нейната стабилност
и устойчивото є развитие в съответствие със задачите, които
произтичат от самата нея и от
действителността в спорта.
Зрялата спортна психология
доставя не само знания, но и познание. Нейна задача е да осигурява физическата култура и спорта
освен със знаещи, но и с просветени специалисти с широк кръгозор
за мисията в спорта и за собствената си мисия като хора, посветени на спорта.
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Теория и методика на спортната подготовка
Изследване на морфо-антропометрични признаци
при 9–12-годишни състезатели по таекуон-до
и влиянието им върху подбора
Силвия Илиева-Синигерова
Резюме. Целта на настоящото изследване е да се изследват морфоантропометричните признаци на 9–12-годишните състезатели по таекуон-до ITF и тяхното влияние върху подбора.
Методика. В изследването са включени 137 спортисти, трениращи
таекуон-до ITF (момчета n=99 и момичета n=38) на възраст 9–12 години (момчета 10,58±1,14 г. и момичета 10,24±0,97 г.) със спортен стаж
между една и 6 години. Измерени са показателите: абсолютно количество и процент на телесните мазнини, активна телесна маса, абсолютно количество на телесната маса, коригирана обиколка на бедро и
подбедрица и мускулна обиколка на мишницата и бедрото.
Резултати. Средните стойности на показателите при 9–12-годишни момчета са: АКТМ – 2,45±1,09; %TM – 6,29±3,17 и АТМ – 40,32±12,04.
При момичетата средните стойности на показателите са: АКТМ –
8,41±2,24; %ТМ – 21,09±5,16 и АТМ – 32,51±9,70.
Заключения. В тази възрастова група момчетата демонстрират
много по-ниски средни нива на показателите %TM и АКТМ от момичетата.
Ключови думи: антропометрия, морфологични признаци, 9–12-годишни състезатели, таекуон-до, подбор
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Research of morpho-anthropometric signs at 9-12 years of
taekwon-do competitors and the impact on the selection
Abstract. Aim: The purpose of the present study was to define the morphoanthropometric signs of 9-12 years old taekwon-do ITF athletes and their
influence on selection.
Methods: The study included 137 taekwon-do athletes (male n=99 and
female n=38) at the age 9-12 years (males 10,58±1,14 years and females
10,24±0,97 years) and years of training 1 to 6. Parameters were assessed as:
absolute amount and percentage of body fat, active body mass, absolute amount
of body weight, hip and cheekbone corrected circumference and arm and hip
muscular circumference.
Results: The mean values of indexes at 9-12 years old males are: AQBW
(2,45±1,09), % BW (6,29±3,17) and ABW (40,32±12,04). The mean values of
indexes at 9-12 years old females are: AQBW (8,41±2,24), % BW (21,09±5,16)
and ABW (32,51±9,70).
Conclusions: Males of this age have demonstrate much lower average levels
of indexes of % BW and AQBW then females.
Keywords: anthropometry, morphological features, 9-12 year old athletes,
taekwon-do, selection in sport

Увод
Развитието на съвременния
спорт и стремежът към високи
спортни постижения налагат
необходимостта от задълбочаване на познанията за строежа на
човешкото тяло. Специфичните
изисквания на даден вид спорт
провокират все повече научни изследвания, свързани с ролята на
антропометричните показатели и тяхното изключително важ
но значение за спортния резултат, независимо от спортното
равнище, възрастта и пола [1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17].
Стремежът към високи спортни
постижения предопределя необходимостта от по-детайлно разкриване на зависимостите между
телесната структура и функцио30 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

налните възможности на спортиста.
Антропометричните характеристики са от съществено
значие при спортистите в детско-юношеската възраст, тъй
като дават важна информация
за растежа и съзряването [4].
Редица автори [2, 8, 10, 13, 15,
17] провеждат изследвания на
състезатели по таекуон-до от
различни възрастови групи, правят сравнение на получените
резултати с други единоборства
и откриват прилики и разлики
в антропометричните и соматотипните
характеристики
между спортовете [11, 12, 13, 17].
Посочените изследвания обхващат различни възрастови групи,
поради което не могат да бъдат
направени сравнения с получени-

те от настоящото изследване
данни.
Цел на настоящото изследване е да се изследват морфо-антропометричните признаци на
9–12-годишните състезатели по
таекуон-до ITF и тяхното влияние върху подбора.
Методика
В изследването са включени
137 спортисти, трениращи таекуон-до ITF (момчета n=99 и
момичета n=38) на възраст 9–12
години (момчета 10,58±1,14 г. и
момичета 10,24±0,97 г.), представители на 9 спортни клуба в
България. Спортният стаж на
изследваните спортисти варира
между една и 6 години.
Изследваните състезатели са
разделени по пол в 7 теглови категории, както следва: момчета
(до 35 кг, 36–40 кг, 41–45 кг, 46–
50 кг, 51–55 кг, 56–60 и над 60 кг)
и момичета (до 30 кг, 31–35 кг,
36–40 кг, 41–45 кг, 46–50 кг, 51–55
и над 55 кг).
Изследването на антропометричните признаци информира
за състоянието на физическото
развитие и ергономичната антропометрична характеристика
на спортистите. За изследване на
физическите характеристики са
използвани стандартни методи
за определяне на охранеността и
състава на телесната маса, както и регресионните уравнения на
Паржискова, които са подходящи
за млади спортисти и спортист-

ки. Измерени са показатели,
включително дължини, обиколки,
костни диаметри и кожни гънки.
Допълнително са изчислени процент и абсолютно количество на
телесните мазнини, активната
телесна маса, абсолютното количество на телесната маса, коригираната обиколка на бедро и
подбедрица и мускулната обиколка на мишницата и бедрото.
Ръстът на изследваните лица
е измерен на разчетна скала върху
вертикална стена с точност до
1 см, телесната маса е регистрирана с електронна везна с точност до 0,1 кг. Обиколките на
дясна мишница и дясна подбедрица са измерени със сантиметрова
лента с точност до 0,1 см. Кожните гънки са измерени с калипер
тип „Lange“ с точност до 0,1 мм.
Анализ на резултатите
Получените резултати са обработени с IBM SPSS 25, като е
приложен вариационен анализ.
Представените данни (табл. 1)
показват, че средните стойности на показателя процент телесни мазнини при 9–12-годишни
момчета е 6,29±3,17. Стойностите варират в диапазона от
13,32% (най-малката е 1,35%, а
най-голямата – 14,67%). Изчислените стойности на коефициента
на вариация показват, че разсейването е голямо и извадката е
силно нееднородна.
Абсолютното
количество
телесни мазнини е със средни
стойности 2,45±1,09 кг. ОбобщеСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 31

Таблица 1. Вариационен анализ на антропометрични показатели при
9–12-годишни момчета
Показатели

х

S

V%
10,68

В

10,58

1,13

Р

148,05

Т

As

Ex

Min

Max

R

-0,170

-1,366

9

12

3

11,06 7,47

0,33

0,274

124

178

54,00

42,77

11,60 27,12

1,24

2,06

23,20

84,20

61,00

% ТМ

6,29

3,17

50,39

0,031

0,143

1,35

14,67

13,32

АКТМ

2,45

1,09

44,48

-0,617

0,863

1,06

4,59

3,53

АТМ

40,32

12,04 29,86

1,307

2,230

21,52

83,12

61,59

АКММ

20,14

9,04

44,88

2,280

3,598

10,10

64,66

54,56

МОМ

22,56

3,02

13,38

0,703

0,171

17,03

32,12

15,09

МОБ

42,38

7,05

16,63

1,606

4,140

29,75

71,00

41,25

Легенда: %ТМ – процент на телесните мазнини; АКТМ – абсолютно количество на телесните мазнини; АТМ – активна телесна маса; АКММ – абсолютно количество на мускулната маса; МОМ – мускулна обиколка на мишницата; МОБ – мускулна обиколка на бедрото

ните стойности на показателя
варират в диапазона от 3,53 кг.
Стойностите на коефициента
на вариация показват силна нееднородност и хетерогенност на
извадката, както и че разсейването е голямо.
Активната телесна маса, или
т.нар. „чисто тегло“, е със средни
стойности 40,32±12,04 кг. Стойностите варират в диапазона от
61,59 кг. Представените стойности на коефициента на вариация
показват задоволителна еднородност на извадката.
Абсолютното
количество
мускулна маса е със средни стойности 20,14±9,04 кг. Обобщените стойности на показателя
варират в диапазона от 10,10 до
64,66 кг. Силната нееднородност
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и голямо разсейване на извадката
се потвърждават от стойността на коефициента на вариация.
Мускулната обиколка на миш
ницата е със средни стойности
22,56±3,02 см. Обобщените стойности на показателя варират в
диапазона от 15,09 см. Извадката
е задоволително еднородна, което се потвърждава от стойностите на коефициента на вариация.
Мускулната обиколка на бед
рото е със средни стойности
42,38±7,05 см. Обобщените стойности на показателя варират в
диапазона от 29,75 до 71,00 см.
Коефициентът на вариация показва задоволителна еднородност на извадката.

Фиг. 1. Състав на телесната маса при 9–12-годишни момчета

На фигура 1 е представена динамиката на развитие на средните стойности на различни компоненти, определящи състава
на телесната маса, разпределени
по категории при 9–12-годишни
момчета. Процентът на телесните мазнини за всичките категории е до 8,6%. При спортисти оптималната стойност на
%ТМ е по-ниска и зависи от вида
спорт, спортната дисциплина,
спортния стаж и др. Прието е
за мъже над 18 г. стойностите да
бъдат между 5–13%.
Абсолютното количество мускулна маса (АКММ) при неспортуващи мъже над 18 г. е средно
35%. При спортисти стойностите достигат до 50–55%. От
представените данни се вижда,

че показателят прогресивно нараства по категории, като от
12,19 кг в първата категория нараства до 41,91 кг в последната
категория.
Активната
телесна
маса
(АТМ) включва всички тъкани
и органи в човешкото тяло без
мастната тъкан. В първата категория до 35 кг забелязваме, че
показателят е със средни стойности от 28,41 кг. Прогресивно
нараства и в последната категория достига средни стойности
от 71,03 кг.
Абсолютното количество на
телесни мазнини (АКТМ) заема стойности, не по-големи от
2,79 кг. Най-ниските стойности
са при трета и четвърта категория, което може да се дължи на
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Таблица 2. Вариационен анализ на антропометричните показатели
при 9–12-годишни момичета
Показатели

х

В

10,24

Р

S

As

Ex

9,48

0,428

-0,677

145,15 9,86

6,79

Т

40,92

10,87

% ТМ

21,09

АКТМ

0,971

V

Min

Max

R

9

12

3

-0,034 -1,137

128,00

162,00 34,00

26,56

0,795

0,152

24,50

68,70

44,20

5,16

24,46

0,231

-0,394

9,68

31,04

21,36

8,41

2,24

26,63

0,002

-0,927

4,38

12,94

8,38

АТМ

32,51

9,70

29,83

0,742

-0,011

18,79

55,76

36,97

АКММ

24,28

12,41

51,11

1,487

1,713

10,33

60,20

49,87

МОМ

22,23

2,73

12,28

0,674

0,569

17,62

30,00

12,37

МОБ

43,23

9,01

20,84

1,633

2,135

31,81

67,93

36,12

Легенда: %ТМ – процент на телесните мазнини; АКТМ – абсолютно количество на телесните мазнини; АТМ – активна телесна маса; АКММ
– абсолютно количество на мускулната маса; МОМ – мускулна обиколка
на мишницата; МОБ – мускулна обиколка на бедрото

спазване на хранителен режим и
на определено телесно тегло заради предстоящи състезания.
Мускулната обиколка на мишницата (МОМ) заема стойности от 19,57 см при първата категория и нараства до 28,99 см.
Мускулната обиколка на бед
рото (МОБ) заема стойности
37,74 см и нараства до 55,69 см.
Като положителна динамика
на показателите на състава на
телесната маса под влияние на
тренировъчния процес се приема
намаляването на %ТМ и увеличаването на АТМ, АКММ, МОМ и
МОБ.
Представените данни (табл. 2)
показват, че средните стойности на показателя процент телесни мазнини при 9–12-годишни
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момичета е 21,09±5,16. Стойностите варират в диапазона от
21,36% (най-малката е 9,68%, а
най-голямата – 31,04%). Изчислените стойности на коефициента
на вариация показват, че извадката е задоволително еднородна.
Абсолютното количество телесни мазнини е със средни стойности 8,41±2,24 кг. Обобщените
стойности на показателя варират в диапазона от 8,38 кг. Стойностите на коефициента на вариация показват, че извадката е
задоволително еднородна.
Активната телесна маса, или
т.нар. „чисто тегло“, е със средни
стойности 32,51±9,70 кг. Стойностите варират в диапазона от
36,97 кг. Представените стойности на коефициента на вариация

Фиг. 2. Състав на телесната маса при 9–12-годишни момичета

показват задоволителна еднородност на извадката.
Абсолютното количество мускулна маса е със средни стойности
24,28±12,41 кг. Обобщените стойности на показателя варират
в диапазона от 10,33 до 60,20 кг.
Силната нееднородност и голямото разсейване на извадката се
потвърждават от стойността
на коефициента на вариация.
Мускулната обиколка на миш
ницата е със средни стойности
22,23±2,73 см. Обобщените стойности на показателя варират в
диапазона от 12,37 см. Извадката
е задоволително еднородна, което се потвърждава от стойностите на коефициента на вариация.
Мускулната обиколка на бед
рото е със средни стойности

43,23±9,01 см. Обобщените стойности на показателя варират в
диапазона от 31,81 до 67,93 см. Коефициентът на вариация показва
задоволителна еднородност на
извадката.
На фигура 2 са представени
средните стойности на различни
компоненти, които определят
състава на телесната маса, разпределени по категории за 9–12-годишните момичета. Процентът
на телесните мазнини за всичките категории е до 24,65%. Както
вече казахме, при спортисти оптималната стойност на %ТМ е
по-ниска и е прието за жени над
18 г. стойностите да бъдат между 12–22%.
Абсолютното количество мускулна маса (АКММ) при неспортуващи жени над 18 г. е средно 30%.
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При спортисти стойностите
достигат до 50–55%. От представените данни виждаме, че
показателят нараства по категории, като от 13.39 кг в първата
категория достига до 54.81 кг в
петата категория.
Активната
телесна
маса
(АТМ), която включва всички тъкани и органи в човешкото тяло
без мастната тъкан, в първата
категория е със средни стойности от 20,84 кг, докато в последната категория достига средни
стойности от 51,65 кг.
Абсолютното количество на
телесните мазнини (АКТМ) заема стойности, не по-големи от
11,19 кг. Най-ниските стойности
са в първите две и в пета категория, което може да се дължи на
спазване на хранителен режим
и стремеж за поддържане на определено телесно тегло заради
предстоящи състезания.
Мускулната обиколка на мишницата (МОМ) заема стойности от 18,61 см при първата категория и нараства до 26,33 см.
Мускулната обиколка на бедрото (МОБ) заема стойности от
36,55 см и нараства до 48,82 см.
Дискусия
Увеличаването на процента
и абсолютното количество на
мускулната маса, увеличаването
на мускулните обиколки на крайниците, на активната телесна
маса на тялото и на неговата
относителна плътност са показатели, които говорят за подо36 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

брена физическа работоспособност [3].
Телесната структура на боксьорите се характеризира с относително високи стойности на
линейните размери на разтега,
долните и особено горните крайници, голяма ширина на раменния пояс, значителни обиколки
на мишницата и добро развитие
на подбедрената мускулатура. В
различните теглови категории се
наблюдават специфични морфофункционални особености, което
налага диференцираната им оценка [4].
В телесната структура на
елитните състезателки по свободна борба доминира активната мускулна маса при ниско ниво
на мастна тъкан. Под влияние
на специфичните натоварвания
в свободната борба в телесната
структура на състезателите са
настъпили съществени адаптационни изменения, които силно
я доближават до състезателите
мъже от същия спорт [2].
Изчисляването на процента
на телесните мазнини и на активната телесна маса трябва да
бъде сред основните фактори при
подбора на състезатели по вдигане на тежести [13].
Спортовете таекуон-до и борба са спортни единоборства, които показват различен потенциал
и антропометричен профил. Състезателите по таекуон-до имат
различен състав на телосложението и по-нисък процент на относително количество на телесните мазнини [17].

Измерените средни стойности на показателите ръст, тегло и процент относително количество на телесните мазнини
при юноши и мъже показват добре развито и симетрично телосложение. Авторите определят
ширината на таза и ширината
и дължината на горния крайник
като изключително важна предпоставка за постигане на високи
спортни постижения [15].
Поради изразеното влияние на
процесите на съзряване и растеж
върху изследваните характеристики при спортисти в детскоюношеската възраст са необходими изследвания с лонгитудинално
проследяване в хода на спортната подготовка [4].
Проследяването на антропометричните и морфологичните
характеристики може да послужи
за мониторинг на ефективността на тренировъчния процес. Понататъшното развитие на подбора може да постави основите
на система за оценка на моментното физическо състояние [3].
Изследването на морфо-антропометричните показатели
подобрява ефективността на селекцията при спортисти в таекуон-до ITF чрез създаване на шампионски модел за дисциплината и
категорията, свързан със соматотипа и състава на тялото [15].
Изводи и препоръки
Резултатите от изследването
на морфо-антропометричните
характеристики на 9–12-годишни

състезатели по таекуон-до ITF
ни дават основание да направим
следните изводи:
1. Момчетата,
трениращи
таекуон-до ITF, притежават
много по-ниско средно ниво на абсолютното колчество на телесни мазнини (2,45±1,09) в сравнение с момичетата (8,41±2,24).
2. Средните стойности на
показателя %TM са много по-ниски при момчетата (6,29±3,17)
в сравнение с момичетата
(21,09±5,16).
3. Момичетата показват пониски средни стойности на показателя активна телесна маса
(32,51±9,70)
от
момчетата
(40,32±12,04).
4. Въпреки ранната възраст
на изследваните състезатели,
11–12-годишните състезатели по
вдигане на тежести се отличават със средни стойности на
телесните мазнини (9,64±5,74) и
% ТМ (19,79±8,89).
5. Липсата на данни от подобни изследвания на състезатели по
таекуон-до в конкретната възрастова група прави невъзможно
сравнението на получените данни със състезатели от конкретния вид спорт.
6. При сравняване на данните
от изследването с други спортове се забелязва, че състезателите
по таекуон-до (момчета) се отличават с по-нисък процент на
подкожни мазнини и с преобладаване на активната телесна маса
от състезателите по вдигане на
тежести. Измерените стойности се приближават до тези на
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състезателите по борба и бокс,
въпреки че таекуондистите показват по-нисък процент на относително количество на телесните мазнини.
7. Състезателките по таекуон-до (момичета) демонстрират
сходни стойности на активната
телесната маса със състезателките по борба.
Предвид незавършилия период
на растеж и настъпващите промени в морфо-антропометричните характеристики трябва да
се има предвид, че направените
изчисления се отнасят за конкретната възрастова група и теглови категории и не трябва да
бъдат използвани за други възрастови групи.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
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Вентилаторни реакции на млади футболисти при
изпълнение на анаеробен Уингейт тест
Борислава Петрова
Резюме. Целта на настоящото изследване е да се проучи ролята на
вентилаторните показатели при изпълнение на анаеробния Уингейт
тест (Wingate Anaerobic Тest) като модел на супрамаксимално натоварване. В изследването взеха участие 48 младежи на възраст 15,1±1,7
години, членове на футболен спортен клуб, включени в системни специализирани тренировки. Изпълниха 30-секунден Wingate test на специализиран велоергометър. Бяха регистрирани пиковата мощност (РР),
средната мощност за времето на теста (АР), спадът на мощността
(РD) и индексът на умората (РD%). По време на изпълнение на теста
бяха регистрирани съко така кислородната консумация (VO2 L.min-1),
белодробната вентилация (VE L.min-1), честотата на дишането (BF.
min-1) и обемът на издишвания въздух (VTex L.min-1). С оглед търсенето на връзка между работоспособността и реакциите на респираторните параметри, футболистите бяха разделени на 2 групи: едната с
реализирана мощност за 30 s, по-висока от медианата за W/30 s и другата – постигнала мощност, по-ниска от медианата. 30-секундното
супрамаксимално натоварване предизвиква значително повишение на
всички вентилаторни параметри: белодробната вентилацая достига
110,8 L.min-1; това се постига чрез покачване на дихателната честота
до 59,5 издишвания за минута и със 193% по-висок дихателен обем. С
изключение на VTex, който корелира с реализираната за 30 s мощност
с r=0,583, не намираме статистически достоверна зависимост между
величината на останалите дихателни прараметри и ергометричната
работоспособност на футболистите.
Ключови думи: вентилаторни показатели, супрамаксимално натоварване
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Ventilatory reactions of young soccer players performing
Wingate Anaerobic Test
Borislava Petrova
Abstract. The aim of this study was to investigate the contribution of
ventilatory parameters in the performance of Wingate Anaerobic Test (WAnT),
as a model of supramaximal loading. Forty-eight young soccer players (15,1±1,7
years old), sport club members, performed a 30-s WAnT on a cycle ergometer
to determine peak power, mean power, and 30-second power output. A parallel
registration of oxygen consumption (VO2 L.min-1), pulmonary ventilation
(VE L.min-1), respiratory rate (BF.min-1) and tidal volume (VTex L.min-1) was
done. Looking for a link between the performance and the behavior of the
respiratory parameters participants were divided into two groups according to
the power output achieved during the test (W/30s): one group with performance
greater than median value for all subjects and the other with power output
lower that the median. The 30-s supramaximal load causes significant increase
in all ventilatory parameters: pulmonary ventilation reach 110.8 L.min-1, by a
raise of the respiratory rate to 59.5 breathing per minute and 193% higher
tidal volume. Except the significant correlation between VTex.and power output
30 seconds (r=0.583) we do not find statistical significant relationships between
the value of the respiratory parameters and the performance of the players.
Keywords: Supramaximl performance, Ventilatory parameters

Увод
Футболът е най-популярният
спорт в света, който се практикува от мъже и жени, деца и възрастни, лица с различна степен
на физческа подготовка.
Играта е резултат от комбинация от технически, тактически, психологически и атлетически умения. Характеризира се
с повече от 1000 непредвидими
промени в активността на играчите, които се извършват на
всеки 3 до 5 секунди, включващи
до 40 спринта, сблъсъци и скокове в един мач (Mohr, 2003). Физическите усилия, влагани от

футболистите по време на игра,
определят футбола като спорт с
определени физиологични изисквания. Техническите и тактическите умения на състезателите
са в тясна зависимост от техния работен капацитет (Davis et
al., 1992; Vanderford et al., 2004).
За да се оцени моделът на представянето на състезателите,
са използвани системи за анализ
на мачове, както и лабораторни
и теренни тестове (Hoff et al.,
2005; Kemi et al., 2003; Svensson &
Drust, 2005).
Усилията на изследователите за характеризиране на физио
логичния профил на играта са
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насочвани предимно към разкриване на характера на метаболизма в зависимост от мускулната сила и мощност, аеробната
и анаеробната издръжливост. С
особено внимание са изследвани
кардиореспираторният отговор
към максимални натоварвания
и максималната кислородна консумация, както и нивата на анаеробния праг (Boone et al., 2012;
Kalapotharakos еt al., 2011; Marques
еt al., 2012).
В достъпната ни литература
не намираме проучвания, насочени към изследване ролята на
вентилаторните параметри в
работния метаболизъм при изпълнение на определени типове
спортни натоварвания.
Целта на настоящото изследване е да се проучи ролята
на вентилаторните показатели
при изпълнение на анаеробния
Уингейт тест (Wingate Anaerobic
Тest) като модел на супрамаксимално натоварване.
Wingate Anaerobic Тest може да
се приложи при оценката на динамичната сила, мощ и издръжливост на футболисти с различна
квалфикация, включително и при
младежи. Той се изпълнява на велоергометър и е с продължителност 30 секунди, при съпротивление на педалиране, което надвишава съпротивлението, при
което се достига максималната
кислородна консумация. Идеята
на теста е да измерва и оценява
динамичната мускулна сила непряко и да предоставя информация за пиковата мощност (най-ви42 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

соката мощност, регистрирана
по време на теста), за поддържаната средна мощност в рамките на
30 секунди, така също и за мускулната уморяемост (Inbar et al., 1996).
Тестът е изследван подробно по
отношение на енергоосигуряването му чрез измерване на консумацията на кислород по време
на изпълнението му (Beneke et al.,
2002; Петрова, 2018; Стефанова,
Петрова, 2017). Обаче не разполагаме с данни за активността и
реакциите на вентилаторните
параметри, свързани с кислородната доставка по време на краткотрайното високоинтензивно
натоварване.
Методи на изследването
Изследвани лица. В изследването взеха участие 48 младежи, членове на футболен спортен клуб,
включени в системни специализирани тренировки. След подробно
обяснение на целта и процедурата на провеждане на изследванията от всички участници в експеримента е получено информирано
съгласие за участие в него.
Антропометрични измервания. Преди изпълнение на Wingate
Anaerobic Тest на всеки участник
са измервани: ръст в cm (с ръстомер SEKA-225), телесна маса
в kg и индекс на телесната маса
с анализатор на телесния състав
(TANITA-BC-418-MA).
30-секунден Wingate Anaerobic
Test
(WAnT).
30-секундният
WАnT се изпълняваше на механичен велоергометър „Monark“,

894 E, Stockholm, Sweden. Започва
се с 5-минутно разгряване – педалиране с честота 60 оборота.
min-1 срещу съпротивление от
60 W, включващо два спринта с
продължителност 3 s, изпълнявани в края на 3-тата и 5-ата минута. Височината на седалката и
ръкохватките на велоергометъра се адаптираха индивидуално за
всяко изследвано лице, съобразно
неговите анатомо-физиологични характеристики. Тестът започваше пет минути след края
на разгряването. Изследваното
лице набираше за 3 до 5 s максимален брой обороти и инерция.
Така то посреща активирането
на определеното за него съпротивление, срещу което педалираше
в продължение на 30 секунди. Съпротивлението, прилагано при
нашия контингент футболисти,
беше 7,5% от телесната им маса.
Заданието е за 30 s да се реализират възможно най-голям брой
обороти. По време на цялото
натоварване изследваният беше
стимулиран да поддържа висока
честота на педалиране. След края
на тестовото физическо усилие
педалирането продължаваше без
съпротивление още няколко минути за разпускане на мускулатурата и възстановяване на дишането и кръвообращението.
Софтуерът на апаратурата
регистрира автоматично постигнатата мощност във W за
всяка секунда от теста. Отчитат се и показателите: пикова
мощност (РР), средна мощност

за времето на теста (АР), спад на
мощността (РD) и индекс на умората (РD%).
Измервани дихателни
параметри
WAnT се изпълняваше с паралелна регистрация на вентилаторните показатели и анализ на
издишания въздух в реално време
(breath-by-breath) с портативен
газанализатор „META-MAX 3B“,
Leipzig, Germany. Определяни
бяха кислородната консумация
(VO2 L.min-1), белодробната вентилация (VE L.min-1), честотата
на дишането (BF.min-1), измерeна
чрез скоростта на въздушния поток при издишване, и дихателният обем (VTex).
Математико-статистическа
обработка
Всички участници бяха разделени в 2 групи въз основа на медианата на постигнатата за
30 секунди мощност на kg телесна маса при изпълнение на WАnT.
Така бяха сформирани две групи:
група А, в която футболистите
реализират мощност, по-висока
от медианата, и група Б – с ергометрични постижения под медианата.
Резултатите са представени в
средни стойности – Average±SD.
Статистическа достоверност се
приема при Р(t)<0,95. Изчисленията са правени с компютърната
програма Excel 2010.
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Резултати
На таблица 1 са представени
антропометричните показатели и ергометричните постижения на всички участниците в
изследването, както и на сформираните въз основа на медианата на работоспособността
групи А и Б. Стойността на медианата е 8,0 W.kg-1. Група А има
средна мощност 8,5±1,3 W.kg-1, а
група Б – 7,9±0,3 W.kg-1. Разделянето на участниците в експеримента в две групи направихме,
за да потърсим връзка между ра-

ботоспособността и вентилаторните реакции. Оценката на
ергометричните постижения на
футболистите е „среден“ – напълно отговаряща на възрастта
и спортната им подготовка.
На таблица 2 са показани вентилаторните параметри, регистрирани през време на изпълнениено на WAnT.
Футболистите с по-ниска ергометрична работоспособност (група Б) показват по-ниски стойности на всички измервани дихтелни
параметри в сравнение с група А,

Таблица 1. Антропометрични и ергометрични показатели
на изследваните футболисти
Параметър

Всички (n=48)

Група А (n=23)

Група Б (n=25)

15,1±1,7

14,9±0,9

15,3±2,2

Ръст (cm)

172,9±7,7

173,2±7,4

172,6±8,1

Тегло (kg)

60,1±8,5

61,0±8,8

59,2±8,4

BMI

20,1±2,0

20,5±1,8

19,7±2,1

PP.kg-1

11,4±2,6

12,2±3,6

10,2±0,7

AP.kg-1

8,2±1,0

8,5±1,3

7,9±0,3

Години

РР – пикова мощност; АР – средна мощност
Таблица 2. Средни стойности на дихателните параметри при
изпълнение на 30-секунден WAnT
Параметър

Всички (n=48)

Група А (n=23)

Група Б (n=25)

VO2 (L.min )

2,136±0,26

2,147±0,33

2,125±0,35

VE (L.min )

80,9±22,5

82,9±17,8

77,5±20,7

BF (min)

56,0±12,4

56,7±11,0

55,1±14,6

1,47±0,4

1,5±0,3

1,4±0,3

-1

-1

VTex (L.min )
-1

VO2 – кислородна консумация; VE – белодробна вентилация; BF – честота на дишане; VTex – дихателен обем
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но статистическа достоверност
на разликите не се установява.
Пиковата стойност на мощността се постига между 2-рата
и 3-тaта секунда на натоварването, след като е преодоляно
първоначалното съприкосновение
със зададеното супрамаксимално
съпротивление. Вследствие на
бързо развитие на умора посте-

пенно и непрекъснато намалява
възможността да се поддържа
висока скорост на педалиране и
мощността на работа в края на
теста спада с 53% (фиг. 1).
Белодробната вентилация и
кислородната консумация нарастват в синхрон, задоволявайки
енергийните нужди за изпълнението на теста (фиг. 2).

Фиг. 1. Промени в мощността (W) при изпълнение на WАnT
(средни стойности от всички изследвани)

Фиг. 2. Промени в белодробната вентилация (VE L.min-1) и кислородната консумация (VO2 L.min-1) при изпълнение на WAnT
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Фиг. 3. Промени в дихателната честота (BF.min-1) през време
на теста

Фиг. 4. Повишение на дихателния обем (VTex) през време на теста
Параметрите, които определят размера на вентилирания
въздух – честотата на дишане
(BF) и обемът на издишвания въздух (VTex), реагират по различен
начин в хода на натоварването.
Покачването на белодробната
вентилация се осъществява при
сравнително малки промени в
46 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

честотата на дишането (фиг. 3),
като във финалните 6 s тя остава непроменена. Трябва обаче да
се отбележи, че още в самото начало на теста BF вече е 50,7 в минута – значително по-висока от
нивото на покоя от 15,7.min-1. За
увеличаването на белодробната
вентилация допринася и непре-

къснато нарастващият дихателен обем (VTex) – обемът въздух,
издишван при всяко отделно издишване до края на тежкото физическо усилие (фиг. 4).
Обсъждане
Не подлежи на съмнение, че при
изпълнение на краткотрайни високоинтензивни
натоварвания,
как
вото е анаеробният Уингейт
тест, дихатените процеси имат
много голямо участие в енергоосигуряването на работата и
оттук и в реализираната при нея
мощност. Най-голямата част от
изследванията в тази насока се
свеждат до измерването на кислородната консумация по време на
теста при смущаващи различия
в данните на различните автори
относно дела на аеробното енергоосигуряване (Kavanagh & Jacobs,
1988). Ролята на вентилаторните
параметри обаче почти не се дискутира. Niсolo et al. (2017a) обръщат внимание на тази празнота
специално във физиологията на физическите натоварвания. Цитират поредица от статии, озаглавени „Честотата на дишането:
пренебрегваният жизнен показател“ (Cheng et al., 2008; Cretikos et
al., 2008; Gandevia и McKenzie, 2008;
Steichen et al., 2008; Parkes, 2011).
При анализа на реакциите на
вентилаторните показатели найчесто се акцентира върху размера на постигнатата белодробна
вентилация (VE) за минута, като
най-пряко свързана с кислородната
консумация. В нашите изследвания

в края на теста кислородната консумация (VO2) се повишава тройно
спрямо началото му (1,160 L.min-1) и
достига средна стойност за всички участници 3,046 L.min-1. Това
повишение на консумирания при
30 s работа кислород е резултат
от значителното активиране
на вентилаторните параметри:
белодробната вентилацая нараства повече от два пъти спрямо
началото на теста (46,8 L.min-1),
достигайки 110,8 L.min-1, въпреки
че силно наклонената напред поза
на изпълняващия теста при педалиране срещу супрамаксималното
съпротивление значително ограничава диафрагмалното дишане.
Тази висока минутна вентилация
е резултат от също така двойно
нарастване на честотата на дишане (BF) при средно 59,5 издишвания за минута. Проявява се характерната за дихателната честота
особеност – бързото є активиране
със самото начало на всяко физическо усилие (фиг. 3). Интензивността, с която нараства величината
на вентилаторните параметри,
е най-висока до 20-ата секунда на
натоварването, след което намалява. Единствено степента на нарастване на VTex расте постепенно, но прогресиращо през време на
целия тест (фиг. 4), и в края му е
със 193% по-висок спрямо първата
секунда на теста.
Различният характер на реакциите на честотата на дишане и на дихателния обем според
Niсolo et al. (2017b) се дължи на
това, че бързо нарастващата
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ра от центрове на ЦНС, докато
дихателният обем се стимулира
от метаболитни фактори като
количеството на издишвания въглероден диоксид и промените в
pH на кръвта, нивата на които
се покачва по-късно.
Тези автори считат също така,
че честотата на дишане при физическо натоварване е маркер за
степента на усилието, по-надежден от традиционно използваните като сърдечна честота или
консумация на кислород. Трябва да
отбележим, че техните резултати са от изследвания предимно на
стъпаловидни натоварвания, при
които се преминава през целия
спектър на интензивности.
Нашите изследвания с изпълнение на супрамаксимално натоварване не потвърждават горното. С реализираната мощност
за 30 s най-висока корелационна
зависимост намираме с дихателния обем (VTex): r=0,58, докато с
честотата на дишането тя е незначителна – r= -0,13. Допускаме,
че това е специфика на супрамаксималното натоварване. VTex корелира високо и с консумирания за
30 s кислород: r=0,77.
Заключение
Проведено е за първи път изследване на участието на вентилаторните показатели при
изпълнение на Wingate Anaerobic
Test. 30-секундното супрамаксималното натоварване предизвиква значително повишение на всички вентилаторни параметри: бе48 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

лодробната вентилацая достига
110,8 L.min-1; това се постига чрез
покачване на дихателната честота до 59,5 издишвания за минута
и със 193% по-висок дихателен
обем. Единствено VTex корелира
с реализираната за 30 s работна
мощност с r=0.58. Не намираме
статистически достоверна зависимост между величината на
останалите дихателни прараметри и ергометричната работоспособност на футболистите.
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Анализ на постигнатите резултати в десетобоя
на националните шампионати от 2009 до 2018 г.
Христо Цанков Стоянов
Резюме. Статията представя резултати от анализ на значението
и приноса на всяка от отделните дисциплини в десетобоя към общото представяне. Анализирани са националните първенства през последните десет години и на базата на оценка на приноса на отделните
дисциплини към крайния резултат са определени различните типове
състезатели. Установено е, че за изследвания период само два пъти са
постигани резултати над 6000 точки. С най-голям принос към крайния
резултат са спринтовите бягания – 100 м, 400 м, 110 м с препятствия,
и скокът на дължина, а с най-малък – овчарският скок и хвърлянето на
диск. Резултатите дават основание за заключението, че преобладаващият тип десетобойци през последните 10 години са тип „бегач“.
Ключови думи: десетобой, анализ, резултати, тенденции.

Analysis of the results achieved in the decathlon
in the national championships of Bulgaria in
the period 2009-2018
Abstract. The paper presents results of an analysis on the importance and
contribution of each events of the decathlon to the general performance. The
national championships in the last 10 years are analyzed and the different type
of decathletes are classified. The results revealed that during the period of
study the results exceeded 6000 pts only two times. The events with the most
significant contribution to the final result are sprints – 100 m, 400 m, 110 m
hurdles – and the long jump, and with the least significant one – pole vault and
discus throw. The results allow the conclusion that the predominant type of
decathletes during the last 10 years were of “runner” type.
Keywords: decathlon, analysis, results, trends
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Интересът към многобоя е
още от дълбока древност, когато най-силните атлети участват в петобой в класическите
гръцки Олимпийски игри, които
датират от около 700 години
преди нашата ера. Форматът
на състезанието включва бягане,
скок на дължина, мятане на диск,
хвърляне на копие и борба. В съвременните Олимпийски игри,
макар и неофициално, десетобоят е включен в програмата на игрите в Сейнт Луис през 1904 г., но
вече като официално състезанието присъства в програмата на
Олимпийските игри в Стокхолм
през 1912 г.
Известно е, че лекоатлетическият десетобой включва три
групи дисциплини: бегови, скокове
и хвърляния. Това дава основание
на редица автори [1, 2, 3, 4, 8, 10 и
др.], в зависимост от приноса на
постиженията в отделните дисциплини към крайния резултат,
да ги категоризират в няколко
групи (типове многобойци). Атлетите, при които разликите от
получените точки от отделните
дисциплини в десетобоя са малки,
се определят като равномерен
тип, другите, при които беговите дисциплини са с по-голям принос от останалите дисциплини,
са тип бегач, следващите тип
скачач, тип хвърляч и техните
производни.
Подробни изследвания в тази
насока прави Й. Брогли [1], като
чрез R-факторен анализ определя
сходството между дисциплините в десетобоя. Изследвайки де-

сетте състезатели, които имат
най-добри резултати във всяка
от десетте дисциплини, авторът чрез резултата от интеркорелационния анализ констатира,
че съществува сходство между
представителите на 100 м, скока
на дължина и донякъде с бегачите
на 400 м. С още по-голяма конкретика, чрез използването на
Q-факторния анализ (фактори на
свойства на обектите), определя, че в първия фактор попадат
три силни и сходни дисциплини в
десетобоя: 100 м, скок на дължина и 110 м препятствено бягане.
Интерес представлява резултатът от втория фактор, където
попадат факторните тегла на
тласкането на гюле и хвърлянето на диск, а факторното тегло
на хвърлянето на копие е с много
малка стойност. Навярно това
се дължи на разликата в силовите
качества, които трябва да притежават състезателите в отделните дисциплини.
След анализ на постиженията
най-добрите седмобойки Н. Добринская и Е. Козлова [3] стигат
до заключението, че високите
резултати в тази дисциплина се
постигат от състезателки, които могат да бъдат разделени в
три групи: с преимущество от
постиженията в хвърлянията,
чрез преимущество на беговите
дисциплини и чрез преимущество
в скоковете и бягането на препятствия.
Според Н. Ушакова [9] при планирането и организацията на
тренировъчния процес по многоСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 51

бой водещо трябва да бъде достигането на високо ниво на физическите качества, което да позволява през двата състезателни
дни да се постигнат високи резултати във всички дисциплини,
а не самоцелно да бъде насочено
вниматието към техниката на
дисциплините. Авторката също
така посочва, че взаимното влияние на видовете дисциплини,
включени в многобоя, и тяхната
последователност изискват специален подход при планирането
на тренировъчния процес.
В тази насока К. Соболевски [7]
предлага иновативна методика
за силова подготовка на десетобойците на основата на избирателно тренировъчно въздействие на функционалните звена на
двигателния апарат. Авторът
лансира нова методика за силова
подготовка на десетобойците,
основаваща се на използването на
структурно-селективни упражнения, включително и тренировъчни устройства, за развиване
на силата на определени групи
мускули на функционално ниво.
Високите постижения през последните години както в десетобоя при мъжете, така и в седмобоя
при жените, насочиха вниманието
на редица специалисти към търсенето на възможности за подобряване на планирането и организацията на тренировъчния процес.
В тази връзка А. Огаджанов и
Р. Черепякин [6 и 11] констатират, че подобряването на управлението на тренировъчния процес на десетобойците в етапа на
52 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

високото спортно майсторство
и постигането на по-голяма ефективност са резултат от развитието на технологията за управление на този процес.
Динамиката в развитието на
резултатите и поправките на
националните рекорди за периода
от 1934 до 2012 г., както и международните изяви на най-добрите ни десетобойци са разгледани
от Т. Миланова и Т. Нейчев [5].
Те стигат до извода, че най-добрите резултати от българските десетобойци са постигнати в
периода от 1977 до 1986 г. Интерес в публикацията представлява
твърдението, че по техни наблюдения след 2000 г. състоянието
на десетобоя като атлетическа
дисциплина е повече от тревожно. Буди тревога и разгледаният
последен десетгодишен период
от 2009 до 2018 г., за който само
два пъти са постигани над 6000
точки: през 2012 г. – 6192 точки, и
през 2018 г. – 6027 точки.
Целта е да се изследват резултатите от националните шампионати по десетобой през последните десет години и чрез анализиране на приноса на всяка дисциплина за крайния резултат да се
определят типологията и представянето на състезателите.
Задачи:
1. Да се изследва динамиката
в развитието на постигнатите
резултати на призьорите от националните първенства от 2009
до 2018 г.

2. Да се определи точковият
дял на всяка от атлетическите
дисциплини, включени в десетобоя, за постигнатия краен резултат.
3. Да се анализира процентният принос на всяка от лекоатлетичеките дисциплини от десетобоя за крайния резултат.
4. Да се определи типологията
на атлетите в зависимост от
показаните резултати в отделните десциплини на десетобоя за
периода от 2009 до 2018 г.
Методика на изследването
Проследена е динамиката в
развитието на резултатите на
медалистите от държавните
първенства по десетобой у нас в
периода от 2009 до 2018 г. Това
дава възможност за получаването
на по-точна оценка на състоянието на дисциплината. Изчислено
е средното постижение за всяка
година, което е получено от първите три резултата от националните първенства от 2009 до
2018 г. Изчислен е и средният брой
точки на всяка лекоатлетическа
дисциплина от десетобоя на ме-

далистите за периода от 2009 до
2018 г. Изчислен е процентният
принос на всяка от лекоатлетичеките дисциплини от десетобоя
за крайния резултат.
Анализът на резултатите от
проведените състезания по десетобой през последните десет
години показва, че само два пъти
е постиган резултат над 6000
точки. Това оказва влияние върху
получените средни резултати на
медалистите от състезанията
през 2018 и 2012 г., където този
резултат е най-висок, съответно
5535 точки и 5285 точки. Постигнатият среден резултат през
2015 г. от 5200 точки заема трето място. Прави впечатление,
че за изследвания десетгодишен
период има само шест средни резултати от призьорите над 5000
точки. Към изброените средни
три резултата през 2012, 2015 и
2018 г. можем да добавим тези
от 2009 г., когато са постигнати
5179 точки, през 2017 г. – съответно 5038 точки, и през 2016 г. –
5035 точки. През останалите четири години средният резултат
от медалистите е в границите
от 4473 до 4948 точки. Най-ни-

Таблица 1. Резултати в брой точки на медалистите от държавните
първенства от 2009 до 2018 г.
Година

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I място

5735т 4968 4697 6192

5434

5252

5798

5762

5735

6027

II място

5084т 4603 4643 4856

4642

4826

5069

4731

5084

5732

III място

4719т

4581

4641

4807

3343

4766

4732

4612

4719

4846

Ср. резул.

5179т

4717

4660 5285

4473

4948

5200

5035

5038

5535
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Фиг. 1. Среден брой точки на медалистите от държавните
първенства от 2009 до 2018 г.
ският среден резултат, получен
през 2013 г. – 4473 точки, е следствие не само на нулевия резултат в дисциплината „Овчарски
скок“, но и от изключително слабите резултати в останалите
дисциплини. Общият сбор точки
на третия състезател в десетобоя е 3343 точки.
Анализирането на постигнатия брой точки от всяка дисциплина в десетобоя дава по-ясна
представа за състоянието и подготовката на атлетите и създава възможност да бъде определен
типът на участниците в десетобоя. Най-висок среден резултат
от 696 точки е получен в дисциплината 100 м. На второ място
по значимост за крайния резулта
е дисциплината 110 м препятствено бягане с 617 точки, а трето място заема скокът на дължина с 603 точки. Резултатът,
постигнат в бягането на 400 м, е
54 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

четвърти по принос, като отговаря на 584 точки. Постигнатият брой точки от трите бегови
дисциплини ни дава основание
да определим типа на десетобоеца от последните десет години
като „тип бегач“.
Интерес представлява петата позиция по принос от 541
точки на скока на височина. Редица специалисти от цитираните по-горе определят тази дисциплина като специфичен тип.
Следващите дисциплини, имащи
значение за крайния брой точки, са в следния ред: тласкате на
гюле с 479 точки, бягане на 1500
м с 456 точки, хвърляне на копие
с 410 точки, хвърляне на диск с
405 точки и с най-малък принос
е овчарският скок – 217 точки.
Този ред от дисциплини не дава
основание да се направи характеристика на типологията на състезателите. Така например, за

Фиг. 2. Среден брой точки на всяка дисциплина от десетобоя, получен
от медалистите от държавните първенства от 2009 до 2018 г.
да бъде състезателят от типа
хвърляч, би трябвало тласкането
на гюле и хвърлянето на диск да
са следващите по приност дисциплини. Седмата позиция по принос е бягането на 1500 м, което
потвърждава още веднъж типа
на атлетите, взели участие в десетобоя от 2009 до 2018 г., като
тип бегач.
Изчисляването на процентния принос на всяка от дисциплините в десетобоя за крайния
резултат допълва оценката за
значението на отделните дисциплини и насочва вниманието
на треньорите към търсенето
на баланс както в развитието на
двигателните качества на състезателите, така и на техните
технически умения.
С най-голям процентен принос
от 13,89% е дисциплината 100 м.
Две от дисциплините – 110 м препятствено бягане и скокът на

дължина – са съответно с принос
12,32% и 12,04%. Дисциплината
400 м е на четвърта позиция по
значение за крайния резултат с
11,67%. Тези четири дисциплини
допринасят 50,28% за средния
крайния резултат на изследваните медалисти от националните шапионати през последните
10 години. Високият процент, образуван от спринтовите дисциплини и скока на дължина, определяя и типа на атлета като спринтьор. Следващото процентно
изражение – на скока на височина
от 10,81%, показва, че състезателите притежават специфична
структура на тялото. Потвърждение за тази специфичност е
процентният дял от 9,09% на
бягането на 1500 м. От групата
на хвърлянията с най-висок процентен дял е тласкането на гюле
– 9,56%. Предимство в процентно отношение има хвърлянето
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Фиг. 3. Процентен принос на всяка дисциплина от десетобоя за периода от 2009 до 2018 г. на медалистите от държавните първенства

на копие (8,19%) пред хвърлянето
на диск (8,08%). Това дава основание да предположим, че силовите
качества, необходими при хвърлянията, не са на ниво, имайки
предвид, че тласкането на гюле
и хвърлянето на диск изискват
развитието на едни качества, а
хвърлянето на копие – на други.
Друга отличителна черта са антропометричните различия при
атлетите гюлетласкачи и дискохвърлячи с копиехвърлячите.
Общият процентен дял на групата хвърляния от 25,83% е още
едно доказателство за силовите
възможности на изследваните
атлети. Спазвайки традицията
в десетобоя относно приносния
характер от дисциплините, можем да направим следната оценка: с най-голям принос са беговите дисциплини с 47%, следвани
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нията заемат трета позиция по
принос с 25,83%. От методическа
гледна точка и от резултатите,
показани от световноизвестни
атлети на големи атлетически
форуми, по отношение на тренировката в многобоя скокът
на дължина е препоръчително да
бъде заедно с подготовката на
спринтовите дисциплини.
Анализираният период от 2009
до 2018 г., както и становищата
на разгледаните автори относно
десетобоя ни дават основание да
направим следните изводи и препоръки:
1. Анализът от динамиката в
развитието на резултатите от
националните шампионати по
десетобой за периода от 2009 до
2018 г. показа, че само два пъти е
постиган резултат над 6000 точки – през 2012 и през 2018 г. съответно 6192 и 6027 точки.

2. Изследването на средните
резултати, получени от медалистите от НШ по десетобой за същия период, показа, че средният
резултат за изследвания десет
годишен период е 5007 точки,
като най-високи средни резултати са получени през 2018 и 2012 г.
– съответно 5535 и 5285 точки,
а най-ниски резултати – през 2011
и 2013 г., съответно 4660 и 4473
точки.
3. Изследвайки точковия дял
на всяка атлетическа дисциплина
в десетобоя за постигнатия краен резултат установихме, че с
най-голям принос са дисциплините 100 м, 110 м препятствено бягане, скок на дължина и бягане на
400 м – съответно с 696 точки,
617 точки, 603 точки и 584 точки, а с най-нисък дял са хвърлянето на диск и овчарският скок, съответно с 405 и 217 точки.
4. Изчисленият процентен
принос на всяка от лекоатлетичеките дисциплини от десетобоя
за крайния резултат показа, че
беговите дициплини 100 м, 110 м
препятствено бягане, бягането
на 400 м и 1500 м са с принос от
47%, скоковите дисциплини – с
27,17%, и хвърленията – с 25,83%.
5. Точковият дял на беговите
дисциплини, както и процентният им принос от 47% за крайния резултат, ни дава основание
да определим, че атлетите за
изследвания период от 2009 до
2018 г. са тип бегач.
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Тренировъчна методика за развитие на силова
издръжливост на долните крайници при джудисти
Свилен Скерлев
Резюме. Методиката за развитие на силова издръжливост на дол
ните крайници при джудисти има важно значение за ефективното използване на техниката и за успешната реализация в състезателна обстановка. Правилното съчетаване на физическата подготовка от общ
характер със спецификата и изискванията на състезателното движение е важен момент в цялостната методика на подготовка в джудо. В
изследването представяме авторска методиката за развитие на силова издръжливост на долните крайници от общ характер в подготвителния период на висококвалифицирани джудисти.
Ключови думи: силова издражливост, джудо, планиране, ефективност

Methodology for developing endurance of
lower extremities in judo
Svilen Skerlev
Abstract. The methodology for developing lower limbs endurance in judo
is important for achieving effective technique implementation and successful
competitition performance. Properly combining basic strenght training and
conditioning methods with specific competitive exercises is arguably one of the most
important elements of training and prespartion in judo. The article presents the
implementation of a new experimental methodology for general endurance of lower
limbs during the preparatory period of elite judokas.
Keywords: endurance, judo, planning, efficiency
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Въведение
Динамичното развитие и съвременната организация на джудо в световен мащаб наложиха
спортната подготовка на елитните джудисти да е съобразена
както с традиционните методи
за практикуване на джудо, така
и с основите на спортната тренировка [5]. Изграждането на
различните физически качества, планирането и управлението
на тренировъчния процес имат
важ
на роля за постигането на
желаните резултати [10]. Въведената от Световната федерация
система от състезания (континентални отворени купи, гранд
при, гранд шлем и мастърс плюс
континентални, световни първенства и олимпиади) подрежда спортистите в ранглиста,
от която зависи участието им
в комерсиални турнири, както
и спечелването на олимпийски
квоти. Към това прибавяме континентални, световни и клубни
отборни първенства, национални такива, както и държавните първенства на всяка страна.
Това направи спортния календар
изключително тежък и наложи
функционалната подготовка на
джудистите да е от голямо значение за спортния резултат.
През 2010 г. на конгрес на Световната федерация по джудо се
взе решение да не се използват
техниките, които включват директно захващане на краката с
ръце, а само като комбинации и
контраатаки, наказанията за па60 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

сивност да се дават веднага при
т.нар. негативно джудо. А през
2013 г. изцяло забраниха използването на техники, включващи захващането на панталона или крака, и въведоха наказания за някои
захвати и разкъсвания, чрез които
може да се забави или накъса темпото на схватката. Това доведе
до значителна промяна в тактиката на водене на схватката и на
състезанието като цяло, както
и в техническата и физическата
подготовка на джудистите.
Важна част от подготовката
за физичесчески качества на висококвалифицирани джудисти представлява тренировката за сила
[1]. В джудо, както и във всички
единоборства, целта на силовата подготовка е да се постигне миофибрилна хипертрофия,
т.е. удебеляване на мускулните
влакна, като се увеличи броят на
миофибрилите [8]. При този вид
хипертрофия с по-малък обем на
мускулите се преодолява по-голямо съпротивление, което е от голямо значение в джудото. Можем
да кажем, че в известен смисъл изключение прави само тежката категория, където от значение е и
мускулната маса [3]. Развитието
на силата в единство с техниката при обучението на джудисти
заема централно място (според
много специалисти решаващо) в
методиката на преподаване [13].
От подрастващи до мъже и жени,
правилното съчетаване на средствата, способите и формите за
развитие на силовите качества
от общ характер със специална-

та силова подготовка е ключов
момент в успешното обучение за
високи спортни резултати [7].
Цел и задачи
Целта на изследването е да
се оцени количествено влиянието на комплексна тренировъчна
методика за силова подготовка
върху силовата издръжливост,
относителната силова издръжливост и телесната маса при висококвалифицирани състезатели
по джудо.
Задачи:
1. Да се комплектова група висококвалифицирани състезатели
по джудо от двата пола .
2. Да се приложи разработената тренировъчна методика върху състезателите.
3. Да се определят и приложат
в началото и в края на експеримента подходящи тестове за
измерване на силовата издръжливост.

4. Да се изследват разликите
в силовата издръжливост (абсолютна и относителна) в началото и в края на експеримента, както и динамиката на промените
на този показател.
5. Да се изследват разликите
в телесната маса в началото и
в края на експеримента, както
и динамиката на промените на
този показател.
6. Да се установят промените
в телесния състав на състезателите в началото, и в края на експеримента.
Методология
Методиката, която представям, е за развитие на силова издръжливост от общ тип в подготвителния период от годишната подготовка, върху която
стъпва специалната силова издръжливост в предсъстезателния и състезателния период.
Контингент на изследването са 8 състезатели по джудо на

Таблица 1
№

Категория Години

Спортен стаж НО

Спортно постижение

1

60 кг

18

10 години

5 м. ЕП младежи

2

60 кг

17

9 години

1 м. ДЛШ младежи

3

73 кг

19

10 години

1 м. ДЛШ младежи

4

73 кг

18

10 години

1 м. ДЛШ 23 г.

5

81 кг

17

8 години

5 м. ЕП младежи

6

90 кг

20

7 години

1 м. мъже

7

100 кг

21

12 години

1 м. мъже

8

100 кг

19

9 годинш

2 м. мъже
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възраст 19–24 години със спортен
стаж в джудо средно 9 години и
3 месеца. Всички състезатели са на
ниво национален отбор. В таблицата в графа „Спортно постижение“ сме отбелязали най- добрите
им резултати от СП, ЕП, ДЛШ,
но всички те имат и класирания
от 1-во до 5-о място на лицензирани международни турнири .
Тренировъчната методика има
следните параметри:
1. Продължителност – 8 седмици в подготвителния период на
годишния цикъл
2. Продължителност на тренировъчните сесии – 120 минути
3. Интензивност – около 70%
от максималните силови възможности
4. Обем и плътност – 3–5 серии от упражнения, с почивки от
една минута между тях.
1. Клек с щанга на раменете
Упражнението се изпълнява от
изходно положение стоеж.
• Брой серии – 5 (първата (разгряваща) е с тежест 50% от max,
три работни 70% от max и пета
(разпускаща) с 40% от max)
• Брой повторения на работните серии – между 12–17 (последните две с помощ от партньор).
Разгряваща и разпускаща серия –
15–20 повторения
• Почивки между сериите –
една минута.
2. Разгъване за четириглав бед
рен мускул на тренажор.
• Брой серии – 3
• Интензивност – около 70%
от max
62 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

• Брой повторения – 15–20
• Почивка между сериите –
30 секунди.
3. Сгъване за двуглав бедрен
мускул
• Брой серии – 3
• Брой повторения – 15–20
• Почивка между сериите –
30 секунди.
4. Подскоци от глезените с
щанга
• Брой серии – 3
• Интензивност – около 50%
от max
• Брой повторения – 30–40
• Почивка между сериите –
30 секунди.
5. Редуване на клек и полуклек с
щанга
Едно повторение на упражнението включва един пълен клек и
един полуклек.
• Брой серии – 5
• Интензивност – около 70%
от max
• Брой повторения – 15–20
• Почивка между сериите –
1 минута.
6. Подскоци върху скрин – 90 см
• Брой серии – 5
• Брой повторения – 20
• Почивка между сериите –
една минута.
7. Подскоци от глезена на един
крак
Упражнението се изпълнява с
помощта на квадрат. Започва се
от средата на квадрата с последователни подскоци напред, назад, вляво, вдясно, като след всеки подскок спортистът се връща
отново в изходна позиция. В една
серия се изпълняват максимален

брой подскоци за една минута последователно на десния и левия
крак.
• Брой серии – 3
• Почивка между сериите –
една минута.

На таблица 2 са представени
проведените тренировъчни натоварвания ОФП, СФП в подготвителния период и седмичното им разпределение.
За тестово упражнение в края
на периода използвахме клякане с

Таблица 2
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

7:00 ч.
Крос
6 км

7:00 ч.
Разходка
20 мин.

7:00 ч.
Крос
6 км

7:00 ч.
Разходка
20 мин.

7:00 ч.
Крос
6 км

7:00 ч.
Разходка
20 мин.

10:00 ч.
Джудо
10:00 ч.
техника
ОФП
от място
60 мин.
20 мин.;
Упражнения соб- в движение
ствена
20 мин.
тежест
Рандори
Джудо
стойка
техника
30 мин.
6х6 мин.
Джудо
Рандори
техника
30 мин.
20 мин.
17:00 ч.
Джудо
техника
стойка
30 мин.
Рандори
4х5 мин.
Джудо
техника
стойка
20 мин.

17:00 ч.
Силова
подготовка
Джудо
техника
2х5 мин.
Стречинг
10 мин.

10:00 ч.
Джудо
техника
партер
10 мин.
Рандори
5х5 мин.
Джудо
техника
стойка
10 мин.
Рандори
10х6 мин.
Джудо
техника
10 мин.

10:00 ч.
Джудо
техника
от място
20 мин.,
в движение
20 мин.
Рандори
стойка
6х6 мин.
Джудо
техника
20 мин.
17:00 ч.
Силова
подготовка
Джудо
техника
2х5 мин.
Стречинг
10 мин.

10:00 ч.
ОФП
60 мин.
Упражнения
собствена
тежест
Джудо
техника
30 мин.
Рандори
30 мин.

Неделя

10:00 ч.
Силова
подготовка
Джудо
техника
2х5 мин.
Стречинг
10 мин.

17:00 ч.
Джудо
техника
партер
30 мин.,
стойка
40 мин.
Рандори
5х5 мин.
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Таблица 3
ТМ
ТМ
КатеСедСедСедСедСед1-ва
8-а
Ръст
гория
мица 1 мица 2 мица 4 мица 6 мица 8
седмица седмица
60

58

60

160

65

80

85

90

100

60

64

65

168

60

75

80

90

90

73

73

75

173

80

90

95

95

100

73

74

77

174

80

90

100

105

110

81

81

83

183

90

100

115

125

130

90

93

96

185

105

120

130

145

150

100

104

107

188

115

130

145

160

170

100

102

106

190

110

120

140

145

155

щанга на раменете за определяне
на нивото на силовата издръжливост на долните крайници.
Спряхме се на това упражнение,
защото е много комплексно – мобилизира практически всички
мускули на долната част на тялото – от m. Gluteus maximus през
m. Quadriceps femurus до m. Soleus
[16]. Съответно постиженията
в това упржнение дават една интегрална оценка за силовите способности на долните крайници.
Анализ на резултатите
На таблица 3 са показани промените в телесната маса на изследваните състезатели и динамиката на промяна на постиженията в тестовото упражнение.
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Таблица 4
Категория

Frel1 (kg⅓)

Frel1 (kg⅓)

60

2,63

3,39

60

2,41

3,19

73

2,80

3,22

73

2,78

3,41

81

2,92

3,67

90

3,09

3,88

100

3,17

4,07

100

3,09

3,85

миката на телесната маса, защото вариациите в тези данни на
седмична база бяха незначителни

Таблица 5
Минимум Максимум Средна Медиана

Ст.
отклонение

Frel1 1-ва седм.
kg 1

1,93

2,19

2,09

2,86

0,10

Frel1 8-а седм.
kg 1

2,37

2,63

2,49

3,54

0,11

3

3

и преценихме, че информация за
промяната в този показател можем да търсим, само ако разгледаме по-дълъг период от време [17].
На таблица 4 са показани динамиките на относителната силова издръжливост в изследваното
упражнение.
На таблица 5 са представени
вариационните анализи на изследваните променливи.
Прави впечетление силната
хомогенност на изследваната

група по отношение на относителната силова издръжливост.
Между началото и края на експеримента вариативността на
резултатите се повишава незначително, като, по всяка вероятност, съдейки по величината на
тази промяна, тя не е достоверна статистически. Това заключение е в голяма степен очаквано
поради факта, че всички изследвани лица са елитни джудисти с относително дълъг спортен стаж

Фиг. 1. Динамика на промените в средните стойности на постиженията в упражнението клякане с щанга на раменете
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Фиг. 2. Динамика в промените в телесната маса на състезателите

и телесните и функционалните
им характеристики би следвало
да отразяват оптималните за
извършваната спортна дейност
адаптационни промени на организма.
Графиката от упражнението
отразява тенденцията към насищане на постиженията в резултат на прилаганата експериментална методика. От друга
страна обаче, изглаждането на
наклона в дясната крайна част
на графиките ни дава основание
да допуснем, че 8 седмици е оптималният период за прилагане
на методиката, като за този период се достига до границата на
въздействието є и вероятно попродължителното є използване
не би довело до значими допълнителни предимства. Динамиката
на промените в телесната маса
е показана на фигура 2. Прави
66 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

впечетление почти успоредното транслиране на графиката
от началото към края на експеримента. Този факт показва, че
прилаганата методика въздейства на всички изследвани състезатели по доста сходен начин. Това
е доказателство за правилното
конструиране на тренировъчната методика. Същевременно на
фона на значителното увеличение на силовата издръжливост
телесната маса е нарастнала
незначително. Тоест силовите
възможности са нарастнали, без
да настъпва значима мускулна
хипертрофия, а по-скоро в резултат на повишена междумускулна и вътремускулна координация
и икономизиране на процесите,
осигуряващи енергия за мускулната работа [16]. Този резултат е
доказателство за постигането
на изключително сравнително

предимство на изследваните състезатели по джудо (както и при
всички спортове с теглови категории).
Изводи
1. Приложената методика има
изключително
благоприятен
ефект върху развитието на относителната силова издръжливост
при състезатели по джудо.
2. Методиката би била особено
полезна в спортове – единоборства с теглови категории, като
джудото, поради ефективността є по отношение на повишаването на относителното количество на мускулната тъкан при
състезателите.
3. Относителната простота
и структурираност на изследваната методика я прави подходяща за приложение от спортни специалисти и състезатели с
най-разнообразна квалификация.
4. Универсалността на използваните упражнения прави разработената от нас методика лесно
приложима като средство за повишаване на относителната силова издръжливост и относителното количество на мускулната
тъкан и в спортове, различни от
джудото.

Литература
1. Алберт, Е. (2013). Силова подготовка на джудиста. Дис. София.
2. Алиханов, И. И. (1982). Спортивная борьба. И.: ФИС, с. 7–10.

3. Алберт, Е. (2013). Система за
базова подготовка в джудо.
Докторат.
4. Богданов, П. (1976). Джудо. София: МиФ.
5. Божичков, А. (2007). Още нещо
за Джигоро Кано и създаването
на джудо. – Спорт и наука, № 4.
6. Верхошанский, Ю. В. (1977).
Основы специальной силовой
подготовке в спорте. Москва:
ФИС. 215 с.
7. Верхошанский, Ю. (1970). Основы специальной силовой подготовки в спорте. Москва: ФИС.
8. Верхошанский, Ю. (1988). Основы специальной физической подготовки спортсменов. Москва:
ФИС.
9. Дашева, Д., Н. Хаджиев (2010).
Силова подготовка и адаптация. – Спорт и наука, № 2, с. 3.
10. Дячоков, В. (1961). Физическая
подготовка спортсмена. Москва: ФИС.
11. Желязков Цв., Д. Дашева (2011).
Основи на спортната тренировка. София: НСА-Прес.
12. Кано Джигоро (1994). Кодокан
джудо. Коданша,Токио.
13. Манолаки, В. Г. (1993). Оптимизация воздействия силовых
и спортно-силовых натрузок в
процессе мниголетней треноровки дзюдистов. Ленинград,
с. 39.
14. Мацумото, Й. и кол. (1970). Кодокан Джудо. София: МиФ.
15. Панайотов, В. (2005). Сравнителна характеристика на телесния състав и някои антропометрични показатели на състезатели по културизъм, силов
трибой и вдигане на тежести.
– Спорт и наука, № 5–6.
16. Панайотов, В. (2006). Сравнение на максималната и взрив-

Спорт и наука, кн. 5, 6/2019 67

ната сила на долните крайници
на състезатели по вдигане на
тежести, силов трибой и културизъм в зависимост от телесния състав. – Спорт и наука,
№ 5–6.
17. Панайотов, В. (2014). Изследване на влиянието на изкустве-

ното редуциране на телесната
маса върху спортните постижения при състезатели по вдигане на тежести. – Научни трудове – РУ „Ангел Кънчев“, том 53,
серия 8.3.

Свилен Скерлев
Адрес: София, жк „Младост 2“ бл. 207А, вх. 2, ап. 5
Тел. 0897973966
Имейл: skerlevjudo@gmail.com

68 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
Брой 5, 6/2019

Терминология в спорта скуош (основни удари,
термини, понятия, правилник, съоръжения)
Янош Брогли
Резюме. Скуошът е изключително динамична игра. Ползите от него
са много и разнообразни. Освен общите неща за всеки спорт, при скуоша трябва да се обърне специално внимание на правилата. В статията са разгледани подробно правилата на играта. Също така се прави
описание на екипировката, разгледани са детайли за скуош корта като
размери, съставни елементи и материали, от които е направен. Обърнато е внимание и на основните удари в скуоша, които са съставна
част от играта.
Успешното практикуване на скуош е резултат на множество умения от физически, интелектуален, психологически и т.н. характер. Но
определено едно от най-важните неща в този спорт е техниката на
самите удари и рационалното придвижване по корта.
Ключови думи: скуош, спорт, удар, топче, стена, терминология

Squash Terminology (key squash strikes, terminology,
notions, rules, sports facilities)
Janosh Broglie
Abstract. Squash is an exceptionally dynamic game. The benefits are many
and diverse in nature. Apart from the common elements for all sports, in squash
special attention needs to be paid to the rules. This article focuses in detail
on the rules of the game. Additionally, we discussed the sports equipment,
squash court details, such as dimensions, as well as technical specification and
standards. We paid special attention to main strikes, which are a substantial
component of the game.
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The successful practicing of squash is a combination of a number of skills of a
physical, intellectual and psychological nature. However, strike techniques and
rational court movements are key for the sport.
Keywords: squash, sport, strike, squash ball, wall, terminology

Въведение
Скуошът е изключително динамична игра. Ползите от него
са много и разнообразни – развива координацията, бързина на
реакцията, ориентация, взимане на правилно решение, дисциплина.
Заради високата интензивност на този спорт се изразходват голямо количество калории.
Чудесен начин за разтоварване
(физическо и психическо) и много
добра тренировка за хора, които
нямат възможност да се движат
достатъчно през деня.
Освен общите неща за всеки
спорт, като загрявка и правилна
екипировка, трябва да се обърне
специално внимание на правилата на скуоша. Тъй като играчите делят едно и също поле, има
опасност да се ударят с топчето
или с ракетата. Начинаещите е
хубаво да играят с треньор, който ще ги запознае добре с правилата при удряне на топчето и
при движение по корта.
Скуошът представлява ракетен спорт, който се играе от двама души в затворено помещение с
четири стени. Играят се геймове до 11 точки. Печели се точка,
когато противникът не успее да
стигне до топчето или не уцели
челната стена. Специфичното
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при скуоша е, че двамата играещи споделят игровото поле, за
разлика от всички други ракетни
спортове. Помещението, в което
се играе, се нарича скуош клетка.
Тази клетка е с точно определени
размери и в нея са обособени 7 основни елемента (фиг. 1).
Цел и методика
Целта на изследването е да се
разгледат основните варианти
за направата на скуош кортове,
техните размери, правилата за
игра на скуош и основните удари
и похвати.
Цел на изследването е също
така да се систематизират и
структурират видовете съоръжения, терминологията, правилникът и основните удари.
Методи на изследване. Приложени бяха: исторически анализ;
анализ на документи; системноструктурен анализ; теоретичен
анализ и синтез.
Получени резултати и анализи
Размери на стандартен скуош
корт (клетка)1:
– дължина на корта – 9750 мм
В ранните дни на скуоша, както и
при всички останали спортове, не

1

Фиг. 1.
Легенда: 1 – Предна/челна стена; 2 – Странична стена; 3 – Горна аут
линия на корта; 4 – Линия за сервис; 5 – Сервис квадрати; 6 – Зона за
попадане на сервис; 7 – Долна аут дъска – тин

– ширина на корта – 6400 мм
– диагонал на корта – 11 665 мм
– височина от пода до долния
ръб на ограничителната линия на
предната стена – 4570 мм
– височина от пода до долния
ръб на ограничителната линия на
задната стена – 2130 мм
– височина от пода до горния
ръб на дъската (тина) на предната стена – 480 мм
– разстояние от средната
сервис линия до задната стена –
4260 мм
– вътрешни размери на сервис
квадрата – 1600 мм
– широчина на линиите –
50 мм

е имало никаква форма на стандартизация и е било неизбежно да има
различни вариации на правилата на
играта, екипировката и размерите
на корта. Например първият частен
корт бил построен в дома на Вернон
Харкорт (завършил училище „Хароу“)
в Оксфорд. Размерите на корта били
11,58 на 6,10 м, с височина на тина
76 см. На клуб „Lords” скуош кортът
бил с размери 12,80 на 7,32 м, с височина на тина 71 см. В Кембридж разделили корт за ракетс с размери 18,29 на
9,10 м на три скуош корта, всеки от
тях доста малък. В Кралския автомобилен клуб на Лондон имало корт с
размери точно 9,80 на 5,50 м. В клуб
„Queens“ кортът, построен през 1905
г., носел наименованието „дългият
корт“. Той бил 10,70 на 5,50 м [вж.
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– минимална височина от пода
до тавана – 5640 мм
Стените в корта могат да бъдат направени от различен материал. Те трябва да са здрави, с
равна повърхност и топчето да
отскача по идентичен начин по
цялата повърхност на стената.
Най-разпостранени са кортове
със стени от замазка или дървени
плоскости. По-модерните и нови
зали са с три или дори четири
стъклени стени. Подът на корта
е от дърво или от спортен ламинат, важното е да не се хлъзга и
да има добро сцепление с маратонките.
Следващата инфраструктура
също е част от скуош центровете, а именно инфраструктурата
за електричество и вода, както и
за изхвърляне на отпадъци (отпадъчни води и твърди битови отпадъци). С цел да се намали консумацията на ресурси, трябва да
бъде проведено едно успешно екологично обучение и избрано подходящо екологично оборудване [4].
Превантивни мерки за опазване
на ресурсите (напр. спестяване
на енергия и вода), както и мерки срещу замърсяването с отпадъци, също трябва да бъдат осъществени в центровете [3].
Като при всеки спорт, екипировката е от особено значение
както за безопасност, така и за
удобство. Освен ракета и топче,
важно е да сме с удобни маратонки за зала, които да имат добро
сцепление с пода. Друга важна
част от екипировката за скуош
са защитните очила. Те не са за72 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

дължителни за пълнолетни, но
са препоръчителни. За деца под
18-годишна възраст е задължително да играят със защитни
очила или маска.
Топчето за скуош е между
39,5 и 40,5 мм в диаметър и тежи
от 23 до 25 грама.
Съществуват различни топчета, като изборът на такова зависи от индивидуалните качества
на играча.
На всяко топче има малка точка, чийто цвят съответства на
вида на топчето.
• Жълта: нисък отскок;
• Две жълти*: много нисък
отскок2;
• Бяла: среден отскок;
• Червена: висок отскок;
• Синя: много висок отскок.

•

Правила
Скуош се играе от двама души
в корт с дължина 9,75 и ширина
6,40 м. След задължително разБрогли, Я. (2015). Методика за начално обучение по скуош. Дисертационен
труд за присъждане на образователна
с научна степен „доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, научна
специалност „Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка” (вкл. Методика на
лечебната физкултура). София: НСА
„Васил Левски“, с. 12].
2
При провеждане на мач на стъклен
корт се използва бяло на цвят топче, за
да контрастира с по-тъмните стени
на стъклото. Качеството на отскок на
бялото топче е като черно топче с една
жълта точка, защото при изцяло стъклен корт топчето се загрява по-трудно.

гряване на топчето до 5 минути
(4 минути от 2019 г.) чрез жребий се определя сервиращият.
Играта започва със сервис, следва
връщане на сервис и разиграване
до грешка. Разиграването се печели, когато противникът удари
топчето в тина (под долната
аут линия), извън очертанията на корта или не достигне до
топчето, преди то да е ударило
два пъти пода. По време на разиграване състезателят може да
отиграе топчето от въздуха или
след като е отскочило от пода,
като след удар топчето задължително трябва да се удари в челната стена. Няма значение дали
топчето е минало през странични или през задна стена, преди да
стигне предната. След отскока
на топчето от предната стена играчът може да изчака то да
мине през няколко стени, преди
да нанесе удар. От изключителна
важност е никога да не се играе
по посока на противника и винаги, когато има опасност от удар
с топче или ракета, да се спре
разиграването. За да се избегнат
сблъсъци, играчът изиграл топчето, е длъжен да направи достатъчно място за своя противник
и да му осигури възможност и
той да играе с топчето.
Освен общите правила за грешка като аут или две тупвания, в
играта има две основни правила
за препречване – let и stroke. Let се
нарича ситуацията, в която единият играч след отиграване на
удар е в позиция, в която пречи
неумишлено на своя противник

да достигне директно до топчето. В този случай не се брои точка и разиграването се повтаря.
При Stroke отигралият топчето играч го препречва с тялото
си и въпреки, че противникът
му достига топчето, не може да
осъществи удар. В тази ситуация
възпрепятстваният играч трябва да спре от съображения за сигурност, но по този начин му се
присъжда точка.
Класификация на основни
удари в скуоша
В спорта скуош топчето може
да бъде ударено от форхенд или
бекхенд страната на ракетата,
като ударите биват: от предната част на корта; от средата на
корта; от задната част на корта.
Траекторията, която изминава топчето по права, диагонал
или преминавайки през 2–3 стени, преди да докосне пода, определя и различните видове удари. Те
биват:
1. Прав удар – удар, при който топчето се движи успоредно
на страничните стени и среща
първо челната (предната) стена.
Правият удар може да се изпълнява както от форхенд, така и
от бекхенд. Това е един от найосновните удари в скуоша. В световната литература този удар е
известен като Drive или Straight
Drive. Начинът, по който играчът прави контакт с топчето,
е много важен. Това е прост, но
ефективен начин за отиграване,
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просто топчето трябва да се
изравни с предностоящия крак и
коляното и да се удари успоредно
и максимално близо до странична
стена и с добра дължина. Въпреки
че ударът сам по себе си е лесен,
изисква добър баланс и позиция на
тялото и краката, за да бъде изпълнен добре.
2. Диагонален удар (диагонал,
Cross-Court) – почти идентичен
с правите удари. Разликата е, че
при него топчето се отиграва
малко по-рано. Диагоналните удари трябва да са много прецизни,
защото минават през средата на
корта и противникът може да
се възползва от топчето, минаващо през центъра. За тази цел
диагоналът трябва да се играе
високо на челната стена и да се
удари в края на страничната стена, точно преди дъното на корта, принуждавайки противника
да гони топчето и да отиграе от
дъното на корта. По този начин
той освобождава центъра на корта, където играчът трябва да се
връща след всеки удар.
3. Къса топка, или просто късо
отиграване (Drop Shot). Удар,
при който топчето се отиграва
съвсем леко и ниско. То остава в
предната част на корта, принуждавайки противника да навлезе
много навътре, за да успее да отиграе. Това отиграване е чудесно,
ако другият играч остава по-назад в корта, очаквайки дълъг прав
или диагонален удар. Не трябва
да се прекалява с късите отигравания, защото се губи моментът
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на изненадата, а също така, ако
е лошо отигран и късата е лесно
хваната, противникът е в изгодна позиция да завърши разиграването или да ви изкара от баланс.
4. Прехвърлящ удар в скуоша
(лоб; Lob). Тук топчето се удря
много високо в челна стена, като
целта е ударът да мине над средната част на корта и да се приземи в дълбокия му ъгъл. Може
успешно да се играе както права,
така и диагонал. Трябва да не се
вкарва сила, така че при падане
на топчето на земята да остане максимално близо до задната
стена (стъкло). Препоръчително
е замахът за лоба и късата топка да се изпълняват идентично,
принуждавайки противника да
гадае до последно какъв ще бъде
ударът ви.
5. Воле, или удар от въздуха.
Топчето не се изчаква да тупва
на земята, а се атакува бързо и
се нанася удар от въздуха. Може
да се играе и права, и диагонал.
При волето играта се изостря и
се търси инициатива, принуждавайки противника да бърза да се
върне в средата на корта или да
тръгне директно за отиграване.
Нужна е добра подготовка за игра
от воле и добър баланс на тялото. При лошо отиграване има
риск да останете извън позиция
или ударът ви да бъде лесно отигран, без да имате време да се
върнете в средата на корта.
6. Завършващ удар – при който
точето се удря силно и максимално ниско до тина (ламарината),

не позволявайки на топчето да
отскочи достатъчно, за да бъде
върнато преди второ тупване на
земята. Много труден за изпълнение удар, който ако не е изпълнен
добре, поставя играча в неблагоприятна позиция.
7. Боуст е уникален удар и присъства само в скуоша, за разлика
от всички други ракетни спортове. Боуст се нарича всеки удар,
при който топчето прави контакт първо със странична или
задна стена (стъкло) и тогава
достига до челната (за правилно
отигран удар топчето трябва
задължително да се удари в челна стена). Обикновено се играе
с близката (прилежаща) странична стена. При играещ с дясна ръка форхенд боустът тръгва
към дясна стена, а при бекхенд
– към лява. По-рядко се използва
далечната странична стена поради няколко причини: топчето
изминава дълъг път и съответно
има повече време противникът
да го хване; ако отигравате от
средата на корта или от задната част, има голяма опасност да
ударите противника си с топчето, което минава през центъра на корта с остър ъгъл, контролът върху топчето е малък
и ударът е лесно разпознаваем,
така че се губи моментът на изненадата. Отиграване към задна
стена (стъкло) се прави само, ако
топчето вече ви е подминало и
нямате възможност да отигра-

ете напред или към странична
стена. Изключително дефанзивен
удар и последна защита, топчето стига до челна стена високо
и бавно и имате малко шанс за
връщане в разиграването.
8. Сервис, или началното подаване в играта. Може да се изпълнява и от форхенд, и от бекхенд.
Има две изисквания сервисът да
се зачете за успешен: играчът
трябва да е стъпил в единия малък квадрат и да бие към челна
стена над обозначената средна
линия и второ – след отскок от
стена топчето трябва да падне в другата четвърт на корта.
Има няколко разновидности на
изпълнение: прехвърлящ сервис,
остър, в тялото. Генерално за
добър сервис се приема този, при
който противникът се отдалечава от центъра на корта и играе
от максимално затруднена позиция. Директни точки от сервис
са рядкост и най-често се дължат
на грешка на противника.
9. Посрещане. Изпълнява се и
от форхенд, и от бекхенд, може
да бъде отиграно и от воле. Доброто посрещане спомага играчът да заеме добро положение в
центъра на корта и обратно –
при лошо такова противникът
има открита позиция за атака.
Генерално се играе дълбока права, максимално далеч от сервиращия, но всяко отиграване, което
затруднява сервиращия, се брои
за добро.
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Изводи
Успешното практикуване на
скуош е резултат на множество
умения от физически, интелектуален, психологически и т.н. характер. Но определено едно от
най-важните неща в този, а и в
повечето от този тип спортове е техниката на самите удари
и рационалното придвижване по
корта. Лошото или неправилно
заучаване на техническите похвати и действия води до доста
негативни последствия. Едно от
най-важните такива е невъзможността за подобряване и развитие на техниката и техническите похвати в периода след завършване на обучението. Иначе
казано, грешките при изграждане
най-общо на техниката лимитират успеваемостта на играчите
през цялото останало време впоследствие на практикуването на
тази игра. Евентуалната промяна на вече създадени двигателни
навици е много трудоемък и времепоглъщащ процес, като при
това гаранциите за последващо
правилно усвояване на техническите похвати и средства са доста по-ниски. Естествено, това
само потвърждава колко е важно
правилното обучение в техниката на спорта още на етапите на началното разучаване. За
наше съжаление, в областта на
скуоша има публикувана твърде
малко литература въобще и в
частност засягаща проблемите
на началното обучение. Нещо повече, този спорт все още няма
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добре определени структурирани системи както за начално
обучение в техниката, така и в
евентуалния последстващ процес на по-задълбочено разучаване,
а съшо така и на тренировъчния
процес.
Красотата на спорта скуош е
в лесното разучаване. Всичко, което правите, е да удряте топчето
по предната стена на стая, така
че да е невъзможно за противника
да я достигне. Играта е физически и емоционално натоварваща,
но в края на мача удовлетворението е пълно.
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Проучване на мнението на висококвалифицирани биатлонисти за предпоставките за успех в стрелбата
Михаил Клечоров
Резюме. Тактическите действия на спортистите по време на състезание по биатлон имат решаващо значение. При построяване на
тактическия план биатлонистите трябва да търсят такава взаимовръзка между компонентите на биатлона, която би им позволила при
висока скорост на бягане да водят точна и бърза стрелба. С помощта
на наблюдения и специални изследвания е установено, че интензивността по време на дистанцията е фактор, определящ влиянието на
резултата в стрелбата.
Ключови думи: биатлон, стрелба, тактика, предпоставки

Studying of high-qualified athletes of biathlon opinions of
the preconditions for success in the shooting
Mihayl Klechorov, PhD
Abstract. The objective of this study is to find out which components are more
important to the preconditions for best results in the competition. Contingent
of studies are the athletes who participate in the world cup. The total number
of the students researched is 35 men and 30 women. Tactical action of athletes
in the biathlon race are very important. When the athletes building the tactical
plan they should find the best interconnection between the components, which
would allow them with very high speed to make accurate and quick shooting.
Keywords: biathlon, shooting, tactics, preconditions
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Биатлонът съчетава тежки
физически натоварвания със задачата за прецизност при стрелбата. Голяма функционална умора
на всички системи в организма се
среща в състезанията по ски-бягане, следователно се приема, че
голяма умора се наблюдава и в състезанията по биатлон, тъй като
ски-бягането е водещата функционална дейност в биатлона.
Затова биатлонистите използват различна техника на стрелба
в сравнение със състезателите
по спортна стрелба. Стрелковата част в биатлона е сложна
задача, която изисква добра стабилност, точност и, по възможност, да се извърши за най-кратко време. Умората е описана като
нарушаване на способността за
постижение в резултат на намаляване на енергетичния капацитет, респективно мощността,
или в това, че състезателят не
е в състояние да поддържа висока скорост (Enoka, Stuart, 1992;
Visterinen et al., 2009). Умората се
развива по време на многократните субмаксимални и максимални натоварвания. В биатлона
спортистите извършват продължителни субмаксимални натоварвания и умората започва
постепенно да се увеличава след
началото на състезанието. Фактори, като натрупване на въглероден диоксид (CO2) и намаляване
на артериалното насищане с кислород, водят до нарушаване на
координационните способности
на организма.

Успешното представяне в състезанията по биатлон зависи
от оптималното реализиране на
компонентите на състезателното постижение: 1. Време за провеждане на стрелба; 2. Точност
на стрелба и 3. Скорост на бягане. Изследвания показват, че при
много биатлонисти при приблизително еднакви показатели на
функционална и стрелкова подготовка по-висок спортен резултат се реализира за сметка на
последните два посочени компонента.
Г. И. Палакарски (2016) посочва, че „…за постигането на висок
спортен резултат състезателят
по биатлон трябва да притежава ясно изразени тактически умения, функционални и психически
предпоставки“.
Обобщавайки данните от научно-методичната литература, насочена към оценяване на ефективността на спортно състезателната дейност в биатлона, следва
да се отбележи, че мненията на
специалистите се различават относно съотношението на основните компоненти на биатлона
(бягане и стрелба) за достигане на
най-висок спортен резултат. Така
Я. И. Савицки (2001), А. Н. Степнов (2002) смятат, че най-значим
принос към спортните постижения има беговият компонент. От
гледна точка на Н. Г. Безмелницин
(1972) главната роля принадлежи
на стрелбата.
Целта на изследването е да се
проучат функционалните и пси-
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хо-емоционалните предпоставки
за постигането на високи резултати при стрелбата в биатлона.
В съответствие с така поставената цел бяха определени следните задачи:
1. Да се провери мнението на
спортистите по отношение на
компонентите в биатлона.
2. Да се подбере комплекс от
въпроси за установяване на предпоставките за успех.
Хипотеза: Допуска се, че чрез
проучване на мнението на висококвалифицирани биатлонисти
може да се установи кои предпоставки за постигането на найвисок резултат в биатлона са
по-важни – функционалните или
психо-емоционалните.
Методи и организация на изследването
С оглед на целта и поставените задачи използвахме следните
методи:
1. Библиографски анализ на специализираната литература по
проблема
2. Анкетно проучване
3. Беседа със състезатели по
биатлон
4. Процентов анализ
5. Педагогическо наблюдение.
Успешното водене на стрелбата в биатлона зависи както от
функционалните
способности,
така и от психо-емоционалните състояния на спортиста. За
да се установят предпоставките за този успех, беше разработена специална анкетна карта.
В изследването взеха участие
35 мъже и 30 жени, висококвали80 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

фицирани биатлонисти, участващи в международни състезания.
Анализ на резултатите
Получените резултати
представили в графики 1–6.
Легенда: 1 – ДА, 2 – НЕ.

сме

На въпроса снижават ли биатлонистите скоростта преди
стрелбището, 75% от запитаните спортисти са отбелязали, че снижават скоростта на
придвижване преди влизането
в стрелбището в порядъка 50–
100 м (графика 1), 25% не променят тази скорост по отношение
на дистанцията.
От представените резултати
можем да кажем, че снижаването на скоростта зависи не само
от изискването спортистите
да възстановят своето дишане
и другите функции на организма,
свързани с физическото натоварване, но и от подходите към
стрелбищата, които на някои
трасета са леко профилирани (с
изкачване).
На следващата графика сме
отразили резултатите, свързани с фактора умора, която някои
състезатели изпитват преди
стрелбата (графика 2).
От резултатите, представени на графиката, се вижда, че 25%
от спортистите, участващи в
анкетирането, изпитват умора
след преодоляването на дистанцията преди изпълнението на
стрелбата, а 75% от биатлонистите въобще не чувстват така-

Графика 1

Графика 2

ва. Това явление може да се обясни
с високата скорост на придвижване на биатлонистите по дистанцията, поради което изпитват
голямо психо-физическо натоварване преди изпълнението на

стрелбата. Друга причина може
да бъде и недостатъчната или
слабата физическа и функционална
подготовка на спортистите.
За да установим дали биатлонистите мислят за резултата
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Графика 3

Графика 2
от стрелбата преди и след провеждането є, заложихме в анкетната карта въпроса дали мислите им са насочени в тази посока. Отговорите сме отразили
в графика 3. Проучването ни показва, че 58% от биатлонистите мислят за стрелбата преди
провеждането є, а също така и
82 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

след нейното изпълнение. Останалите 42% въобще не мислят
за резултата от проведената
стрелба. Мисълта за резултата
от стрелбата действа психологически на спортиста и той бива
разконцентриран по отношение
на останалата част от състезанието.

Графика 5

Графика 6
За да установим на кой изстрел
висококвалифицираните биатлонисти отдават най-голяма важност за успешното провеждане
на стрелбата (графика 4), 84%
от анкетираните са посочили
важността на първия изстрел.
Важността на първия изстрел
произтича от това, че след при-

ложеното физическо натоварване
биатлонистът трябва да доведе
организма до адекватно състояние за провеждането на стрелбата. Част от биатлонистите
(6%) смятат, че четвъртият
изстрел е най-важен за тях, тъй
като точно на него усещат повишения ударен обем на сърцето,
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причинен от кислородния дълг.
А 20% от анкетираните отбелязват, че най-важен за тях е петият изстрел. Някои от състезателите губят концентрация
от автоматичното преместване на оръжието от една мишена
към друга и „забързват“ ритъма
на стрелба, при което има голяма вероятност за допускане на
грешки.
На въпроса дали биатлонистите се влияят от различни
външни дразнители, като: шума
на зрителите, намиращия се на
съседния стрелкови коридор съперник, указанията на треньора
и др. (графика 5), 30% от анкетираните смятат, че тези дразнители влияят върху качеството
на стрелбата, а 70% посочват, че
въобще не забелязват тези външни дразнители или ги игнорират.
При по-младите биатлонисти,
които имат малък опит в състезанията от най-висок ранг, и при
високо емоционалната атмосфера, която се създава в хода на
самите състезания, се получава
нарушаване на концентрацията,
а от там и допускане на пропуски
при изпълнението на стрелбата.
За да установим кой е най-важният фактор за успеха в биатлона, всички биатлонисти, взели
участие в анкетното проучване
(100%), са посочили, че в биатлона
при приблизително еднаква скорост на придвижване по дистанцията най-важният и решаващ
фактор за постигане на нужния
резултат се явява стрелбата
(графика 6).
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За постигането на най-добър
резултат в съвременния биатлон
е необходимо биатлонистите да
постигат както висок процент
на успеваемост в стрелбата (95–
100%), така и тя да бъде изпълнена за възможно най-кратко време.
Изводи
1. Беше установено, че за постигането на най-висок резултат
в биатлона по-голямо значение
има компонента стрелба.
2. При висококвалифицираните
биатлонисти външните „дразнители“ и умората влияят в малък
процент върху резултата от
стрелбата. Това се дължи изцяло
на много добрата функционална и
физическа подготовка на състезателите.
Препоръки
Резултатите от проведеното
от нас изследване показаха, че е
необходимо скоростта на придвижване по дистанцията да бъде
такава, че стрелбата да бъде изпълнена в адекватно психо-физическо и емоционално състояние.
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Физическата подготовка – основен фактор
в хокейното съдийство
Николай Янчев, ТУ-Варна
Резюме. Хокейното съдийство е един от начините да си част от невероятната атмосфера на хокейната игра [1, 5]. Същевременно то дава
възможности за развиване и поддържане на двигателни и личностни
качества у съдиите, необходими не само в спорта, но и в ежедневната дейност на човека [2]. Това е свързано със специализирана физическа,
психическа подготовка, специфична за хокейното съдийство [2, 3, 4, 5].
Ключови думи: физическа подготовка, съдии, хокей

The physical training is the key factor of hockey umpiring
Nikolay Yanchev
Abstract. Hockey umpiring is one of the ways to be part of the incredible
atmosphere of the hockey game. The motor activity of the umpires is different
for practice games, friendly games and official meetings - from elementary to
complex-coordinating motor activities and from a slight to significant load on
the body. The motor behavior of umpires is a compilation of complex physical
efforts caused by the game’s environment.
In every new game, the motor activity is relatively different in content and form.
As a result, this includes running, stopping and starting and this is characterized,
by speed changes from, slow running to a sprint, multiple jogging forwards,
backwards and sideways. Part of the time is spent by standing still. There are
stationary positions that are used by the umpires to improve vision and visibility
such as: sideway squatting in low positions, with varying depths and bends.
Keywords: physical training, umpires, hockey
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Двигателната активност на
съдиите при ръководство на учебни, контролни и официални срещи
е изключително разнообразна – от
елементарни до сложно-координационни двигателни действия и
от леко до значително натоварване на организма. Двигателното
поведение на съдиите е комплекс
от физически усилия, предизвикани от игровата обстановка [4].
Предвид стохастичния характер
на действията в хокея на трева
е невъзможно съществуването
на адекватни средства, които да
възпроизвеждат изцяло съдийското поведение. Нещо повече, при
ръководство на всяка нова игра
двигателната активност по съдържание и по форма е относително различна.
Основни компоненти, реализиращи двигателната активност
на съдиите, са темповата издръжливост, силовата ловкост,
силовата и скоростно-силовата
(мускулна) издръжливост. Последната осигурява ефективността
на движенията на съдиите по
време на целия мач, а по- доброто
є състояние влияе положително
върху всички техни действия.
Ролята на силовата ловкост е
събирателен образ на уменията
на съдиите да извършват нестандартни, бързи, целесъобразни
движения с тялото при сложни
игрови ситуации [4].
Последните проучвания показват, че съдиите пробягват
около 5 км за 70 минути хокеен
мач, като дистанцията може да

варира и зависи от спецификата
и вида на всяка отделна среща
[2, 3, 5]. Крайната извършена работа включва бягане, спирания,
стартирания и се характеризира
с промени в скоростта от бавно
бягане до спринт, разнопосочно
бягане напред, назад и странично [3, 4, 5]. Част от времето се
изразходва от стоене прав. Има
стационарни позиции, които обикновено са предвидени от съдиите, за да се подобри виждането,
видимостта като: странични
приклякания в ниски позиции, с
различна дълбочина и навеждания
[5, 6].
С оглед на това физическата
подготовка се явява много важна
част от подготовката на хокейните съдийте и трябва да се
постига по подобен начин, както
играчите се подготвят в тренировките. Издържливостта трябва да се развива преди и да се поддържа до края на сезона.
Целта на настоящата статия е да установим ефекта от
въздействието чрез средствата
за физическа подготовка на английските съдии върху съдии от
регистъра на Българската федерация по хокей на трева (БФХТ).
За реализирането на тази цел
си поставихме следните задачи:
1. Проучване на специализирана литература.
2. Анализ на двигателната активност на съдиите.
3. Математико-статистическа обработка на получените
данни.
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Методи на изследване
Експеримента осъществихме
в продължение на една спортносъстезателна година – 2009/2010.
Обект на проучването бяха
14 съдии от регистъра на БФХТ,
разделени в две групи: експериментална, включваща седем съдии (мъже), и контролна група от
седем съдии (мъже).
За целта на изследването в
тренировъчната подготовка на
съдиите от експерименталната група допълнително включихме упражнения, близки до

спецификата на придвижване в
хокейното съдииство, посочени
в програмата на английската хокейна федерация: функционални
спринтове в квадрат; оттеглящи спринтове; совалково бягане, фартлек (вариант за време);
фартлек (вариант за пробягано
разстояние).
Използвахме и препоръчителната подготвителна част преди
всяка тренировка или съдийство
с динамични и статични упражнения за разтягане на съответните мускулни групи, посочена в
програмата [6] (табл. 1).

Таблица 1. Упражнения за подготвителната част
№

Динамични упражнения

Статични разтягания за
различни мускулни групи

1

Бягане 200 м; каране на
велоаргометър/кростренажор или на
гребен тренажор 5–10 мин.

Прасец и четириглав мускул

2

Напади в ходом 25 м

Тазобедрени мускули,
мускули в областта на
слабините и прасци

3

Ходене с високо повдигане на колената
Седалищни мускули и ахилес
и повдигане на пръсти от краката 25 м

4

Странично бягане по 15 м с всяко
водещо рамо

Прасец и долна част на
гърба

5

Бягане с повдигане на коляно и
разгъване на подбедрицата (кикове)
25 м

Тазобедрени мускули,
областта на слабините,
четириглав и двуглав
мускул

6

Бягане на зиг-заг напред 25 м

Тазобедрени мускули,
мускули в областта на
слабините и прасци

7

Бягане с 60% от възможностите
40-метрова отсечка

Тазобедрени мускули,
мускули в областта на
слабините и седалищни
мускули
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Фиг. 1
Описание на упражненията:
Упражнение 1. Функционални
спринтове в квадрат (фиг. 1)
От висок старт пробягване до
ъгъла на 10 метровата квадратна
решетка (маркирана от конусите), като се извършва странично
бягане с дясно водещо рамо за 10

метра, последвано от бягане назад 10 метра, след това странично бягане с ляво водещо рамо и
накрая 10 метра спринтово бягане до началната точка. Бягането
трябва да се изпълнява с максимална (мах) интензивност.
Възстановяване: 40 секунди.

Фиг. 2
Упражнение 2.
спринтове (фиг. 2)

Оттеглящи

От висок старт максимално
бягане 10 метра назад, последвано от 10 метра странично бягане

(мах) и накрая 10 метра спринт.
Променя се водещото рамо при
всяко следващо пробягване. Набляга се на плавните преминавания от бягане назад към страничните бягания и спринта.
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Фиг. 3
Упражнение 3. Совалково бягане (фиг. 3)
Бягането протича в следната
последователност:
Пробягват се 5 дължини по
10 метра спринт, последвано
от 5 дължини 20 метра и накрая
5 дължини 30-метрови спринтове.
Възстановяването е активно.
Упражнение 4. Фартлек (вариант 1 за време)
Започва се с 30 секунди леко
бягане, последвано от 20 секунди умерено бързо и 10 секунди
спринт. Изпълнява се в същата
последователност без прекъсване
5 пъти или общо 5 минути.
Упражнение 5. Фартлек (вариант 2 пистов за пробягано разстояние)
На лекоатлетическата писта (400 м) се правят 4 обиколки (1600 м) по следния образец:
Бавно бягане с удължена крачка с
умерена интензивност.
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1. 100 метра леко, 100 метра побързо (200 м)
2. 100 метра леко, 150 метра
по-бързо (450 м)
3. 100 метра леко, 200 метра
по-бързо (750 м)
4. 100 метра леко, 50 метра
спринт (900 м)
5. 150 метра леко, 50 метра
спринт (1100 м)
6. 200 метра леко, 50 метра
спринт (1350 м)
7. 100 метра леко, 50 метра побързо, 100 метра леко (1600 м).
В началото и в края на годината е направено тестване по двата официални теста за хокейни
съдии, утвърдени от ЕХФ – Купър
и Совалка/Бип-тест на 20-метрова отсечка. Променихме условието в Бип-теста да се направи до
отказ, а не до покриване на нивото според възрастта, за да сравним резултатите на двете групи
ЕГ и КГ.
След проведеното тестване е
направен математико-статистически анализ на получените резултати (табл. 3).

Таблица 2. Фитнес тестове за съдии на МХФ (FIH)
Совалка / Бип-тест

Мъже

Жени

Под 30 години

10-о ниво

9-о ниво

От 30 до 40 години

9-о ниво

8-о ниво

Над 40 години

8-о ниво

7-о ниво

2500 м

2300 м

Купър тест за
12 минути
За всички възрасти

Таблица 3. Фитнес тестове за съдии на МХФ (FIH)
Стойности на резултатите от проведените тестове
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА

ТЕСТОВЕ

БИП-ТЕСТ – ниво

КУПЪР –
изминато
разстояние
за 12 мин.

В
НАЧАЛО
_
Х

В
КРАЯ
_
Х

d

КОНТРОЛНА ГРУПА
В
НАЧАЛО
_
Х

10,2 ниво

11,5 ниво

d=1,3
ниво

2750 м

3100 м

d=350 м 2700 м

10,1 ниво

В КРАЯ
_
Х

11,1 ниво

2950 м

d

d=1,
ниво

d=
250 м
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От таблицата е видно, че
вследствие на приложената програма на подготовка получените резултати при изследваните
лица от ЕГ са по-високи (d=1,3) в
края на изследването по първия
показател. При КГ резултатите
бележат незначителен ръст по
първия показател (d=1,0).
По втория показател резултатите са идентични. При теста
Купър резултатите са значително по-добри за ЕГ, d=350 м, докато в края на изследването стойностите на изследвания показател за КГ са d=250 м.
Вследствие на получените от
изследването резултати препоръчваме на българските съдии да
включват в подготовката си упражнения от представената програма за физическа подготовка на
английската хокейна федерация.
С оглед важността на разглеждания от нас проблем насърчаваме всички хокейни съдии да подържат добра физическа подготовка,
с цел максимална подвижност и
ефективно съдийство по време
на състезание. Това би им позволило да са на правилното място
в точното време, което е предпоставка за вземане на обективно решение в дадена игрова ситуация. Близостта на съдиите до
игровите ситуации дава възможност на играчите да повярват, че
взетото решение е обективно.
Доброто съдийство би оказало положително влияние и върху
имиджа на всеки съдия.
Хокейните съдии биха могли да
използват тренировките на от92 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

борите като част от физическата си подготовка или за нейното
подържане.
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Влияние на екологични фактори върху телесната
структура на судански футболисти
Боян Дойчев, У. М. Али
Резюме. Всеки жив организъм се нуждае от определени екологични
и климатични условия, които в комбинация с биотичните фактори
формират специфична телесна структура. Проведените изследвания
на висококласни футболисти от Република Судан установяват сходни морфологични особености с останалата популация, с изключение на
твърде ниския процент мастна тъкан на играчите. Необходим е целенасочен тренировъчен процес за изграждане на адекватни стуктурни
характеристики като база за добра физическа дееспособност.
Ключови думи: екология, климат, телесна структура, футболисти

Impact of environmental factors on the body structure
of sudanese football players
Boyan Doytchev, W. M. Ali
Abstract. Environmental and climatic conditions in combination with biotic
factors form a specific body structure. Surveys of high ranking players from
the Republic of Sudan have found similar morphological characteristics to the
rest of the population, with the exception of too low a percentage body fat of
players. A purposeful training process is needed to build adequate structural
characteristics as a basis for a good physical performance.
Keywords: ecology, climate, body structure, football players
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Едни от актуалните проблеми на нашето съвремие са тези,
свързани с екологията.
По същество терминът ‘екология’ произлиза от гръцките
думи оikоs – дом, местоживеене,
пребиваване, и logos – наука, т.е.
екологията е наука за местообитанието. Конкретните природни условия, при които може да
живее даден организъм, са средата на живот (местообитанието). Еколо
гията изучава взаимоотношенията между живите
организми и околната среда. Организмът се характеризира като
„гост“, а средата като негово
„пребиваване“.
През годините това понятие
се разбира и разглежда в различен
аспект и претърпява редица метаморфози. В наши дни понятието „екология“ има по-обширен и
задълбочен смисъл, отколкото в
своето начало, а именно: екологията е наука за взаимовръзките в
природната среда – зависимостта на един организъм от друг,
зависимост между всички, включително и на човека, с различните компоненти на физическото
обкръжение.
Екологията е наука, която
може да бъде отъждествена с понятието „живот“. Нещо повече,
това е наука, изучаваща „качеството на живот“, както и адаптацията на човека към заобикалящата го среда.
Много са факторите, които
влияят върху всяка част от околната среда – температура, слънчева светлина, кислород, вода,
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почва, хранителни вещества и
други [3].
Факторите на околната среда
могат да се разделят на две категории – абиотични и биотични
[2].
Абиотични фактори – това
са неживите физични и химични eлементи от околната среда,
които се определят от условията на неограничената жизнена
среда (атмосфера, хидросфера и
литосфера), обитавана от даден
организъм. Тези фактори имат
огромно влияние върху живите
организми.
Абиотичните фактори в сухоземните системи включват температурата на въздуха, слънчевата светлина, вятъра, дъжда, надморската височина, почвата, рН,
хранителните вещества и др.
Към абиотичните фактори
могат да се причислят още климатът и природните бедствия,
като земетресения, наводнения,
вулканични изригвания и др. Тези
видове абиотични фактори водят до драстични последици за
екосистемите.
Коментирани накратко, някои
от основните абиотични фактори на екосистемите, които правят възможно съществуването
на живот на Земята, са:
Температурата е абиотичен
фактор, който силно зависи от
слънчевата светлина. Температурата е един от най-важните
и добре изучени екологични фактори. Тя има важно значение за
редица климатични процеси. Равновесието между топло и студе-

но, в комбинация с различни други
фактори, регулира редица биологични и физиологични процеси на
планетата [4].
Слънчевата светлина е основен
източник на енергия за Земята,
което я прави изключително важен абиотичен фактор. Тя е необходима за фотосинтезата.
Светлината не само е източник
на енергия, но е и важен фактор
за поддържане на биологичния ритъм на живот. Така светлината е
и жизнен фактор (ресурс), и лимитиращ (ограничаващ абиотичен)
фактор.
Кислородът (О2) е основен фактор за всички аеробни организми.
Без кислород хората и всички
останали организми, които го
използват, не биха могли да живеят. Кислородът се произвежда
от зелените растения чрез процеса на фотосинтеза и поради
това е пряко свързан със слънчевата светлина.
Водата (Н2О) е много важен
абиотичен фактор – всички живи
организми се нуждаят от вода,
„тя е живот“.
Почвата (зeмята) често се разглежда като важен абиотичен
фактор, определящ вида и разнообразието на растителни видове в
дадена област. Почвите се различават по състав, устойчивост срещу
ерозия, аерация, както и по капацитета си да задържат вода, което
влияе на тяхното плодородие.
Биотични фактори – в тази
група фактори влизат всички същества, които са способни да се

репродуцират – животни, растения, микроорганизми и бактерии.
Те взаимодействат помежду си
по много начини. Влиянието върху другите организми са конкуренцията, хищничеството, взаимопомощта,
потреблението,
паразитизмът, болестите, дори
и симбиозата.
Съвкупността от абиотичните и биотичните фактори на
средата, които са задължителни
за живота, растежа и репродуктивността на видовете в биоценозата, оформя екологична ниша,
специфична за всеки отделен вид.
Тя включва местообитаването,
където видът живее и се размножава и използва необходимата му
храна, факторите на средата, в
която съществува, както и функционалната му роля в биоценозата. Понятието „местообитаване“ обхваща само пространството, което обитава даден вид
организми, докато понятието
„екологична ниша“ е свързано с
техните функции.
За научната общност представлява интерес влиянието на
екологичните фактори, и в частност климатичните условия,
върху морфологичните характеристики на човека. Това насочи
нашето внимание към тези проблеми, свързани с населението от
Република Судан и по-конкретно
със състезателите по футбол.
Климатът се явява основен
компонент на околната среда,
който зависи от географското
положение.
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Географско положение
и климатични зони
на Република Судан
Република Судан е държава в
североизточната част на Африка. Граничи с Египет на север, с
Червено море на североизток, с
Еритрея и Етиопия на изток, с
Южен Судан на юг, с Централноафриканската република на югозапад, с Чад на запад и с Либия
на северозапад. Заема площ от
2 505 810 кв. км.
По-голямата част от страната е заета от равнини, прекъснати от няколко планински вериги.
Големите реки Сини Нил и Бели
Нил се сливат при столицата
Хартум и образуват река Нил,
която тече на север през Египет
към Средиземно море.
Количеството на валежите
нараства от север на юг. В северната част на страната се намира сухата Нубийска пустиня, а на
юг има мочурища и екваториални
гори. Дъждовният сезон продължава три месеца в севера (от юли
до септември) и до шест месеца в
юга (от юни до ноември). Сухите
региони са подложени на чести
пясъчни бури.
Според дефиницията в интернет „климатът е съвкупност от
метеорологични елементи, които характеризират състоянието на атмосферата на дадено
място“. В Република Судан има
обособени четири климатични
зони:
– Северен Судан, който е характерен със своя пустинен климат.
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Тук лятото е много горещо, а зимата е суха и много студена.
Температурите варират от
24оС през януари до екстремните
41оС през юни. Нощните температури са около 10оС и са по-ниски
през зимата, но могат да достигнат и доста по-ниски стойности. През есента валежите са
оскъдни. Пролетта липсва като
сезон.
– Източен Судан – тази климатична зона е характерна с т.нар.
„климат на Червено море“, изразяващ се с влажна и дъждовна
зима и с много влажно и горещо
лято. Времето е топло през цялата година, а валежите са обилни. Липсва ясно изразен сух сезон.
– Централен Судан – тази климатична зона е с много горещо
лято, обилни валежи през есента
и със студена и суха зима. Количеството валежи намалява от юг
на север от 600 до 100 мм годишно, като около 90% от тях са в
течение на 2–3 летни месеца. Тук
преобладава типичната савана с
разредени дървета, преминаващи на север в Централен Судан
в полупустиня, където отсъства
тревист слой. Около езерото Чад
и в междуречието на Бял и Син
Нил средната температура през
април и май е 30–45оС, а средният
максимум превишава 40оС. Найобщо, на юг климатът е тропичен, на север – горещ пустинен.
Относно Република Судан е
важ
на следната информация за
морфологичната характеристика на населението, съобразно района на местообитаването му.

Населението на Судан е
40 187 486 души: 52% са чернокожи, араби са 39%, бербери – 6%,
останалите 3% са чужденци. Пустинните области в Судан са
рядко населени и там гъстотата
е 15 души на км2.
Голяма част от населението е
съсредоточено в долината на Нил
и неговите притоци. Особено голяма е плътността му в основния „памучен“ район на страната
– северните части в междуречието на Бял и Син Нил. Северните
и северозападните пустинни райони почти не са заселени.
– Северен Судан – тук населението е средно на ръст, с телосложение на слаби и средно пълни хора.
– Източен Судан е населен с
ниски до средни по ръст индивиди със сравнително къси крайници. Те имат слабо до средно развито телосложение.
– Западен Судан е населен с хора
със средно до слабо телосложение,
без наличие на подкожни мазнини. Крайниците им са със средна
до голяма дължина. Те имат среден ръст, като почти всички са
еднакви на височина, въпреки че
се наблюдават много високи или
много ниски индивиди.
– Централен Судан – неговото
население е смес от Северен, Източен и Западен Судан. Тук се срещат всички гореизброени видове
население в зависимост от това,
откъде произлизат родителите.
Сравнителен анализ на информацията показва, че преобладава
популацията предимно със среден
ръст, неголямо телесно тегло,

със слабо развитие на подкожната мастна тъкан, умерено дълги
крайници, с тенденция към грацилна костна структура.
Основен климатичен фактор
се явяват температурните условия. Тези стойности влияят на
човешкия организъм, особено при
физическа активност, с повишаване на кожната температура в
тренировъчния процес с футболисти. Реакцията на хипоталамуса
води до максимално увеличаване
на пулса и кожната температура, което може да наруши кръвоснабдяването на активната мускулатура и компрометира работоспособността им по време на
мач. В. Ekbolm (1986) съобщава, че
при температури на въздуха 30оС
дистанцията, пробягана с максимална скорост, е 500 м, сравнена с
900 м при температура от 20оС.
Съществува ограничение в терморегулацията, водеща до падане
на кръвното налягане. Покачването на температурата активира
потните жлези чрез стимулиране
на норадреналина, свързано с увеличаване на потоотделянето. То
е в зависимост от влажността на
въздуха, която при високи стойности в комбинация с висока температура намалява функционалните
възможности на спортистите.
Футболистите губят 3 л и повече при 90-минутна игра при висока температура, като играят
роля и индивидуалните характеристики, т.е. нивото на изпотяване. В литературата има данни
за 13,1% загуба на телесна маса при
условия на игра с температура на
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Таблица 1. Сезонни промени в телесния състав на футболисти
Месеци
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Април
Май

Телесна маса
X
SD
75,99
5,98
75,97
5,84
76,51
5,83
76,10
5,78
76,05
5,93
76,27
6,02
76,11
5,87
76,27
5,87
76,24
6,03
76,25
5,96
76,00
6,17

% мастна маса
X
SD
10,52
2,56
10,65
2,19
10,27
2,54
10,99
2,41
11,57*
2,93
11,42*
2,90
11,46*
2,41
11,05
2,59
11,43*
2,58
11,25
2,63
11,46*
2,50

* Достоверни различия в стойностите от началото на сезона

въздуха 33оС и 40% относителна
влажност. Посочените атмосферни условия водят до повишаване на телесната температура,
която достига 38,3–38,5оС, при
които ситуации работоспособността намалява с дехидратацията на организма.
Екологичните фактори – температура, валежи, влажност, наличието на вода, вид минерали
и т.н., имат своята значимост
при формиране на телесните
структури, особено върху вариращите признаци, като тегло,
подкожна мастна тъкан, състав
на телесната маса, обиколки на
тялото и др. Това е представено
в табл. 1 от Casajus, C. A. (2001).
Посочените данни показват
стабилни средни стойности на
теглото, но по-голямата екочувствителност на мастната маса
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реагира със значителни статистически промени в зависимост
от сезонния период.
Нашите изследвания върху
186 висококласни судански футболисти установяват, че в представителните отбори на страната са включени състезатели от
различни етно-географски райони
на страната. Това рефлектира
върху техния физически облик
(табл. 2), без да има съществени
различия между играчите от различните футболни позиции.
Най-голямо впечатление прави информацията относно много ниския процент на мастната
тъкан. В литературата [2] се посочват нормативни стойности
от 10% до 20% при неспортуващи мъже. При спортисти тези
стойности са твърде вариращи
(5–13%), съобразно вида спорт.

Таблица 2. Ръст, тегло и телесен състав на судански футболисти
Ръст (см)

Тегло (кг)

Пост
X

X

Активна
телесна маса
(кг)

SD

X SD

X

179,3±8,1

72,13±,5

8,7±2,6

64,8±0,8

Защитници

177,4±6,59

69,41±,1

6,1±0,7

64,8±0,4

Халфове

178,8±8,7

69,1±4,9

5,6±0,4

65,2±0,9

Нападатели

176,3±5,7

68,2±6,1

7,8±1,6

62,7±1,8

Средни
стойности

177,5±7,1

69,7±5,3

7,5±0,9

64,6±1,8

Вратари

SD

Мастна
маса (%)

Сравнението с българското население [1] показва твърде високи
стойности от 22% при неспортуващите български мъже.
Най-вероятно малкият процент мастна тъкан при футболистите е обусловен не само от
физическата активност, но и от
генетичния компонент на целия
судански етнос.
Може да се приеме, че спортният подбор на футболистите от
Република Судан не е съобразен с
екологичните условия в отделните региони на страната. От тук
произтича голямата отговорност на треньорите да изградят
тренировъчен процес, който да
съдейства за оптимални морфологични характериските, обуславящи успешната реализация на
спортистите и в частност футболните състезатели.
В заключение
Екологичните фактори са елементите, които са задължителни за съществуването на органи-

SD

змите или действат неблагоприятно в своите крайни състояния
върху тях. Много са условията,
които влияят върху всяка част
от околната среда – температура, слънчева светлина, кислород,
вода, почва, осигуряващи подходящи условия на живот. Те съдействат за изграждане на адекватна телесна структура, която
е база за добра физическа дееспособност на човека.
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Сравнителен анализ на състезателната
дейност при елитни плувци (мъже) в
дисциплината плуване на 10 км
Петър Стойчев
Резюме. Анализите на плуването като състезателна дейност показват, че в последното деситилетие нарастваща популярност имат дългите плувания, като плуването на 10 км фигурира от 2008 г. в Олимпийската програма. Необходимостта от ефективно управление на спортната подготовка и в тези дисциплини изисква анализи на състезателната дейност, на нейните особености и на специфичните фактори,
които непосредствено влияят върху спортните постижения. В тази
насока целта на изследването е да се характеризира състезателната
изява при елитни плувци – мъже, участници в дълги плувания на 10 км.
Методика: От целеви видеозаснемания на четири състезания на
10 км: Олимпийска квалификация – Сетубал 2012; Олимпийски игри – Лондон 2012; Открито европейско първенство – Пиомбино 2012, Италия;
Световно първенство – Барселона 2013, са регистрирани, систематизирани и анализирани състезателните изяви на целия световен елит
мъже – постиженията общо на 175 състезатели. За обработване на получените данни са използвани математико-статистически методи:
вариационен анализ, корелационен анализ, t-критерий на Стюдънт за
зависими извадки, програмни продукти – SPSS 25 и Excel. При обсъждането са приложени сравнителен анализ и теоретичен анализ и синтез.
Изводи: Формират се групи на отличните спортни постижения –
в диапазона един час и 45 минути до 2 часа, и на много добрите – до
2 часа и 10 минути, за плувания на 10 км при световния елит мъже.
За оптимална състезателна изява целесъобразни се оказват плуването
със средна скорост в първите части на 10 км дистанция, рационалното
съхраняване на възможностите и ускореното преминаване на финалните 3 километра.
Ключови думи: плуване на 10 км, спортни постижения, световен
елит мъже, сравнителни анализи, оценки
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Comparative analysis of competitive activity of 10 km
swimming performance of elite male swimmers
Petar Stoychev
Abstract. Analyzes of swimming performance as a competitive activity reveal
that long-distance swimming has been increasing steadily in popularity over
the last decade with the 10 km swimming featured in the programme of the
2008 Summer Olympics. The need for effective management of sports training
in these disciplines also requires analysis of competitive activity, its peculiarities
and specific factors that directly affect sports performance. In this regard, the
aim of the study is to characterize the competitive performance of elite male
swimmers - participants in 10km long-distance swimming.
Methodology: From target video shooting of four races at 10 km swimming.
- Olympic Qualification tournament-Setubal 2012; London 2012 Summer
Olympics; European Open Water Championship - Piombino 2012, Italy; World
Cup 2013 - Barcelona are registered, systematized and analyzed competitions
of elite male from all over the world - achievements in total of 175 competitors.
Mathematical and statistical methods were used to process the obtained data:
variational analysis; correlation analysis; Student‘s t-test for dependent samples;
software - SPSS 25 and Excel. Comparative analysis and theoretical analysis and
synthesis were applied during the discussion.
Conclusions: Groups of excellent sports achievements are formed - in the
range of 1 hour 45 minutes to 2 hours as well as very good achievements - up to
2 hours 10 minutes for 10 km swimming for the world elite male. For optimal
competitive performance it is appropriate to swim at average speed in the first
parts of the 10 km distance, rational storage of capabilities and accelerated
swimming of the final 3 kilometers.
Keywords: 10 km swimming, sports achievements, world elite male,
comparative analyzes, evaluations (assessments)

Въведение
Плуването е приложна дейност и спорт с хилядолетна история и актуалност, който в
своите съвременни измерения
включва голямо разнообразие от
дисциплини [18, 19, 20]. Към тях
се причисляват и плувания на
10 км, които имат свои специфични характеристики и изисквания
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ровъчна дейност [1, 3, 4, 6, 9, 10,
12]. Проблемът не е проучван задълбочено, а е известно от теорията и практиката на спортната тренировка, че престижните
класирания и победи са резултат
от рационалното структуриране, динамика и реализация на
състезателната дейност [2, 10,
11, 14, 16]. Именно изискването за
целесъобразност, нейните особености и специфични фактори

определят и спортните постижения [2, 10, 11, 14, 16]. В тази методологична връзка се съдържат
и възможностите за съществено специфично оптимизиране на
процеса на спортната подготовка [1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 17].
Във времето вниманието на
много специалисти e било насочено към сравнителни анализи на
състезателната дейност, но по
отношение плуването на 10 км
при елитни мъже публикациите
са крайно ограничени, което определи и целите на изследователската ни дейност.
Цел, задачи и методика
на изследването
Целта на изследването е да се
характеризират спортните постижения и дейност при елитни
плувци – мъже, участници в дългите плувания на 10 км. Резултатите се явяват ефективен фактор за оптимизиране на състезателната изява и подобряване на
управлението на тренировъчния
процес.
Задачи на изследването:
1. Анализ по данни от информационни източници на актуални
теоретични и приложни знания
за състезателната дейност в
дългите плувания.
2. Систематизиране на спортните постижения и характеристика на влиянието на водещи
компоненти на състезателната
изява в плувания на 10 км при световния елит – мъже.

3. Количествени оценки на постиженията в плувания на 10 км
при световния елит – мъже и
прогноза за оптимална състезателна изява.
Обект на изследване е състезателната дейност в плуванията
на 10 км при елитни състезатели
– мъже.
Предмет на изследване са крайните и парциални – на отделни
отсечки, спортни постижения в
плуванията на 10 км мъже, характеристиката и влиянието на водещи компоненти върху спортния резултат, нормативните
таблици за оценки на спортните
постижения.
Изследвани лица: Бяха регистрирани, систематизирани и
анализирани спортните постижения и състезателни изяви на
целия световен елит мъже в дългите плувания –постиженията
общо на 175 състезатели.
Методи на изследване: информационно проучване – проучено бе
съдържанието на специализирани
публикации; анализ на документи –
систематизирани бяха протоколи с постижения от дългите плувания на 10 км в четири най-значими спортни състезания – Олимпийска квалификация – Сетубал
2012 г.; Олимпийски игри – Лондон
2012 г.; Открито европейско първенство – Пиомбино 2012 г.; Световно първенство – Барселона
2013 г.; констативни експерименти,
включващи анализи на видеозаснемания, направени от FINA; модели на състезателната дейност;
математико-статистически методи:
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вариационен анализ за определяне
на средното ниво и дисперсия на
резултатите от измерванията;
корелационен анализ – обикновена
линейна корелация на Пиърсън
(при постиженията от отделните обиколки на 10 км състезателна дистанция); t-критерий на
Стюдънт, за да бъдат характеризирани установени различия; метод на Мартин за разработване на
нормативи при показатели с нормално разпределение и персетилен
метод при различно от нормалното; програмни продукти – SPSS 25
и Excel; сравнителен анализ и теоретичен анализ и синтез за характеристика и обсъждане на обособените резултати.
Получени резултати и анализи
Състезателните плувания на
дистанции от 10 км се провеждат
в открити водни пространства,
а не в плувни басейни, което не
позволява да се стандартизират
изцяло условията на състезателна дейност. Този факт показва,
че и по отношение на спортните

постижения не е възможно да се
абсолютизират строго научно и
да се интегрират механично количествени стойности. Реални
се оказват индивидуални за всяко
състезание и последващи сравнителни анализи с вариативност
на крайните обобщаващи изводи.
Интегрираните в таблица 1
данни от Олимпийската квалификация – Сетубал 2012 г. за състезатели мъже дават основания
да се посочи, че постигнатото
най-добро постижение в това
състезание е функция на динамично променящи се във всяка следваща част резултати.
(Данните за спортните постижения, отразени в таблици 1,
8, 12 и 15, са в минути и секунди.)
След най-бавната като време
първа част следва подобряване на
постиженията във всяка следваща, за да се стигне до финалната
6-а част, която е почти със седем минути по-бързо преплувана
спрямо първата.
Установената прогресивна динамика на постиженията е характерна за най-добрите състезате-

Таблица 1. Постижения на състезателите мъже, 10 км – Сетубал 2012 г.
Изследване

N

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

Lap 1

53

21,53

25,5

3,97

22,21

0,61

2,75 4,009* 18,906*

Lap 2

53

17,38

20,47

3,09

17,86

0,64

3,58 2,236*

5,25*

Lap 3

53

17,17

19,57

2,4

17,71

0,70

3,97

1,442*

0,633

Lap 4
Lap 5
Lap 6

53
53
53

16,38
16,11
14,59

20,29
20,24
20,21

3,91
4,13
5,62

17,15
17,02
16,51

1,07
1,14
1,36

6,26
6,71
8,23

1,319*
1,207*
1,29*

0,524
0,27
0,938
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ли и не се наблюдава при състезателите, класирани на последните
места. При тях показаната динамика е с хетерохронен характер,
като след първата до третата
част от дистанцията постиженията се подобряват, след което
има спад с близо 30 секунди и до
финала е виден стремеж за подобряване на постижението, но той
е с малки стойности от 5 до 8 секунди. В обобщен анализ на изявената тактическа реализация за
средните постижения на цялата
група състезатели се установява
позитивен, но много малък – едноминутен, диапазон на подобряване на спортния резултат от
втората до финалната част на
10-километровата дистанция.
Анализите на количествените
стойности на коефициентите на
вариация, които варират от 2,75
до 8,23, се явяват доказателство
за твърде хомогенните по възможности състезатели, взели участие

в това плуване. Тоест регистрираните постижения се явяват
функция на сериозна конкуренция и имат реална прогностична
стойност при изграждането на
модел за оптимална състезателна
изява. Аргумент за направените
разсъждения са и количествените
стойности на размаха на резултатите, които са в границите на
2,4 до 5,6 минути съответно при
третата и шестата част от състезателната дистанция.
Измененията на стойностите на другите два информативни
показателя – асиметрия и ексцес,
варират в гранични интервали,
характеризиращи нормални по
конфигурация разпределения на
спортните постижения, което
определя и възможностите за коректни сравнителни анализи и разработване чрез метода на Мартин
на нормативни таблици за оценки
на резултатите в плуването 10 км
при елитни състезатели мъже.

Таблица 2. Достоверност на разликите в постиженията между първата и останалите части на състезателното разстояние при плувци
мъже, 10 км – Сетубал 2012 г.

N
53

N
53

Lap 1

Lap 2

Х1

S1

Х2

22,28

17,86

17,86

Lap 1

Lap 2
S2

d

d%

0,93 -4,30 -19,28

Lap 3

Х1

S1

Х2

S2

22,28

17,71

17,71

0,85

Cohen d

t

P (t)

6,141

45,96

100,00

Cohen d

t

P (t)

6,812

50,98

100,00

Lap 3
d

d%

-4,48 -20,13
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N
53

N
53

N
53

Lap 1

Lap 4

Х1

S1

Х2

S2

22,21

0,61

17,15

1,07

Lap 1

Lap 4
d

d%

-5,06 -22,80

Lap 5

Х1

S1

Х2

S2

22,21

0,61

17,02

1,14

Lap 1
S1

Х2

S2

22,21

0,61

16,51

1,36

t

P (t)

5,272

38,38

100,00

Cohen d

t

P (t)

5,338

38,86

100,00

Cohen d

t

P (t)

5,036

36,67

100,00

Lap 5
d

d%

-5,19 -23,38

Lap 6

Х1

Cohen d

Lap 6
d

d%

-5,70 -25,66

Направените по-горе анализи
се допълват с анализи на поместените в таблици от 3 до 6 данни, които съдържат обективни
научни доказателства за математико-статистическата досто-

верност на наблюдаваните различия между регистрираните в
различните части на 10 километровата състезателна дистанция
постижения.

Таблица 3. Достоверност на разликите в постижения между втората и останалите части на състезателното разстояние при плувци
мъже, 10 км – Сетубал 2012 г.

N
53

N
53

Lap 2

Lap 3

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,86

0,64

17,71

0,70

-0,15

-0,84

0,422

3,07

99,66

Lap 2

Lap 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,86

0,64

17,15

1,07

-0,71

-3,99

1,261

9,18

100,00
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N
53

N
53

Lap 2

Lap 5

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,86

0,64

17,02

1,14

-0,84

-4,71

1,221

8,89

100,00

Lap 2

Lap 6

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,86

0,64

16,51

1,36

-1,35

-7,54

1,457

10,61

100,00

и се обуславят от причини, свързани със старта на състезанието,
където скоростта на плуване започва от нулева стойност, а също
състезателите са в плътна група
и не могат в първите 400–500 м
да се позиционират по начин, позволяващ им да изявят реалните
си скоростни възможности .

Систематизираните в таблица 3 количествени стойности на
доверителната вероятност P(t)
и коефициента на Коен доказват,
че преплуването на първата част
от дистанцията е реално по-бавно от всяка следваща дистанционна компонента. Установените факти са логично очаквани

Таблица 4. Достоверност на разликите в постиженията между третата и останалите части на състезателното разстояние при плув
ци мъже, 10 км – Сетубал 2012 г.

N
53

N
53

N
53

Lap 3

Lap 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,71

0,70

17,15

1,07

-0,56

-3,18

0,910

6,62

100,00

Lap 3

Lap 5

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,71

0,70

17,02

1,14

-0,69

-3,90

0,943

6,86

100,00

Lap 3

Lap 6

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,71

0,70

16,51

1,36

-1,20

-6,76

1,218

8,87

100,00
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Таблица 5. Достоверност на разликите в постиженията между четвъртата и останалите части на състезателното разстояние при
плувци мъже, 10 км – Сетубал 2012 г.

N
53

N
53

Lap 4

Lap 5

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,15

1,07

17,02

1,14

-0,13

-0,75

0,355

2,58

98,73

Lap 4

Lap 6

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,15

1,07

16,51

1,36

-0,63

-3,70

0,810

5,89

100,00

Таблица 6. Достоверност на разликите в постиженията между петата и шестата част на състезателното разстояние при плувци мъже,
10 км – Сетубал 2012 г.

N
53

Lap 5

Lap 6

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

17,02

1,14

16,51

1,36

-0,51

-2,98

0,836

6,09

100,00

Таблица 7. Коефициенти на корелация между постиженията в различните части на състезателната дистанция при плувци мъже,
10 км – Сетубал 2012 г.
Lap 1

Lap 2

Lap 1

1

Lap 3

Lap 4

Lap 5

Lap 6

Total

Lap 2

0,668

1

Lap 3

0,665

0,903

1

Lap 4

0,460

0,905

0,838

1

Lap 5

0,525

0,849

0,786

0,949

1

Lap 6

0,566

0,806

0,719

0,817

0,897

1

Total

0,455

0,917

0,829

0,946

0,944

0,899
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1

Анализите на поместените
в таблици 4, 5 и 6 водят до същите обобщения. Тоест наблюдаваните различия в стойностите на спортните постижения
при преплуване на съставящите
състезателната 10-километрова
дистанция шест части са достоверни и характеризират особеностите на състезателната изява
при световния елит мъже, стартирали в Сетубал 2012 г.
В таблица 7 са поместени
стойностите на обособените корелационни коефициенти между
спортните постижения на отделните части от 10 км състезателна дистанция. Установява
се, че при корелация на така обособените достоверно различни
парциални постижения се формират статистически значими
много високи – над 0,70 до 0,95,
стойности на корелационни коефициенти. Това фромира високи и много високи положителни
зависимости между всички, без

първата, части от дистанцията
и крайното постижение. Тоест
от позициите, които заемат състезателите след втората преплувана част от състезателното
разстояние, с голяма доза достоверност може да се прогнозира и
крайното им класиране в състезанието.
Резултатите от първата
част от дистанцията също са
положително свързани с крайното постижение – стойностите
на корелационните коефициенти
са от 0,46 до 0,67, но съдържат
значително по-слаба прогностична информация. Това подчертано се отнася за неубедителните
възможности за прогнозиране на
крайния резултат, спрямо който
коефициентът на корелация е с
най-ниска стойност – 0,45.
Направения по-горе анализ разширяваме с анализи на състезателната изява по време на Олимпийските игри – Лондон 2012 г.
В това състезание участваха

Таблица 8. Постижения на състезателите мъже, 10 км – Лондон 2012 г.
Изследване

N

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

Lap 1

25

18,09

19,09

1

18,18

0,19

1,06

4,763* 23,347*

Lap 2

25

19,01

20,22

1,21

19,09

0,24

1,24

4,926* 24,482*

Lap 3

25

18,23

20,49

2,26

18,43

0,43

2,33

4,946* 24,634*

Lap 4

25

18,32

20,36

2,04

18,46

0,40

2,17

4,876* 24,132*

Lap 5

25

17,45

21,21

3,76

18,16

0,74

4,05

3,25*

12,973*

Lap 6

25

17,46

21,16

3,7

18,43

0,89

4,84

1,573*

2,742*

Total

25

109.55 120.03 10.48 111.368 2.12

19,27

3,14

11,79

Спорт и наука, кн. 5, 6/2019 109

25 състезатели, чиито постижения са обединени в таблица 8.
Анализите дават основания
да се посочи, че конкуренцията е
възможно най-висока и във всяка
от шестте съставящи части на
цялата дистанция постиженията едно спрямо други са много
близки – от 18,18 до 19,09, т.е. в
интервал само една минута през
цялата надпревара. Стойностите на коефициентите на вариация, които са от 1,06 до 4,84, допълват доказателствеността на
анализираното. Регистрираните
постижения показват отсъствието на изявени лидери до финалната шеста обиколка, а изявените изравнени възможности на
участниците във второто олимпийско състезание поставят найвисоки изисквания към процеса на
тяхната спортна подготовка.
Сравненията между преплуване-

то на дистанцията от победителя – Oussama Mellouli, от класирания на 9-о място Петър Стойчев, заелия 24-о място – Mazen
Metwaly, и средните постижения
във всяка от шестте части на
състезателното разстояние са
представени в графичен вид във
фигура 1.
Сравнителните анализи показват, че решаващи за крайното
класиране са постиженията в петата и шеста част на дистанцията, където състезателите,
намиращи се в най-добра спортна
форма и реализирали най-ефективен тактически план, очертават
и своето предимство пред останалите.
След равностойно преминаване на първите четири части започват и финалните ускорения
в последните две, които формират и крайното класиране.

Фиг. 1. Сравнения между различни състезатели – участници
в плуването на 10 км на Олимпийските игри в Лондон 2012 г.
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Анализът на състезателната
изява на Петър Стойчев показва,
че той от старта до финалните
метри винаги е бил с по-добър резултат от средното ниво на конкурентите. Малката разлика с
постижението на Осама Мелолуи

е аргумент за равностойна класа
и е функция на случайни фактори.
Разработената на базата на
персентилния метод и чрез експертни становища нормативна
таблица 9 може да се приеме като
базова по отношение количестве-

Таблица 9. Нормативна таблица за оценка на постижения на елитни
състезатели мъже при плуване на 10 км
Оценка

Граници

Много висока – Отлична 6

Под 110,0

Висока – Отлична 5,50

От 110,0 до 110,5

Над средната – Мн. добър 5

От 110,5 до 111,5

Средна – Добър 4

От 111,51 до 112,0

Под средната – Добър 3,50

От 112,01 до 113,01

Ниска – Среден 3

От 113,01 до 114,29

Много ниска – Слаб 2

Над 114,3

Таблица 10. Достоверност на разликите в постиженията между първата и останалите части на състезателното разстояние при плувци
мъже, 10 км – Лондон 2012 г.

N
25

N
25

N
25

Lap 1

Lap 2

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

18,18

0,19

19,09

0,24

0,91

5,02

14,434

72,17

100,00

Lap 1

Lap 3

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

18,18

0,19

18,43

0,43

0,26

1,42

0,552

2,76

98,91

Lap 1

Lap 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

18,18

0,19

18,46

0,40

0,28

1,55

0,635

3,18

99,59
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N
25

N
25

Lap 1

Lap 5

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

25

18,18

0,19

18,16

0,74

-0,02

-0,10

0,033

0,16

Lap 1

Lap 6

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

18,18

0,19

18,43

0,89

0,25

1,39

0,329

1,65

88,72

ната оценка на представянето
на всеки елитен плувец мъж при
плуване на 10 км.
В съответствие с таблица 9
класирането на Петър Стойчев с
постижение от 1.50.46,2 (110,46),
примерно, обективно се оценява
като високо със словесна оценка
„Отличен 5,50“.
От анализите на систематизираните в таблица 10 количествени стойности на t-критерия на
Стюдънт за зависими извадки и
на коефициента на Коен се установява, че наблюдаваните разлики в постиженията между първата и следващи части на 10 км
дистанция са достоверни спрямо
втората, третата и четвъртата обиколка. При последните
пета и шеста обиколка това не
се потвърждава, което е следващ аргумент, очертаващ равностойността на състезателната
изява на Олимпийските игри в
Лондон през 2012 г.
Сравненията с предолимпийската квалификация – Сетубал
2012, показват, че състезателна112 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

та изява в Лондон се характеризира с много по-висок интензитет
във втората част на плуването,
където явно не се очертават изявени фаворити и до финалната
линия изравнените възможности
на участниците очертават оспорвана битка за призово класиране.
Обособените стойности на
t-критерия на Стюдънт за зависими извадки и на коефициента
на Коен очертават във всички
случаи достоверност на разликите в постижения между втората и останалите части на състезателното 10 км разстояние.
Наблюдаваното обясняваме със
скоростното начало на състезателна изява, водещо до достоверни размествания в позициите
в началния етап на състезанието, които обаче много скоро след
това – в следващата трета част
на състезателната дистанция,
се изравняват отново.
Анализите на количествените
стойности на посочените по-горе коефициенти не потвържда-

ват наличието на достоверни
разлики в нито един от случаите
на сравнение между постиженията в третата, съответно четвъртата и следващите части на
дистанцията. Последващото в
състезателната изява финално
усилие на плувците мъже води до
очертаващи се достоверни различия в постиженията между
петата и шеста част от 10 км
разстояние.
Сравнителните анализи със
състезателната изява при плуването 10 км на предолимпийската
квалификация – Сетубал 2012 г.,
очертават логично обяснимата
голяма хомогенност на финалистите участници в Олимпийски-

те игри спрямо претендентите,
които се разделят в последните
части на дистанцията достоверно на по-добри и по-слаби състезатели.
За осъществяване на рационална тактика при плуване на 10 км
установените тенденции дават
основания за прогнозиране на същата в съответствие не само с
моментните собствени възможности, но приоритетно – с класата на участниците във всяко
състезание.
Направеният анализ намира
потвърждение и при обсъждане
на количествените стойности
на коефициентите на корелация,
систематизирани в таблица 11.

Таблица 11. Коефициенти на корелация между постижения в различните части на състезателната дистанция при плувци мъже, 10 км
– Лондон 2012 г.
Lap 1

Lap 2

Lap 3

Lap 4

Lap 5

Lap 6

Total

Lap 1

1

Lap 2

0,977

1

Lap 3

0,014

-0,038

1

Lap 4

0,007

-0,046

0,991

1

Lap 5

0,874

0,836

0,356

0,358

1

Lap 6

0,706

0,603

0,443

0,458

0,881

1

Total

0,885

0,826

0,328

0,333

0,965

0,934

От поместените коефициенти е видно, че те ясно очертават
хетерохронен характер на лидирането и водещите позиции в
отделните части на 10-километровата дистанция и в крайното
класиране. Челните позиции при

1

първата и втората обиколка позволяват положителни прогнози
за успешни финални позиции, но
разместванията и временните
класирания в средата на състезателното разстояние не влияят
и реално не гарантират призови
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места. При максимални изяви в
петата и шестата обиколка гаранциите за място в призовата
шестица са обективно формирани.
От тактическа гледна точка
формираните зависимости гарантират успешна състезателна
изява при добър старт и място в
челната група през първата обиколка, дистанционно присъствие
без стремеж за лидиране по средата и 6–7 км на дистанцията и
задължителен максимум на изява
във финалните километри.
Количествените стойности
на спортните постижения в
следващото анализирано състезание – Открития шампионат на
Европа, проведен през септември
2012 г. в Пиомбино, Италия, са
систематизирани в таблица 12.
Видно е, че техните количествени стойности се влошават в
сравнение с регистрираните на
Олимпийските игри в Лондон резултати от 1 час 49 минути 55
секунди и 2 часа и 3 секунди до
1час 57 минути 46 секунди време

на победителя и 2 часа 13 минути
и 29 секунди на последния завършил. Установените различия са
закономерно очаквани, тъй като
несъмнено Олимпийските игри са
най-силното състезание, особено
при сравнително новото включване на една дисциплина.
За плуването по разстоянието
е характерно отново сравнително неравномерно разпределение
на влаганите усилия с енергичен
старт, равнопоставеност в средата на дистанцията и реализирано финално ускорение. Наблюдаваните разлики в постиженията, както личи от съдържанието
на таблица 13, са достоверно значими между четирите части от
състезателното 10 км разстояние.
Неясно обособено е и приоритетното влияние върху крайното постижение на парциалните
от отделните четири части постижения. Количествените стойности на коефициентите на корелация между тях са обобщени
в таблица 14. Може да се твърди,

Таблица 12. Постижения на състезателите мъже, 10 км – Пиомбино
2012 г.
Изследване

N

X min

X max

R

Х

S

Lap 1

35

28,59

29,3

0,71

29,16

0,12

0,41 -3,249* 14,703*

Lap 2

35

29,56

33,06

3,5

30,19

0,53

1,75

4,811*

27,151*

Lap 2

35

29,56

33,06

3,5

30,19

0,53

1,75

4,811*

27,151*

Lap 4

35

27,11

29,31

2,2

28,13

0,72 2,55

-0,185

-1,209

Total

35

117,46 133,29 15,82 120,26 3,03 2,52

2,41

9,13
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V

As

Ex

Таблица 13. Достоверност на разликите в постижения между различните части на състезателното разстояние при плувци мъже, 10 км
– Пиомбино 2012 г.
N
35

N
35

N
35

N
35

N
35

N
35

Lap 1

Lap 2

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

29,16

0,12

30,19

0,53

1,03

3,55

1,909

11,30

100,00

Lap 1

Lap 3

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

29,16

0,12

31,50

0,91

2,34

8,02

2,517

14,89

100,00

Lap 1

Lap 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

29,16

0,12

28,13

0,72

Lap2

d

d%

-1,03 -3,53

Lap 3

Cohen d

t

P (t)

1,416

8,38

100,00

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

30,19

0,53

31,50

0,91

1,31

4,32

2,746

16,24

100,00

Lap2

Lap 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

30,19

0,53

28,13

0,72

Lap3

d

d%

-2,06 -6,84

Lap 4

Cohen d

t

P (t)

2,863

16,94

100,00

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

31,50

0,91

28,13

0,72

d

d%

-3,37 -10,70

че постижението в първата част
на дистанцията не е значимо за
крайното класиране в състезание-

Cohen d

t

P (t)

3,811

22,55

100,00

то. Влиянието на спортните резултати от втората и четвърта
част от състезателното разстояСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 115

Таблица 14. Коефициенти на корелация между постижения в различните части на състезателната дистанция при плувци мъже, 10 км
– Пиомбино 2012 г.

Lap 1
Lap 1
Lap 2
Lap 3
Lap 4
Total

Lap 2

1
0,009
-0,064
-0,002
-0,011

Lap 3

1
0,919
0,362
0,744

ние е умерено, а на постижението
в третата част – съществено
значимо. Възможно е при формиране на откъснала се челна група състезатели в края на третата част
останалата група състезатели да
са възприели състезанието като
решена надпревара.
Други факти по отношение на
състезателната изява в плуването
на 10 км се установяват и при анализа на постиженията на участниците мъже в Световния шампионат 2013 г. в Барселона, Испания.
Систематизираните в таблица 15 постижения показват

Lap 4

1
0,433
0,877

Total

1
0,678

1

голяма хомогенност на спортно-техническо ниво на участниците. Коефициентът на вариация се променя от 2,78 до 9,61, а
размахът на постиженията е в
тесни граници от 3,17 м в първата част на дистанцията до
9,26 м в четвъртата. Към това
могат да се прибавят количествените стойности на показателите асиметрия и ексцес, характеризиращи нормални по вид
разпределения на регистрираните в цялост и като парциални
за всяка част от дистанцията
постижения.

Таблица 15. Постижения на състезателите мъже, 10 км – Барселона
2013 г.
Изследване

N

X min

X max

R

Х

S

V

As

Ex

Lap 1

62

28,09

31,26

3,17

28,51

0,79

2,78

2,803*

6,754*

Lap 2

62

27,18

32,07

4,89

27,88

1,46

5,24

2,104*

2,843*

62

26,42

33,09

6,67

28,18

1,68

5,97

1,915*

1,962*

Lap 4

62

25,32

34,58

9,26

30,50

2,93

9,61

-0,056

-1,477*

Total

62

109,11

130,46 21,35 112,96 6.43

5,69

1,79

1,59

Lap 3
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Таблица 16. Достоверност на разликите в постижения между различните части на състезателното разстояние при плувци мъже, 10 км
– Барселона 2013 г.
N
62

N
62

N
62

N
62

N
62

N
62

Lap 1

LAP 2

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

28,51

0,79

27,88

1,46

-0,63

-2,19

0,780

6,14

100,00

Lap 1

LAP 3

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

28,51

0,79

28,18

1,68

-0,32

-1,14

0,283

2,23

97,06

Lap 1

LAP 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

28,51

0,79

30,50

2,93

1,99

6,99

0,756

5,96

100,00

Lap 2

LAP 3

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

27,88

1,46

28,18

1,68

0,30

1,08

0,538

4,24

99,99

Lap 2

LAP 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

27,88

1,46

30,50

2,93

2,62

9,39

1,073

8,45

100,00

Lap 3

LAP 4

Прираст на резултатите

Х1

S1

Х2

S2

d

d%

Cohen d

t

P (t)

28,18

1,68

30,50

2,93

2,32

8,22

0,989

7,79

100,00

За статистическата достоверност на наличните разлики
между постиженията в отделните части на състезателната дистанция правим характеристики

на база систематизираните в
таблица 16 стойности на коефициентите на Коен и доверителната вероятност P(t).
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Таблица 17. Коефициенти на корелация между постижения в различните части на състезателната дистанция при плувци мъже, 10 км
– Барселона 2013 г.
Lap 1

Lap 2

Lap 3

Lap 4

Total

Lap 1

1

Lap 2

0,916

1

Lap 3

0,805

0,946

1

Lap 4

0,489

0,556

0,601

1

Total

0,841

0,940

0,950

0,690

Анализите водят до обобщенията, че са формирани достоверни
различия между постиженията в
отделните части на състезателната дистанция. Тоест в това
състезание участниците, независимо че са с изравнени възможности, показват реално осъществен
стремеж на по-добрите плувци
да лидират от първите метри
на 10-километровото разстояние. Това се потвърждава и от
високите стойности на коефициентите на корелация, обобщени
в таблица 17.
Изводи и препоръки
1. Установява се, че характеризиращите теоретични и приложни анализи за състезателната дейност в дългите плувания
са твърде ограничени като брой,
съдържание и изводи в специализираната литература
2. Систематизирането дава
основания да се формират групи
на отличните спортни постижения – в диапазона 1 час и 45 мину118 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

1

ти до 2 часа, и много добри – от
2часа до 2 часа и 10 минути за състезателната изява в плувания на
10 км при световния елит мъже.
3. За оптимална състезателна
изява целесъобразно се оказва плуване със средна скорост в първите части на 10 км дистанция, рационално съхраняване на възможностите и ускорено преминаване
на финалните 3 километра.
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Теория и методика на спортната подготовка
Факторна структура на физическото развитие
и физическата дееспособност на студентки
Петко Маврудиев
Резюме. Целта на нашето изследване е свързана с разкриването на
факторната структура и идентифицирането на основните фактори
на физическото развитие и физическата дееспособност на изследваната от нас съвкупност.
Предмет на изследване са факторите на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти.
Обект на изследване са 58 момичета – студентки от факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“ – София.
За решаване на целта и задачите на изследването са използвани
следните методи на изследване: теоретичен анализ, антропометрия,
спортно-педагогическо тестиране, математико-статистически методи.
За оценка на физическото развитие са използвани 6 морфофункционални показателя, в т.ч. и изчисленият индекс на телесната маса (Body
Mass Index – BMI).
За установяване състоянието на физическата дееспособност на студентите е извършено тестиране по 8 показателя.
При обработката на резултатите от изследването е приложен вариацонен и факторен анализ за разкриване на факторната структура и
за идентифициране на основните фактори на физическото развитие и
физическата дееспособност при изследваната съвкупност. Корелационните матрици са факторизирани по метода на главните компоненти,
с последваща Varimax ортогонална ротация (Wainer/Braun, 1988).
Ключови думи: студентки, физическо развитие, физическа дееспособност, фактора структура

120 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

Factor structure of the physical development
and physical capacity of students
Petko Mavrudiev, PhD
Abstract. The aim of our research is to reveal the factor structure and to
identify the main factors of the physical development and physical capacity of
the studied population.
Subject of the study are the factors of physical development and physical
capacity of students.
Object of the study are 58 student girls from Pedagogy faculty of NSA
“V. Levski” Sofia.
The following research methods were used to solve the aim and tasks of the
study: Theoretical analysis, anthropometry, sports-pedagogical testing, mathematical
and statistical methods.
Six morpho-functional indicators were used to assess the physical
development, including calculation of Body Mass Index (BMI).
In order to determine the physical capacity of the students, 8 indicators were
tested.
In order to process the results of the study, we used Variable and Factor
Analysis - to reveal the factor structure and to identify the main factors of physical
development and physical capacity in the studied population. Correlation
matrices are factorized by the main component method, followed by Varimax
orthogonal rotation (Wainer/Braun, 1988).
Keywords: students, physical development, physical capacity, factor structure

Физическата дееспособност е
наличие на потенциал за по-пълна
изява на индивида в различните
сфери на човешката дейност. Нивото на физическата дееспособност определя не само степента
на функционалните възможности
на организма, приспособяването
на организма към околната среда, но и поведенческите реакции
на личността, което означава,
че от нея зависят до голяма степен развитието и състоянието
на всички други качества на лич
ността. Тя осигурява солиден ресурс за по-добро здраве, за по-го-

ляма продуктивност в учебната,
професионалната и битовата
дейност, за по-добро качество на
живот и професионална реализация, което важи в още по-голяма
степен за успешната професионална реализация на спортните
педагози [4, 7, 16, 17, 18, 19]. Разбира се, тя е следствие от системни занимания с физически упражнения и спорт. Нейното фундаментално значение е отбелязано
в много публикации от научната
общност и продължава да е обект
на множество изследвания [4, 8,
9, 14, 16, 17, 18, 19].
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Целта на нашето изследване е
свързана с разкриването на факторната структура и с идентифицирането на основните фактори на физическото развитие
и физическата дееспособност на
изследваната от нас съвкупност.
Използването на факторния
анализ позволява да бъдат определени най-важните за всяка
съвкупност признаци, които,
обединени в т.нар. фактори, разкриват приоритетните страни
на факторната структура на физическото развитие и физическата дееспособност, поради което
той намира изключително широко приложение в спортната наука – както в спортното майсторство [1, 10, 15], така и при физическото възпитание в образователната система [5, 6, 7, 8, 13, 15], в
спорта за всички и други [8].
Методика на изследването
Предмет на изследване са
факторите на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти.
Обект на изследване са 58 момичета – студентки от факултета по педагогика при НСA „Васил
Левски“ – София.
За решаване на целта и задачите на изследването са използвани следните методи на изследване: теоретичен анализ, антропометрия, спортно-педагогическо
тестиране,
математико-статистически методи [2, 3, 11, 12].
За оценка на физическото развитие са използвани 6 морфо122 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

функционални показателя, в т.ч.
и изчисленият (показател 4) индекс на телесната маса (Body
Mass Index – BMI) [2, 11, 12].
За установяване на състоянието на физическата дееспособност на студентите е извършено тестиране по 8 показателя [2,
12] (табл. 1).
При обработката на резултатите от изследването е приложен вариацонен и факторен
анализ за разкриване на факторната структура и за идентифициране на основните фактори на физическото развитие и
физическата дееспособност при
изследваната съвкупност. Корелационните матрици са факторизирани по метода на главните компоненти, с последваща
Varimax ортогонална ротация
(Wainer/Braun, 1988) [3]. При идентифицирането и подреждането
на факторите са взети под внимание следните критерии и параметри:
 Процент на обяснената от
всеки фактор изходна дисперсия
на изследваното явление (α²);
 Степен на разкриване (изява)
на съответния признак в общата
факторна структура, информация за което носят стойностите на h²;
 Факторно тегло на всеки
показател по дадения фактор и
неговата посока (знак), които
разкриват силата и характера на взаимовръзката (положителна или отрицателна) между
показателите на отделния фактор.

Анализ на резултатите
Резултатите от вариационния анализ на наблюдаваните от
нас индекси за физическо развитие
и дееспособност (табл. 1 и 2) показват, че стойностите имат
нормално разпределение и изследваните индивиди са сравнително
хомогенни по отношение на характеристиките на тези индекси.

Факторната структура на физическото развитие и физическата дееспособност на бъдещите
учителки по физическо възпитание е изградена от 5 основни фактора. В своята съвкупност тези
фактори обясняват доста висок
процент от изходната дисперсия
на изследваното явление (77,30%)
(табл. 2).

Таблица 1. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие и дееспособност на студентките от ФП на НСА
№

Показатели

X

S

V

Min

Max

As

Ex

1.

Ръст

165,28 5,79

3,50

150

185

0,51

1,49

2.

Тегло

57,66

8,51

14,77

44

100

2,38

10,06

3.

Индекс на телесната
маса (BMI)

21,07

2,45

11,61

1,12

2,17

4.

Гръдна обиколка – дих.
разлика

6,38

1,66

26,07

3

10

0,27

-0,17

5.

Ръчна динамом. –
удобен г. крайник

23,53

7,14

30,35

10

40

-0,16 -0,35

6.

Ръчна динамом. –
неудобен г. крайник

17,97

7,12

39,61

2

38

0,48

0,18

7.

Спринт 20 m

3,91

0,42

10,61

5,35

3,05

0,79

2,38

8.

Бягане 10 х 5 м

17,73

1,69

9,52

22,56 14,62 0,84

1,28

9.

Скок на дължина

1,89

0,24

12,45

1,4

2,5

0,41

0,15

10.

Хвърляне на пл. топка
– от седеж

3,90

0,69

17,62

2,2

5,6

0,41

0,27

11.

Хвърляне на пл. топка
– от лег

4,05

1,03

25,30

2

6,6

0,27

-0,53

12.

Коремни преси

25,57 4,58

17,93

16

36

0,22

-0,59

13.

Наклон напред

114,21 6,49

5,68

95

127

-0,23

0,44

14.

Фламинго

140,04

7

0

1,50

1,27

1,36

1,91

16,81 29,22
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Таблица 2. Факторна структура на физическото развитие
и физическата дееспособност на студентките от ФП на НСА

При анализа на фиг. 1 прави
впечатление, че първите два фактора в тази съвкупност се отличават от останалите с много повисок процент на обяснената от
всеки от тях изходна дисперсия
на физическото развитие и физическата дееспособност (съответно 20,18% и 19,48%).

Това са комплексни фактори,
всеки от които може да бъде
идентифициран на базата на
5 признака, определящи неговата
същност, израз на което са значимо високите факторни тегла по
съответния фактор.
Първият фактор обяснява
20,18% от изходната дисперсия,

Фиг. 1. Относителни дялове на обяснената от изведените фактори
изходна дисперсия на физическото развитие и физическата дееспособност на студентките от ФП на НСА
124 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

като с най-високи факторни тегла (0,861 и 0,857) са показатели
10 и 11 (съответно хвърляне на
плътна топка от седеж и от лег),
следвани от показател 13 (наклон
напред – факторно тегло 0,638) и
показатели 5 и 6 (ръчна динамометрия на удобния и неудобния
горен крайник – факторни тегла
съответно 0,609 и 0,615). Тъй
като и при петте показателя
посоката на нарастване на резултатите е положителна, може да
се твърди, че и взаимовръзката
между тях е положителна. На базата на тези разсъждения факторът може да бъде определен като
„взривна сила на горните крайници“, която е в пряка взаимозависимост със силата на хвата и
гъвкавостта на тялото“ (фиг. 2).
Вторият фактор обяснява
19,48% от изходната дисперсия.

Факторът разкрива значимостта на взривната сила на долните крайници (показател 9), скок
на дължина от място с факторно тегло 0,761, и бързината на
студентките (показатели 7 и 8),
съответно спринт 20 м и совалково бягане 10х5 м, с факторни
тегла -0,753, определяйки за тях
второто място във факторната структура на физическото
развитие и физическата дееспособност на изследваната от нас
съвкупност студентки. С високи факторни тегла тук отново
се отличават показатели 5, 6 и
9, което подсилва важността
на статичната сила на хвата и
взривната сила на долните крайници (фиг. 2).
Третият фактор обяснява
14,49% от изходната дисперсия и
се определя от два основни пока-

Фиг. 2. Факторна структура на физическото развитие и физическата
дееспособност на студентките от ФП на НСА – 1-ви и 2-ри фактор
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Фиг. 3. Факторна структура на физическото развитие и физическата дееспособност на студентките от ФП на НСА – 3-ти, 4-и и
5-и фактор
зателя, показател 2, тегло с факторно тегло - 0,852, и показател
3 – индекс на телесната маса с
факторно тегло 0,957. Третият
фактор разкрива мястото във
факторната структура на физическото развитие и физическата
дееспособност и на необходимостта от поддържане на нормална степен на охраненост на
тялото (фиг. 3).
Четвъртият фактор (12,75%)
разкрива значимостта на взривната сила на коремната мускулатура и се определя от два основни показателя – 12 и 14, съответно коремни преси и фламинго, разкриващи значимостта на взирвната сила на коремната мускулатура с факторно тегло 0,846 и
равновесната устойчивост с факторно тегло 0,607 (фиг. 3).
Петият фактор обяснява
10,40% от изходната дисперсия
126 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

и определя мястото във факторната структура на физическото
развитие и физическата дееспособност на бъдещите учителки
по физическо възпитание на „дължината на тялото“ (показател 1
„ръст“) – факторно тегло 0,934
(фиг. 3).
Обобщение
Факторната структура на физическото развитие и физическата дееспособност при изследваната от нас съвкупност студентки
от Факултета по педагогика на
НСА „В. Левски“ е изградена от 5
основни фактора, които в своята
съвкупност обясняват висок процент от изходната дисперсия на
изследваното явление – 77,30%.
Първите два фактора при тази
съвкупност се отличават от останалите с много по-висок про-

цент на обяснената от всеки от
тях изходна дисперсия на физическото развитие и физическата
дееспособност (съответно 20,18%
и 19,48%). Това са комплексни фактори, всеки от които може да
бъде идентифициран на базата на
5 признака, определящи неговата
същност, израз на което са значимо високите факторни тегла
по съответния фактор, и значимостта на взривната сила на горните и долните крайници.
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Резултати от едно измерване на максималната
сила и скоковата издръжливост при студентки
баскетболистки
Лариса Касабова
Резюме. Изследвани са възможностите на 45 баскетболистки от
УНСС – София с помощта на Инерционна система за функционална
кинематична оценка на движението в спорта – BTS G-SPORT, по отношение на максималните скоростно-силови качества и нивото на скокова издръжливост с помощта на теста „3+30+3“ максимални отскока.
Отрицателните промени във височината на трите крайни отскока се
дължат на натрупаната умора от предварително проведените 30 многократни отскока. Тези изменения са свързани и с влошаване на техниката на приземяване, големината на пиковата скорост и нивото на
ускорението. Препоръчва се увеличаване на тренировката за развиване
на силата на сгъвачите и разгъвачите на долните крайници и специална
тренировка за подобряване на импулса на силата при отскачане.
Ключови думи: баскетбол, скоростно-силови качества, силова издръжливост, максимален отскок, промени

Results of one measurement of maximum strength
and jumping endurance in basketball students
Abstract. The possibilities of 45 students - basketball players from the
University of National and World Economy, Sofia were studied with the help
of the BTS G-SPORT In Motion System for Functional Cinematic Evaluation
of Sports Movement in terms of maximum speed and strength of the jumping
endurance using the „3 + 30 + 3“ maximum bounce. Negative changes in the
height of the three final rebounds are due to the accumulated fatigue from the
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30 repeated rebounds. These changes are also related to the deterioration of
the landing technique, the magnitude of the peak velocity and the acceleration
level. It is recommended to increase the strength training of the folders and
folders of the lower limbs and a special training to improve the momentum of
the bounce. rebound.
Keywords: basketball, speed-power qualities, strength endurance, maximum
rebound, changes

Въведение
Издръжливостта е двигателното качество, свързвано най-често със способността на човека да
противостои на умората. Причините, водещи до умора, могат
да бъдат от различно естество –
специфичната мускулна работоспособност, енергетичното осигуряване, различните координационни характеристики на движенията. Именно поради тези
причини в спортната теория и
практика съществуват различни
видове издръжливост [1, 7, 8].
Цветан Желязков (2009) характеризира издръжливостта като
специфично качество на човека,
при което се проявява способността му за продължително запазване на неговата работоспособност, независимо от естеството на извършваната работа.
Скоковата издръжливост е
разновидност на специалната
издръжливост. При спортните
игри и по-специално при баскетбола, тя е основно качество, от
което зависи реализирането на
почти всички технико-тактически баскетболни умения. Това е
причина баскетболните специалисти и кондиционните треньо130 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

ри специално да насочат своето
внимание към развитието и контрола є [15].
Всяко движение представлява
проявление на сила, която е свързана двустранно: от една страна,
с възможностите на централната нервна система (ЦНС), а от
друга – с периферните отдели на
двигателния апарат – мускулната система [13].
Баскетболната игра се определя като „интервално-променлива“ с многократно повторение
на скоростно-силови действия,
които в крайна сметка изискват
наличието на скоростно-силова издръжливост. Много автори
[6, 7, 3, 5, 11] обръщат внимание
на факта, че в спортната литература се отделя недостатъчно
внимание на скоковата издръжливост. Според тях това е „способността на човека да поддържа
ефикасността на отскачането
при многократни повторения“.
Енергоснабдяването при този
вид мускулна работа се състои от
наличните количества аденозин
трифосфат и креатин фосфат в
организма, както и от способността им да възобновяват тези
енергетични източници в работния и следработния период.

Кузнецов [12] и Kramer [17] считат, че при динамично-концентричните мускулни усилия може
да се проявят три основни вида
сила: взривна, бърза и бавна.
Първият автор извежда уравнения за проявлението на тези
три вида сила, в основата на които стои големината на съпротивлението. При първите два вида
съпротивленинето е по-малко от
нивото на максималната сила
(Р < Pmax), а в третия случай е
равна на нето (P = Pmax). Освен
тези изисквания се следи още развитието на ускорението (α) при
изпълнение на упражнението.
При взривната сила то е равно
на максималното ускорение (α =
max), а в третия случай, при бавната сила ускорението е равно на
нула (α = 0).
В зависимост от използването
на упражнения с различна продължителност и интензивност, при
които посочените по-горе показатели имат приоритет един
спрямо друг, се усъвършенства
и различна по вид сила. Футболният специалист Иван Стоилов
[14] в свое изследване установява,
че по интензивност футзалът е
съизмерим със спортните игри
баскетбол и хандбал. И при трите спорта се изисква много високо ниво на физическа подготовка,
като по-специално това се отнася за нивото на скоростните и
скоростно-силовите възможности на играчите.
Бачев, В. [2] дава следното определение на взривната сила:
„Това е максималната стойност

на силата, която може да достигне един мускул при една контракция, независимо от неговите размери, при оптимални външни условия (позиция, триене и др.)“.
От друга страна, продължителните усилия да се запази качеството на отскока изискват
наличие на специална издръжливост, определена като „скокова
издръжливост“ [3], под което
трябва да разбираме „способността за продължително поддържане на определена по обем
и интензивност скокова работа
в хоризонталната или вертикалната равнина“. Изследването на посочените два вида сила
изисква наличието на специална
апаратура и методи. Margaria,
R. [17], Илиев, И. [9] на основание
задълбочени изследвания са на
мнение, че в зависимост от използвания в съкращението енергетичен източник се обособяват
и три вида специална издръжливост. Наличието на взривна
сила и най-вече на скокова издръжливост на долните крайници са особено важни качества на
баскетболиста. В свое изследване Ж. Георгиев и Й. Златарова
[4] установяват, че „взривната
сила на долните крайници се намира в значителна низходяща
корелационна зависимост с показателите 30 м и 50 м спринт
(бързина). Тази зависимост потвърждава твърдението, че когато се работи за взривна сила
на долните крайници, силно се
повлияват и скоростно-силовите възможности“.
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При баскетболната игра скоковата издръжливост е основно
качество, създаващо възможности за реализиране на максимален брой точки при стрелбата в
коша, а също така гарантиращо
спечелването на максимален брой
топки при борбата в подкошията. Ето защо специалистите
обръщат специално внимание на
неговото развитие и контрол. За
изучаване и изследване на вертикалния отскок и неговите характеристики са разработени различни апаратурни методи, чрез
които те могат да се установят
[10, 18].
Цел на изследването е да се оптимизира специалната баскетболна подтотовка при студентки баскетболистки, трениращи
в условията и по програмите на
висшето училище – УНСС.
Задачи на изследването:
1. Теоретична обосновка по
проблема;
2. Да се установи нивото на изследваните показатели за взривна сила и скокова издръжливост;
3. Да се направи математикостатистическа обработка на получените данни за изследваните
показатели;
4. Да се установи нивото на
промените на взривната сила и
скоковата издръжливост на студентки баскетболистки при различни степени на умора;
5. Да се направят изводи и препоръки за практиката
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Методика на изследването
Използван е общоприетият
тест „3+30+3“ скока с максимална мощност, проведен с помощта на Инерционната система
за функционална кинематична
оценка на движението в спорта
– BTS G-SPORT, ръстомер и електронна везна за измерване на теглото. Контингент на изследването бяха 45 студентки баскетболистки от групите „Спорт по
избор“ – баскетбол в УНСС.
Снети са годините, антропометричните показатели – ръст
и тегло на изследваните лица.
Също така при изпълнението на
апаратурния тест са изведени
по пет показателя, характеризиращи височината и силата на
отскачането, силата на приземяването, пиковата скорост при
отскока и големината на ускорението за всяка от трите групи
отскоци. Данните за показателите, измерени в изследването ни,
които подложихме на вариационен анализ, са представени в таблица 1.
Резултати и анализ
Обработените с помощта на
вариационния анализ резултати
от изследването ни дадоха възможност да установим средните
нива на отделните показатели,
големината на стандартната
грешка, нивото на вариацията на
резултатите и да определим достоверната разлика при измерванията (табл. 1).
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cm
kN
kN
m/s
m/s

15. Сила на крайните три скока

16. Сила на приземяване при кр. три скока

17. Пикова скорост при крайните три скока

18. Ускорение при крайните три скока

cm

14. Височина на крайните три скока

Височина на 30-те скока

9.

m/s

m/s

Ускорение при първите три скока

8.

m/s

13. Ускорение на 30-те скока

Пикова скорост при нач. три скока

7.

kN

m/s

Сила на приземяване при нач. три скока

6.

kN

12. Пикова скорост на 30-те скока

Сила на началните три скока

5.

cm

kN

Височина на началните три скока

4.

kg

kN

Телесно тегло

3.

cm

11. Сила при приземяване на 30-те скока

Ръст

2.

age

Мерна
единица

10. Сила на 30-те скока

Възраст

Показател

1.

№

1,31

1,03

1,17

0,369

20,5

1,32

1,09

1,20

0,209

23,4

1,53

1,16

0,70

0,450

26,1

49,4

161,0

21,9

Min

3,17

2,78

1,36

0,660

27,7

2,68

2,87

1,49

0,671

31,0

3,60

3,03

1,29

0,747

34,6

76,9

188,0

23,7

Max

2,01

1,83

1,31

0,521

23,4

0,411

0,527

0,352

0,290

8,00

0,449

0,572

2,00
2,03

0,349

0,360

8,14

0,321

0,477

0,297

0,295

7,57

5,83

2,49

5,17

SD

1,36

0,602

27,7

2,20

2,07

1,20

0,663

31,6

66,3

171,8

22,2

Mean

20,04

28,79

26,86

55,56

34,18

24,54

28,60

25,28

59,80

29,38

14,59

23,04

24,75

44,19

23,95

8,79

1,45

23,28

V

2,68

2,62

26,86

2,41

2,24

2,24

2,87

2,14

2,67

2,90

2,49

2,16

1,26

2,80

2,53

2,70

2,10

2,43

P

0,993

0,991

0,993

0,984

0,975

0,975

0,994

0,968

0,992

0,996

0,987

0,969

0,976

0,995

0,988

0,993

0,964

0,985

P(t)

Достоверност,
%

Таблица 1. Вариационен анализ на резултатите от тестирането на студентки баскетболистки по теста „3+30+3” скока

При антропометричните показатели с най-голяма вариативност се оказа възрастта (23,28%),
докато ръстът и телесното
тегло са с много нисък процент,
което означава, че изследваните
лица имат приблизително еднородни ръстово-тегловни показатели. Прави впечатление, че
стойностите на ускорението
при отскок при трите начални и
крайни отскока са относително
ниски, което ги прави сравнително еднородни.
В началото на изследването
всеки участник извършва от полуклек три максимални отскока,
височината на които е измерена с помощта на Инерционната
система за функционална кинематична оценка на движението в
спорта – BTS G-SPORT.

От фигура 1 се вижда, че средните показатели от сумата на
първите три скока е с приемлив размах (R – разликата между
максималните и минималните
стойности във височината на
отскока) от 8,5 cm, което дава
основание да приемем, че хомогенността на групата е висока. С
ниски стойности са големината
на стандартното отклонение –
7,57%, и коефициентът на вариация (V), който, както по-късно ще
видим, не се различава от останалите в показателите за сила, скорост и ускорение (23,95%).
Вторите три скока с максимално усилие се извършват, след
като всеки участник в изследването е извършил по тридесет
последователни вертикални отскока. В таблица 1 забелязваме, че

Фиг. 1. Разсейване на изследваните признаци
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минималните, както и максималните стойности на крайните
три скока (пок. 14) са намалили с
8 см, докато коефициентът на
вариация и стандартната грешка незначително се увеличават.
Разликите и повишаването на
стойностите им при второто
изследване по всяка вероятност
се дължат на натрупаната умора
в мускулите разгъвачи на долните крайници, при изпълнението
на тридесетте последователни
скока.
Едновременно с тези промени
във височината на отскоците в
началото и в края на експеримента се променят и останалите
показатели.
Възникналата сила на отскока
(пок. 15) се влошава в крайните
три скока с 0,142 kN. Сравнително стабилно остава стандартното отклонение (от 0,295 на 0,290)
и на коефициента на вариация (V)
от 44,49% на 55,56%. Този показател е особено важен, когато се налага измерването да се извършва
в различни мерни единици.
Вижда се, че разсейването около средните стойности на показателя е много близко, стабилно,
което е отбелязано и в останалите по-долу показатели.
Следващите показатели (пок.
6 и 16), които отразяват силата, проявена за амортизацията
при приземяването, показват, че
тя е значително по-голяма при
вторите три скока. Това е очаквано изменение, тъй като вследствие от предшестващите ги
тридесет скока настъпва умора,

която нарушава техниката на
приземяване, амортизационните способности на мускулния и
ставно-свързочния апарат. От
0,70 kN в минималните стойности се покачва на 1,17 kN, а средните стойности на признака от
1,20 kN се повишават до 1,31. И в
двата случая размерът на колебанията около средните показатели се запазва почти еднакъв, като
вариативността нараства незначително – от 24,75 на 26,86%.
Изведените средни стойности
на достоверност в промените
на резултатите чрез показателя
Р(t) са дори по-високи при второ
измерване.
Като четвърти показател за
силовите възможности на баскетболистките е изведена големината на пиковата скорост при
излитането след отскока (пок.
7). Резултатите показват намаляване на ускорението във вторите три скока (пок. 17) средно с
0,21 m/s, при стабилни показатели за големината на достоверността на измерванията.
Петият показател проследява развитието в големината на
проявеното ускорение при скоковете (пок. 8 и 18). Регистрирано е
неговото значително намаляване
(0,19 m/s), при това с увеличаване
на стойностите на „V“ с 5,45%.
Промените, засягащи същите
показатели след извършването на
30 последователни скока на височина от място без мах на ръцете,
следват същата динамика, установена при трите скока, но с поголеми вариативности. ВисочиСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 135

ната на сумата от 30-те отскока (пок. 9) е по-ниска в сравнение
с тази на първите три отскока
(пок. 4) с 3,9 cm, но е по-висока от
тази на крайните три отскока
(пок. 14) с 4,3 cm, което е признак
за добра скокова издръжливост.
Интересен е резултатът от регистрираната сила при подскоците. Тази при 30-те отскока (пок.
10) средно статистически е по-добра от силата при крайните три
скока (пок. 15). Вероятно се касае
за мобилизация на спортистките,
още повече, че и стандартното
отклонение и коефициентът на
вариация са доста високи.
В същата динамика са промените и при сравняването на показателите от ускорението. Тук
средната стойност при 30-те
скока (пок. 13) е по-ниска от тази
на първите три, но е по-висока
от тази на последните три скока
(пок. 18), макар и с малко по-ниска
достоверност на резултатите.
Значително по-точна представа може да се придобие от
различията в промените на изследваните показатели, съпоставени чрез техните относителни
стойности (%).
В таблица 2 са представени
относителните стойности на
промените на показателите,
характеризиращи силовите възможности на баскетболистките. Установено е, че с най-висок
прираст са показателите, определящи височината на отскока
при измерването в края на експеримента, където намалението е
с отрицателен знак в размер на
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-25,94%. Приблизително със същата големина (-24,49%) се е измененила силата на оттласкването при последните три скока,
което показва известна умора в
баскетболистките и недостатъчно добре развита скоростносилова издръжливост.
При съпоставката на силата,
възникнала при приземяването
по групи скокове, естествено настъпва изменение (пок. 6, 16). При
крайните три скока (табл. 2) силата (пок. 16) нараства поради
нарушаване на координацията на
движенията, лошото приземяване и промените в равновесието.
С 9,16% се е нарушило качеството
на този показател в сравнение с
първите три скока (пок. 6).
Разликата между максималната сила, регистрирана при трите крайни и при трите начални
скока, сочи влошаване с -12,88% и
от 1,63 kN в началот достига до
1,42 kN. Тази промяна е свързана
с показателите 6 и 16, което отново насочва вниманието ни към
провеждане на тренировки за усъвършенстване на възможностите за изпълнение на голям брой
скокове с максимална мощност.
При регистриране на максималната пикова скорост, проявена при отскоците, където измерената височина на отскока
(летежа) като показател за изминатия път се дели на времето
за изпълнение на отскока, е регистрирано снижение на показателя в абсолютни стойности от
0,24 m/s или относителният спад
на скоростта е -11,45%.

Таблица 2. Промени на показателите, характеризиращи силовите
възможности на студентките баскетболистки в относителни стойности (%)
№

Показател

Min

Max

Mean

1.

Разлика между височината на началните
три (4) и крайните три скока (14)

-21,45

-19,94

-25,94

2.

Разлика между силата (5) на началните
три и крайните три скока (15)

-18,00

-10,93

-24,49

3.

Разлика между силата на приземяване на
началните три (6) и крайните три скока
(16)

+67,14

+13,33

+9,16

4.

Разлика между пиковата скорост на
началните три (7) и крайните три скока
(17)

-11,21

-7,92

-11,54

5.

Разлика между ускорението на началните
три (8) и крайните три скока (18)

-14,37

-11,94

-8,63

6.

Разлика между височината на началните
три (4) и тридесетте скока (9)

-10,34

-10,40

-12,34

7.

Разлика между височината на
тридесетте скока (9) и крайните три
скока (14)

-14,14

+11,91

+18,37

8.

Разлика между силата на началните три
(5) и тридесетте скока (10)

-53,55

-10,17

-9,26

9.

Разлика между силата на тридесетте
скока (10) и силата на крайните три
скока (15)

-43,36

-1,66

+15,54

10.

Разлика между силата на приземяване на
началните три (6) и тридесетте скока
(11)

+71,42

-15,50

-13,33

11.

Разлика между силата на приземяване
при тридесетте скока (11) и крайните
три скока (16)

+2,56

-9,55

-3,81

12.

Разлика между пиковата скорост на
първите три (7) и тридесетте скока (12)

-6,03

-5,28

-3,38

13.

Пикова скорост на тридесетте скока (12)
и крайните три скока (17)

+6,03

-3,23

-9,28

14.

Разлика между ускорението при първите
три (8) и тридесетте скока (13)

-13,72

+20,27

-7,72

15.

Разлика между ускорението при
тридесетте скока (13) и при крайните
три скока (18)

+0,76

-15,45

+0,99
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Регистрираните промени, показани на фигура 2, са доста големи, но като се има предвид, че
този показател се кооптира от
височината на летежната фаза и
нейното времетраене, резултатът е очакван.
Изчисленото ускорение по време на крайните три скока (пок. 18)
в сравнение с първите три (пок.
8) показва влошаване с -8,63%. Тъй
като под ускорение приемаме ускорението в даден момент, а не
това по време на цялото движение, считаме, че то е свързано със
силата на отскачане и с тази на
приземяване. В този смисъл разликата между минималните и
максималните му величини не е
голяма.
Друга съпоставка правим между петте показателя (пок. 4 до
8) с петте при 30-те последователни скока (пок. 9 до 13). Според
получените крайни резултати
се вижда, че разликите значително се увеличават. Средната
височина на 30-те скока (пок. 9)
в сравнение с тази на първите
три (пок. 4) намалява с -12,34%, а
в последните три скока (пок. 14)
се задържа на ниво, по-високо от
това, регистрирано при тях, и е
с +18,37% над нивото им. От фигура 2 се вижда, че динамиката
на влошаването на този показател има низходяща тенденция.
Следователно издръжливостта
по този показател, регистрирана при 30-те скока, не е достатъчна да се прояви и в крайните
три максимални по мощност
скока.
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По същата логика се променят
съотношенията между силата на
отскачанията при трите първи
скока (пок. 5) в сравнение с тези
от 30-те (пок. 10) и крайните три
скока (пок. 15). И тук нивото на
реализираната сила е по-високо в
началните три скока (пок. 5) от
това на последните три скока
(пок. 15). Силата, приложена при
отскачането, не се е променила
значително, вероятно се е увеличило времето за нейното въздействие, поради което е намалял
импулсът на реализираната сила.
При регистриране нивото на
силата на приземяване след трите вида отскоци беше отбелязано увеличение (влошаване) с 2,4%
при 30-те скока (пок. 11), докато
при крайните три скока (пок. 16)
тези негативни изменения са пониски (0,1%).
Посочените негативни изменения в големината на приложената сила, височината на отскока и силата при приземяването
дават отражение и на регистрираната пикова скорост. Този показател запазва стабилност при
извършването на серията от
30 отскачания (пок. 12), като намалява с 0,7%, но в сравнение с тази
на последните три скока (пок. 17)
влошаването е вече 0,24%.
Тъй като ускорението е векторна величина, то сравнението при неговото изменение може
да се определя само в конкретен
момент от движението. И тук,
подобно на пиковата скорост, са
регистрирани по-високи нива при
крайните три отскока (пок. 18) в
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Фиг. 2. Динамика в промените на показателите при теста 3+30+3 отскока
Легенда: 1. h.1.3, h30, h2.3 – височина на отскока при първите три, 30-те и последните три отскока; 2. Сила на отскачане,
съответно при първите три (Fот1, Fот 30) и последните три (Fот 2.3) отскока; 3. Сила на приземяване (Fпр1) при
първите три, 30-те (F30) и последните три отскока (Fпр2.3); 4. Пикова скорост (Vpeak) за посочените отскачания;
5. Ускорение (а) при трите вида отскачания.

сравнение с тези, регистрирани
след 30-те скока (пок. 13).
Така направеният анализ ни
дава основание да направим следните констатации и изводи:
1. Динамиката на петте изследвани показателя на отскокливостта показва преди всичко,
че промените настъпват предимно във височината на отскачането, където разликата между
първите и последните три скока
е 8,2%.
2. По-стабилното ниво на останалите показатели дава основание да се търсят причините за
намаляването на височината на
отскоците в силовите възможности на мускулите сгъвачи и разгъвачи на долните крайници,
3. С оглед установеното по горната точка и оптимизирането
на учебно-тренировъчния процес
е необходимо да се коригира методиката за тренировка, като се
приложи такава, осигуряваща високо ниво на силата на оттласкване, пиковата скорост и ускорението.
4. Акцентът в бъдещата работа със студентките трябва да е
насочен към развиване на силата
на долни крайници, взривната
сила и скоковата издръжливост.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание
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Ролята на физическото възпитание
и спорта в училище за развитието на децата
на 11–13-годишна възраст
Ани Момчилова
Резюме. Физическото възпитание и спортът са компонент от общия термин ‘възпитание’ въобще, което означава, че на тях се възлагат
широк кръг възпитателно-образователни задачи, характеризиращи по
принцип съвременния педагогически процес. Това от своя страна в разглеждания контекст поставя сериозни въпроси, свързани с отношението им към спорта и физическото възпитание като дейности, способни
да неутрализират и балансират негативните влияния на високотехнологичните революционни открития върху развитието на детския
организъм.
Ключови думи: физическо възпитание, педагогически процес, спорт,
детски спорт

The role of physical education and sports at the school
for the development of children 11-13 years age
Abstract. Physical education and sports are a component of the general term
“education” in general, which means that they are assigned a wide range of
educational tasks, characterizing in principle the modern pedagogical process.
This, in the context under consideration, raises serious questions regarding
their attitude to sport and physical education as activities capable of neutralizing
and balancing the negative effects of high-tech revolutionary discoveries on the
development of the child’s organism.
Keywords: physical education, pedagogical process, sport, children sport
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Човешкото същество е уникално творение от дух и физическо
тяло, които той и околните се
стремят да развиват, усъвършенстват и съхраняват. По отношение на духа социалните влияния се отличават с това, че са
по-интензивни и постоянни през
целия живот – чрез семейството, възпитанието и обучението
в училище, чрез медиите и т.н.,
докато тялото е обект на внимание от страна на социума, предимно в периода на интензивно
развитие – детството, когато
стремежът е да се развива оптимално физическия потенциал на
индивида.
Главното основание е, че тялото е дом на духа – нещото, което,
според човека, го отличава от останалия животински свят, нещото, за което е създал теории,
философии, техники, системи за
усъвършенстване.
Заедно с това се пренебрегва обратната връзка, формулирана в популярната сентенция
„здрав дух в здраво тяло“. И в
значителна степен се възприема
като нещо вторично и провокиращо полагането на усилия в
тази („физическа“) посока, в т.ч.
и особено по-късно през житейския път. Допълнително, това се
подпомага от нарастналия брой
ангажименти на личността и
главното – през последните години постоянното нарастване на
продължителността на престоя
пред компютъра, съответното
обездвижване и всички останали
съпътстващи последствия. Осо-

бено засегнати от тези процеси
са децата. Те ги използват все повече за подготовка на възложени
учебни задания, за дистанционно
обучение, в първичната си изследователска дейност, за развлечение и много други. Това от своя
страна в разглеждания контекст
поставя сериозни въпроси, свързани с отношението им към спорта и физическото възпитание
като дейности, способни да неутрализират и балансират негативните влияния на компютрите върху развитието на детския
организъм.
Обездвижването намалява жизнеността на човека и е предпоставка за понижени функции на
различните органи и системи на
организма като цяло. Този факт
неизбежно води до увеличаване на
броя на сърдечносъдовите и дегенеративните заболявания, до
понижени норми за физическо развитие и кондиция, работоспособност и самочувствие на индивида. Промените във физическото
развитие и физическата дееспособност през периода на растеж
и съзряване са обект на засилен
интерес и многобройни изследвания в световен мащаб. Причината за това е, че става дума
за децата – потенциала на всяка нация. Според Д. Димитрова
функционалното и двигателното
им развитие имат висока социална значимост и са предпоставка
за повлияване върху здравето на
популацията [7]. Физическото
възпитание и спортът са компонент от общия термин ‘възпиСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 143

тание’ въобще, което означава,
че на тях се възлагат широк кръг
възпитателно-образователни задачи, характеризиращи по принцип съвременния педагогически
процес. Според Д. Матвеев и А. Д.
Новиков физическото възпитание и спортът имат два различни аспекта – създаване на нови
двигателни навици и динамични
стереотипи и развитие на физическите качества с цел подобряване на физическата кондиция на
индивида [12].
Пристъпвайки към разглеждането на проблема в неговата същина, преди всичко е необходимо
да се изясни смисъла на основните понятия в случая – „физическо възпитание“ и „спорт“. Те
изглеждат много лесни за разбиране, но всяко има своята базова
дефинитивна същност и специфика. Като изходна позиция би
могло да приемем, че физическото възпитание е понятие, пошироко от спорта. Физическото
възпитание се осъществява чрез
разнообразни елементарни и посложни физически упражнения до
аматьорски спортни дейности
(организирани и насочени в определено спортно направление,
физически усилия) в часовете по
физическо възпитание и спорт,
както и в рамките на спортна
дейност на професионално ниво.
Но също така и извън тях, например наблюдаване (и упражняване)
на стойката на тялото при ходене, при седене на чин, при осъществяване на различни ежедневни дейности и т.н. Във всички
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проявления на целенасочена физическа активност, като се има
предвид широкия смисъл на възпитанието, се включват и случайните проявления на физическа
активност. Спортът предполага надграждане на физическото
възпитание, което трябва да се
реализира като взаимодействие,
поради минималното изискване,
прието и наложено от обществото, с оглед оптималното физическо развитие на индивида, позволяващо му да изпълнява задълженията, заложени от социума
(трудова дейност, възпроизводство и др.). В този контекст физическото възпитание би могло
да се дефинира като целенасочен,
организиран процес на създаване
на оптимални във възможната
степен и в съответствие с доминиращите социални очаквания
индивидуални
предразположения и условия за взаимодействие
между субектите с оглед разгръщане на физическия потенциал
на човека и изграждане на умения
за поддържането му и саморазвитието му, в т.ч. като едно от
базисните условия за развитието на интелектуалните възможности и духовния потенциал [1,
с. 130]. Физическото възпитание
подпомага осъществяването на
древногръцката идея за калокагатията – буквално означава „красив и добродетелен, хармонично
съчетание на телесна и нравствена красота“ [4]; (от гр. калос
– красив, агатос – добър) – в смисъл
на физически дееспособен и умен
човек [3, с. 20]. Физическото въз-

питание е и самостоятелен учебен предмет, който се изучава в
общообразователните училища.
Спортът от своя страна е
разновидност на физическото
възпитание и се опира на заложеното от него като физически
данни и формирани качества и го
„профилира“, т.е. извежда го на
качествено ново, по-високо ниво.
Както отбелязва Я. Коменски,
„природата постоянно върви
напред, никога не спира, никога
не започва да създава нещо ново,
като изоставя предишното, а
само продължава вече започнатото, увеличава го и го завършва“
[10, с. 142]. Спортът съдейства за
усъвършенстването на физиката
на човека чрез допълнителни (извънкласни форми), системни, научно обосновани и методически
разработени дейности (подобно
на физическото възпитание в неговия тесен и по-горе дефиниран
смисъл), но под формата на тренировка в строго определена област (конкретен спорт) с оглед
поддържане на добра физическа
форма и тонус, а също и за реализиране на постижения в съответния спорт и участие в състезания.
Началната училищна възраст
(НУВ) е важен период в развитието на човека, свързана с усъвършенстването на основните
функции на организма и с изграждането на жизнено необходими
двигателни навици и способности. Гъвкавостта е един от основните компоненти в състава
на физическата годност на чо-

века. Оптималната подвижност
на ставите, мускулните и ставните връзки и сухожилия е предпоставка за пълноценна изява на
двигателния потенциал на човека. Неслучайно Ch. Corbin [19]
я определя като най-важния елемент от физическата годност.
На фона на общото снижаване
на нивото на физическа годност
на подрастващите се забелязва
формално отношение към развитието и поддържането на добра
подвижност на тялото при малките деца.
В научно-методичната литература съществува единомислие
на авторите по възлови въпроси, касаещи дефинирането на
понятието „гъвкавост“, определянето на основните средства
и методи за неговото развитие
[4, 6, 9, 15, 17]. Практиката обаче
показва наличие на някои проблеми и ниска ефективност в полаганите усилия за изграждане на
оптимално ниво на гъвкавостта
на учениците, за обслужване на
тяхната двигателна практика
и полагане на основите на добро
здраве.
Научният обзор ни дава основание да изградим следната работна хипотеза – подходящо подбраните физически упражнения,
приложени в подготвителната
и заключителната част на урока
по физическо възпитание и спорт
(ФВС) с ученици от ІV–VІ клас,
ще доведе до подобряване на нивото на гъвкавост на учениците.
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ето на 11–13-годишни деца към
развитието на физическата им
подготовка и значението є за израстването им като пълноценни
индивиди и ефективността от
прилагането на специфични физически упражнения в часовете по
ФВС.
Реализирането на поставената цел се осъществява посредством решаване на следните задачи:
1. Изследване на разбирането
и отношението на 11–13-годишни
деца към значението на физическата подготовка в училище за
развитието на детския организъм чрез провеждане на анкета.
2. Изготвяне на комплекси от
стречинг упражнения за развитие на двигателното качество
гъвкавост при ученици от ІV–VІ
клас и оценка на тяхната ефективност.
Обект на настоящото проучване е развитието на двигателното качество гъвкавост в
рамките на урочната дейност по
ФВС с деца от ІV–VІ клас.
Предмет на изследване – въздействието на комплекс от
стречинг упражнения, използвани в урочната дейност за развитие на гъвкавостта на децата.
Контингент са 40 деца от
ПМГ
„Христо
Смирненски“,
гр. Перник, разделени на експериментална група (ЕГ) от 20 деца и
контролна група (КГ) от 20 деца.
Методиката и методическият инструментариум включват:
литературен анализ, експертно
наблюдение, анкета, педагоги146 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

чески експеримент, тестиране
и математико-статистически
анализ.
Експертното наблюдение служи за установяване на обичайната практика на учителите, водещи учебния предмет ФВС, с деца
на 11–13-годишна възраст, за развиване на двигателното качество гъвкавост.
Анкетата се проведе с 40 деца
за установяване на нивото на
разбиране и оценка на важността
от развитието на физическата
подготовка в училище.
Педагогическият експеримент
се състои в приложението на
подбрани стречинг упражнения
в края на подготвителната и заключителната част на всеки час
по ФВС в периода от ноември до
май на уч. 2016/2017 г. В подготвителната част се използват
динамични и статични упражнения (2–3) за раменете и трупа. В
заключителната част се включват 4–5 упражнения предимно
със статичен характер, съчетани с правилно дишане. Изпълнението на упражненията в заключителната част се използва за
даване на знания за мускулните
групи и части от тялото, върху
които се въздейства, за приложимостта на тези упражнения в
ежедневието на учениците. Направена е връзка и между приликите на стречинг упражненията
с упражненията от йога. Интересът и вниманието на децата
са провокирани посредством изработване на нагледни карти
(флаш карти). Върху тях са изо-

бразени отделните упражнения
и са показани мускулните групи,
участващи в изпълнението. Това
позволява правилно възприемане
на движението и още по-голяма
яснота върху подложените на
въздействие мускули и мускулни
групи. Децата от контролната
група (КГ) се занимават по обичайната програма. При тях гъвкавостта се развива само един
път седмично или на две седмици един път. Това се реализира в
рамките на основната част на
урока, предимно в съчетание с
развитието на силовите способности на учениците.
При оценка на общата гъвкавост като правило се използват
движения, в които участва по
възможност гръбначният стълб.
За установяване на нивото на
развитие на гъвкавостта на учениците се използват два теста,
често приложими в спортната
практика. Това са „наклон на
трупа от седеж“ и „динамична
гъвкавост“ по Флайшман. Гъвкавостта е двигателно качество с
безспорна значимост в рамките
на физическата подготовка на
подрастващите. Като способност на организма да изпълнява упражнения с оптимална амплитуда, тя предопределя правилното изпълнение на основни
двигателни умения и навици.
К. Аладжов [2] посочва липсата
на достатъчно гъвкавост като
причина, водеща до намаляване
на мускулната сила и до предизвикване на аномалии в растежа.

Недостатъчната подвижност
в ставите може да ограничи
проявлението на такива важни
качества като сила, бързина на
реакцията; да намали икономичността на работа; да доведе до
сериозни травми в опорно-двигателния апарат и др.
Началната училищна възраст
безспорно се явява като период,
особено благоприятен за развитие на двигателното качество
гъвкавост [4, 6, 15]. В избора на
средство за развитие на гъвкавостта на учениците, наред с
основни упражнения, се прилагат и стречинг упражнения. Изборът не е случаен и се дължи на
редица положителни страни на
този вид упражнения. Те позволяват фронтална организация
на работа, при това всеки може
да работи самостоятелно. Не
налагат използване на допълнително оборудване и пособия.
Биха могли да се използват в уроци от различен характер. Широките възможности на стречинг
упражненията се доказват и от
опитите за приложението им
в адаптивното физическо възпитание. „Системното използване на упражнения с разтягащ
характер определено има профилактичен и здравно-възстановителен ефект. Това води до
подобряване на еластичността
на мускулите, гъвкавостта на
ставите, здравината на сухожилията, а също така влияе положително и върху тонуса на човешкото тяло“ [2].
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Резултати и анализ
В анкетата са включени 10 въпроса, предимно от затворен
тип, за изследване на знанията и
отношението на децата към физическото възпитание. Адекватните и чистосърдечни отговори
на децата показаха определени негативни разбирания относно важността на физическата култура
за тяхното развитие и социална
интеграция. Подценява се важността на часовете по физическо
възпитание и спорт – 20%; смята
се за ненужно физическото натоварване на организма – 24%; неразбиране на физическото възпитание и спорта като незаменима и
изключително полезна учебна дисциплина – 28%; изказване на мнение, че уроците по физическо възпитание са загуба на ценно време
– 18%; предложение за увеличаване
на часовете по физическо възпитание – 32%, и др. Общият извод
от анкетата е, че теоретичната
подготовка на децата по физическо възпитание и спорт е подценена. Развитието на физическата
култура на децата, като част от
цялостното развитие на човешкия организъм, е без алтернатива.
Експертното мнение на учителите по физическо възпитание
и спорт очертава няколко проблема, свързани с развитието на
двигателното качество гъвкавост при малките ученици. Осемдесет процента от учителите
посочват, че работят за гъвкавост по-малко от един път седмично. Такъв интензитет на ра148 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

бота очевидно е недостатъчен.
В почти всички прегледани литературни източници се препоръчва работата за гъвкавост в разглеждания възрастов период да
бъде поне 3–4 пъти седмично, за
да има положителен ефект. Учителите изпитват и значителни
затруднения при работата за
гъвкавост, поради сравнително
монотонния характер на препоръчвания повторен метод на работа и изискуемия обем от работа, налагащ от 15 до 30 повторения на всяко упражнение. Една от
основните причини за липсата на
достатъчно внимание върху двигателното качество гъвкавост
се дължи и на липсата на тест,
носещ информация за нивото на
качеството гъвкавост в тестовата батерия, използвана в масовата практика. Деветдесет и
два процента от учителите са
единодушни по този въпрос. Те
считат, че включването на тест
за гъвкавост не би увеличило значително времето, което ще е необходимо за снемане на показателите от учениците. Накрая, от
проведеното наблюдение можем
да направим няколко ценни за
практиката заключения:
 Учителите имат нужната
методична подготовка, но не влагат креативност в търсенето на
различни подходи при работата
за развитие на гъвкавостта на
учениците;
 Обемът и интензивността на упражненията, прилагани
за развитие на гъвкавост в този
възрастов период, не са доста-

Таблица 1. Резултати от тестовете за гъвкавост
ТЕСТ

Наклон от седеж
Начало

ПОКАЗАТЕЛИ
М±m
КГ

d
М±m

ЕГ

d

Край

51,20±4,95

Динамична гъвкавост
Начало

53,05±5,60 17,24±0,62

0,52
50,65±3,15

20,52±1,28
2,68

55,20±4,05 18,62±0,82

4,52

тъчни, което е породено от намаления брой часове по ФВС;
 Добре е в тестовата батерия за оценка на физическата
годност на учениците да има и
тест, носещ информация за двигателното качество гъвкавост.
Направените измервания на
гъвкавостта на учениците през
ноември и април разкриха определени закономерности в проявлението на гъвкавостта. Обработените чрез вариационен анализ резултати са поместени в таблица 1.
Въпреки известните полови
различия при проявлението на
гъвкавостта, децата от двата
пола са обединени в една група.
Това решение е обосновано от
факта, че не ни интересуват половите различия, а промените,
настъпващи в резултат на приложената методика.
При теста „Дълбочина на наклона“ изходното равнище е почти равностойно за двете наблюдавани групи ученици. В края на
експеримента учениците от ЕГ
бележат по-добри постижения.
При тях подобрението на резултата е с 4,52 см. И при двете
изследвани групи ученици се установяват достоверни промени

Край

21,85±2,15
3,48

с Pt<0.001 за EГ и Pt<0.005 за учениците от КГ.
Сходна е картината в развитието на резултатите от теста, характеризиращ динамичната гъвкавост. При този тест
положителен прираст има и за
двете групи ученици, но той е поголям при децата от ЕГ. За разлика от предходния тест, при този
разликата в прираста не е така
значителна, както при предходния. Това означава, че използваните упражнения способстват в поголяма степен за развитието на
общата подвижност на тялото.
Изводи:
1. Установен е дисбаланс в работата за развитието на двигателните качества при малките
ученици.
2. Приложените експериментални упражнения са повлияли
положително за развитие на гъвкавостта на учениците.
Препоръки:
1. Доказаната ефективност на
предложения подход ни дава основание подобен вариант от упражнения да се приложи и в други
възрастови групи.
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2. Желателно е да се подобрят
обемът и интензивността на
работата за развитие на гъвкавостта на учениците и да се разнообразят използваните в тази
насока средства.
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Анкетно проучване за състоянието
на студентския волейбол в условията на ТУ-София
Милена Лазарова-Пеева
Резюме. Извършено е анкетно проучване с преподаватели от Департамента по физическо възпитание и спорт на Техническия университет – София. Изследването и анализирането на мненията на специалистите е проведено в два етапа: през 2010/2011 и 2014/2015 учебна година
с цел да се установят промените в отговорите на спортните педагози
във времето и да се съпоставят получените резултати за период от
пет години.
На базата на отправените въпроси и формулираните отговори за
състоянието на волейбола като университетски спорт се препоръчва:
увеличаване броя на спортните занимания в седмичното разписание;
подобряване на материалната база; разширяване на обема на знанията
за ефекта и ползите от редовните занимания с физически упражнения
и спорт и, не на последно място, въвеждане на оценка по физическо възпитание и спорт и съответен брой кредити.
Ключови думи: студентски спорт, волейбол, анкета, преподаватели, слаби страни, сравнителен анализ

Questionnaire survey on the status of student volleyball
in the technical university – Sofia
Senior lecturer Milena Lazarova-Peeva, PhD
Abstract. There has been a survey of professors from the Department of
Physical Education and Sport of the Technical University - Sofia. The survey
and analysis of the opinions of experts was conducted in two stages: during
the 2010/2011 and 2014/2015 academic years in order to identify changes in
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the responses of sports teachers in time and correlate the results obtained for
a period of five years. Based on the questions and answers formulated status
of volleyball as a university sport is recommended: increasing the number of
sporting activities in the weekly timetable; improving the facilities; expanding
volume of knowledge about the effects and benefits of regular physical exercises
and sports, and not least the introduction of assessment in physical education
and sport and a corresponding number of credits.
Keywords: Student sports, volleyball, survey, teachers, weaknesses,
comparative analysis

Проблемът за повишаване на
ефективността на учебния процес по физическо възпитание и
спорт става все по-сериозен през
последните години. Той е продиктуван както от настъпилите
промени в българското общество (политически, икономически, социални и демографски),
така и от по-високите потребности за спортуване на младите
хора. Това води до необходимост
от усъвършенстване на системата за физическо възпитание и
спорт във всичките подсистеми,
в това число – ученическият и
студентският спорт да станат
задължителен компонент от политиката на държавата.
Този въпрос занимава и редица
автори, работещи в системата
на висшето образование (Рачев,
1994; Иванов, 1994; Ряснянский,
2002; Иванов, Цолова, 2011; Темченко, Сиренко, 2010, и др.). Същите доказват, че за получаване
на градивен ефект и за повишаване на психофизическата дееспособност, както и за укрепване на
здравето на учащите се, са необходими от три до пет занимания
с физически упражнения и спорт
седмично.
152 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

Изхождайки от тази позиция,
ние подкрепяме становищата на
авторите (Желязков, 1986; Бъчваров, 1995; Аникеев, 2010; Авсарагов, 2010), които подчертават
за необходимо и актуално провеждането на специализирани
изследвания за диференциране на
основните проблеми.
Методика на изследване
Настоящото изследване е проведено в два етапа: през 2010/2011
и 2014/2015 учебна година. То е
осъществено чрез анкети с колеги – преподаватели от Департамента по физическо възпитание
и спорт на Техническия университет – София.
Целта на проучването е насочена към разкриване и анализиране на
промените от становищата на
спортните педагози във времето
и съпоставяне на получените резултати за период от пет години.
Доколко са се променили нагласите
и вижданията на преподавателите по проблемите за студентския
спорт, и в частност – волейбола
в ДФВС, може да се проследи графично и таблично чрез представеното онагледяване.

Контингентът от изследвани
лица е общо 62, като в първото
проучване са обхванати 30, а във
второто 32 преподаватели по
спорт от споменатия Департамент. В това число са включени
всички щатни и хонорувани лица,
анкетирани по 15 предварително
определени въпроса.
Резултати и анализ
Първите пет въпроса очертават общата характеристика
на изследвания контингент във
възрастово-полов аспект, спортно-състезателен стаж и педагогически опит. Наблюдава се тенденция към подмладяване на преподавателския състав със средна
стойност за възраст x = 48,9 г.
и трудов стаж x 23,5 г. За петгодишния период от време прогресивно се е увеличил броят на
редовните преподаватели от
женски пол.

Конкретно отношение към интересуващия ни проблем съдържат въпросите от № 6 до № 15.
Получените отговори са обработени статистически и подложени на алтернативен и сравнителен анализ, отразявайки освен
броя, така също и процентното
съотношение на засегнатите случаи.
Шестият въпрос се отнася
за нуждата от задължителни
спортни занимания в учебните
програми на висшите училища
(табл. 1, фиг. 1). Показателни са
получените отговори от всички изследвани лица, които оформят положително становище в
43,3% за необходимост от системни занимания с физически
упражнения и спорт. Останалите 17 преподаватели, или 56,7%
от запитаните, дори твърдят,
че часовете по спорт трябва да
се превърнат в постоянен спътник по време на студентство-

Таблица 1
2010/2011 г.
43,3%

13 лица

56,7%

2014/2015 г.
17 лица

22%

Постоянен
спътник

Да

7 лица

78%

25 лица

Постоянен
спътник

Да

Таблица 2
2010/2011 г.
60%

18 лица

Необходимост
от увеличаване

40%

2014/2015 г.
12 лица

Сегашният брой е
достатъчен

53%

17 лица

Необходимост
от увеличаване

46%

15 лица

Сегашният брой
е достатъчен
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Нужда от задължителни занимания
по спорт във ТУ

Фиг. 1

Достатъчен ли е задължителният хорариум
за часовете по спорт в ТУ-Сф?

2010/2011 г.

2014/2015 г.

Фиг. 2
то. При повторно запитване се
установява, че спортните занимания в учебните програми на
висшите училища трябва да се
превърнат в постоянен спътник – 78%.
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Резултатите от отговорите
на въпрос № 7: „Считате ли, че
хорариумът от задължителни
часове по физическо възпитание
и спорт в ТУ-София е достатъчен?“, са отразени в таблица 2.

Анализът на получените резултати показва, че 60% от запитаните колеги оценяват необходимостта от увеличаването
на броя на часовете по спорт в
седмичната учебна програма на
студентите. Колкото и странно да изглежда, категорични в
отговорите са 12 от тях, които считат, че сегашната натовареност е съвсем достатъчна
за осъществяване на качествена
спортна подготовка по време на
следването.
Как би трябвало да изглежда
седмичното разпределение на ча-

совете по спорт е представено
на таблица 3. Преподавателите
застават зад твърдението, че заниманията по спорт трябва да
се провеждат от І до ІV курс. При
повторно запитване се потвърждава мнението, че сегашният им
хорариум трябва да се разпредели
и в четирите години на обучението за степен „бакалавър“.
По отношение на времетраенето на едно занимание по волейбол (фиг. 4) не се забелязва значителна промяна в отговорите
на запитаните преподаватели.
Повечето от тях считат, че

Таблица 3
2010/2011 г.
60%

18 лица

2 занимания
седмичноза I – IV
курс

2010/2011 г.

40%

2014/2015 г.
12 лица

2 занимания
седмично за I – II
курс

72%

23 лица

2 занимания
седмично за I –
IV курс

28%

12лица

2 занимания
седмично за I – II
курс

2014/2015 г.

Фиг. 3
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Таблица 4
2010/2011 г.
73%

22 лица

90 минути

27%

2014/2015 г.
8 лица

60 минути

2010/2011 г.

62,5%

20 лица

90 минути

37,5%

12 лица

60 минути

2014/2015 г.

Фиг. 4

продължителността от 90 минути за едно занимание напълно
удовлетворява изискванията и
възможностите на студентите
за практикуване на любимият им
спорт в университета.
В десетия въпрос се посочват
учебно-тренировъчните
средства, които колегите прилагат
в часовете по вид спорт. Тук запитаните имат възможност да
посочат повече от един отговор.
Всички изразяват становището,
че главно място заемат специалните упражнения от съответния вид спорт.
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Седемнадесет (през 2010 г.) и
двадесет (през 2010 г.) от преподавателите считат, че съчетаването на специфични и
неспецифични упражнения от
други спортове и спортни игри
би подпомогнало студентите в
спортната им подготовка. Почти половината от запитаните
прилагат в своите уроци гимнастически и лекоатлетически
упражнения, позволяващи комплексно развитие и постигане на
по-добри двигателни резултати.
Много малка част от колегите
считат, че е подходящо при рабо-

тата със студенти да се предлагат подвижни и щафетни игри.
Едва 7 от беседвалите отстояват това мнение.
Според нас, за да се повиши
качеството на заниманията по
волейбол при студенти, е необходимо преподавателите не само
да са запознати с учебното съдържание и правилното му методическо представяне, а също да умеят да го поднасят по интересен и
занимателен начин.
За значението на волейбола в
структурата на студентския

спорт разбираме от представените мнения в таблица 5. Повечето от колегите застават
зад мнението, че той днес заема
подобаващо място сред възможностите за спортуване на университетско ниво.
„Добри ли са условията, в които се провежда обучението по
волейбол в ТУ-София?“. Въпреки
демотивиращите материалнотехнически средства, след проведения експеримент с новата
методика, в която са застъпени
широко игровите упражнения и

Таблица 5
2010/2011 г.
70%

21 лица

Заема подобаващо
място

2014/2015 г.

30%

9 лица

Силно
подценен

2010/2011 г.

94%

30 лица

Заема подобаващо
място

6%

20лица

Силно подценен

2014/2015 г.

Фиг. 5
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игрите, все повече студенти изявяват желание за профилирани
занимания с различните форми
на играта волейбол – в 52–60%.
„Какво е Вашето мнение за обучението по волейбол в ТУ-СФ?“.
Разнообразието, по-голямата емо-

ционалност, динамиката и смяната на ситуациите в учебно-тренировъчния процес повишават
интереса и активността на обучаемите. В тази насока мнението на 74,26% от колегите е, че
игрите в часовете правят по-ин-

Таблица 6
2010/2011 г.
16
лица

52%

11%

Да

2014/2015 г.

3
11
37%
лица
лица
Не

Не мога да
преценя

60%

19
лица

5%

Да

2
лица
Не

35%

11
лица

Не мога да
преценя

Фиг. 6
Таблица 7
2010/2011 г.
67%

20
30%
лица

9 лица

Не,
Да, позаниманията
интересни
трябва да са
са
стереотипни

2014/2015 г.
3%

1
25
78%
лице
лица

Не
мога да
преценя
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19%

6 лица 3%

Не,
Да, позаниманията
интересни
трябва да са
са
стереотипни

1
лице

Не
мога да
преценя

Фиг. 7
тересни заниманията по спорт,
отколкото монотонното повторение на упражненията при някои
циклични дисциплини (табл. 7,
фиг. 7).
Що се отнася до образователните цели, тук в най-висока
степен 20 от изследваните лица
оценяват знанията за спорта
като средство за повишаване на
здравето и жизнеността. Следват 13,3% от мненията за знанията за правилата и техниката
на вида спорт. Отговорите потвърждават занижените знания
относно личностната и обществена потребност от спортуване.
Спортът като нравственоетично и естетично средство
фигурира само в мнението на
един от колегите. Придържаме се
към становището, че овладените
теоретични знания в заниманията по спорт дават възможност

на студентите да се подготвят
и мотивират за по-отговорно
включване на физическите упражнения в ежедневието им. Ето
защо е необходимо даване на побогата информация относно ползата от спортуването и ролята
му като средство за здравословен
начин на живот.
В таблица 8 са отразени вижданията, свързани със съществуващите резерви в усъвършенстването процеса на обучение по
волейбол със студенти. Основна
причина за произтичащите проблеми се оказва материалната
база (остаряла, амортизирана и
неподдържана през годините) при
над 65% от анкетираните и в двата етапа. Споделя се мнението,
че все още много малко средства
отпуска държавата за студентския спорт, а от това зависи набавянето на достатъчен брой
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Таблица 8
2010/2011 г.
66,7%

20 лица

Проблеми с
материалната
база

33,3%

2014/2015 г.
10 лица

Слаба
мотивация на
студентите

65,6%

21 лица

Проблеми с
материалната
база

34,4%

11 лица

Слаба мотивация
на студентите

Усъвършенстване на процеса на обучение
по волейбол в ТУ-Сф

2010/2011 г.

2014/2015 г.

Фиг. 8
нови уреди и пособия, необходими
за нормалното протичане на учебно-тренировъчния процес.
Немалко (20) от колегите считат за актуална степента на
мотивация на занимаващите се
със спорт, както и заинтересоваността на ръководителите
на катедрите и самите висши
училища. Някои от изследваните лица умерено коментират
тезата за подобряване на методиката на обучение и за усъвършенстване на наличните учебни
програми за съответните спор160 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

тове и дисциплини. Не са много
желаещите от тях да повишат
своята квалификация или научна
степен.
По въпроса за повишаване на
ефективността на учебно-тренировъчния процес болшинството от преподавателите застават зад становището, че от съществено значение е засилването
на контрола чрез оценяване на
достигнатото ниво на успеваемост и двигателни умения в задължително-избираемите за студентите спортни дисциплини.

Изводи

Литература

Получените данни от проучването служат за навременно
установяване на проблеми и негативи, съпътстващи спортно-педагогическия процес, както
и за набелязване и планиране на
стъпки за тяхното отстраняване. Точното формулиране на изводи и препоръки за практиката
е предпоставка за постигане на
заложените цели от обширен дисертационен труд на автора по
темата.
Резултатите от проведената анкета с преподаватели потвърждават необходимостта
от съществени промени в организацията и провеждането на
учебно-спортния процес в ТУ-София, за да бъде той съобразен в
най-голяма степен с интересите
както на студентите, така и на
преподавателите. Препоръчва
се увеличаване на броя на спортните занимания в седмичното
разписание; подобряване на материалната база; разширяване
на обема на знанията за ефекта
и ползите от редовните занимания с физически упражнения и
спорт и, не на последно място,
въвеждане на оценка по физическо възпитание и спорт и на съответен брой кредити.
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Изследване на качеството бързина при
9-годишни ученици с постурални нарушения
Незабравка Генчева, Камен Генчев
Резюме. Постуралните нарушения при ученици от начална образователна степен могат да окажат негативно въздействие върху развитието на различни качества. Бързината е качество, което обикновено
не се изследва при наличие на гръбначни изкривявания. Цел на изследването бе да се проучи влиянието на лошата стойка и гръбначните изкривявания върху качеството бързина при 9-годишни ученици. Изследването е направено сред 133 ученици (65 момичета и 68 момчета). Резултатите показват, че се очертава тенденция за значимо изоставане
в качеството бързина както при момичетата, така и при момчетата
с постурални нарушения спрямо групите с нормално развитие. Това налага стратегия за развитие на двигателното качество бързина сред
този контингент ученици.
Ключови думи: постурални нарушения, физически качества, бързина,
ученици

Study on speed as a physical quality in 9-year-old students
with postural disorders
Nezabravka Gencheva, Kamen Genchev
Abstract. Postural disorders in students of elementary school can have a
negative impact on the child`s development and physical qualities.The speed
as a physical quality is usually not explored in children with spinal deformities.
The purpose of the study was to investigate the effect of poor posture and spinal
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deformation on speed as a physical quality in 9-year-old students. 133 students
(65 girls and 68 boys) participated in this study. The results show that there is
a tendency for significant lag in speed as a physical quality in all children with
postural disorders compared to the groups with normal development. A strategy
is needed for developing speed as a physical quality among this contingent of
students.
Keywords: Postural disorders, physical qualities, speed, students

Двигателната дейност е важен фактор за стимулиране на
растежа и развитието на децата. Алексиев (2005) определя физическата дееспособност като
комплексен показател за общото
функционално състояние на човека и неговите двигателни способности, които зависят и от
степента на развитие и проявление на основните двигателни
качества. Ето защо в нормативната база за изследване на физическата дееспособност се залагат
основни характеристики, като
пол, възраст и антропометрични показатели за ръст и тегло,
като същевременно се измерват
най-важните фактори на физическата годност: сила, бързина,
издръжливост, гъвкавост и др. За
съжаление, в съвременното общество има тенденция за спадане
на всички показатели на физическата дееспособност на населението, особено при децата и подрастващите. Д. Димитрова през
2000 г. прави сравнение на физическата дееспособност на българските ученици с техни връстници от някои европейски държави,
при което се установява, че няма
съществени разлики, но са налице
регресивни тенденции в двигателните качества на подраства164 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

щите. Генчева, Генчев, Добрева
(2010) установяват негативни
резултати в проучване за промените на физическата дееспособност при ученици от ІІІ клас за
период от 5 години. Особено важно е по време на растежа да се
търси и открива всяко отклонение от нормите за физическо развитие за съответната възраст с
цел по-успешно предприемане на
мерки за профилактика и лечение.
Бързината като компонент
от физическата дееспособност
е двигателно качество на човека, благодарение на което той
може да извършва единични или
цялостни движения с най-голяма
скорост и честота за най-кратко време. Тя дава възможност на
индивида да осъществява двигателни действия в минимален за
дадени условия срок, като изпълнението на задачата не трябва
да води до възникване и натрупване на умора (Рачев, 1999, Желязков, Дашева, 2002). Бързината се
явява сложна качествена категория, определяща външната проява на движенията и зависеща от
комплекс физиологични, биохимични и психологични фактори,
в това число и от редица средства, методи и форми за развиване и усъвършенстване (Маринов,

2014). Бързината на човека е изключително важна и има широк
спектър на проявление в многопосочната му дейност – бит,
трудова дейност, занимания с
физически упражнения, спорт и
др. В сравнение с другите двигателни качества на човека бързината най-трудно се поддава на
усъвършенстване.
Постуралните
нарушения
са
функционални нарушения на двигателния навик за правилна стойка (Димитрова, 2006). Нарушенията в позата на тялото водят
до проблеми при запазването на
равновесието, координацията на
движенията във вертикална посока и ориентацията на тялото
в пространството (Гаже, Вебер,
2008). При нарушена стойка има
дисбаланс в разпределението на
натоварването. Нарушаването на
функционалния баланс между противоположните мускулни групи
(мускули антагонисти) може да
доведе във времето до развиване на ортостатични нарушения
(Solberg, 2005; Gracovetsky, 1988),
а мускулната система у децата е
сравнително слабо развита. През
периода 6–10 години мускулната
сила има непрекъснато възходящо
развитие. От 6 до 10 години се забелязва непрекъснато нарастване и на издръжливостта, която
се характеризира като способността на човека да изпълнява продължително дадена дейност, без
да намалява нейното качество и
ефективност (Ловейко, Фонарев,
1988; Мирова, 2002). Недостатъчното развитие и здравина

на антигравитационните мускули се счита за причина за лошата стойка на тялото (Ташева и
кол., 2012; Захариева, Беломъжева-Димитрова, 2015). Навикът за
лошата стойка предизвиква необичайно натоварване върху тялото. С течение на времето лошата стойка се превръща в навик,
което води до скъсяване на определени мускули и до разтягане
на техните антагонисти, като
се получава вторична слабост на
скъсените и на удължените мускули. Всяка персистираща функционална асиметрия евентуално
може да прерасне в деформация.
Отклоненията на стойката могат да доведат до по-значителни
здравословни проблеми – сърдечно-съдови заболявания, ранно износване на ставите. Вследствие
на неправилното телодържане,
особено в детска възраст, гръдният кош постепенно се сплесква,
ъглите на лопатките постепенно се отдалечават от гръбначния стълб, гърбът заема формата на дъга и коремът се отпуска
и изпъква напред. Всичко това е
предпоставка лошата стойка да
прерасне в структурно гръбначно
изкривяване или в друга деформация на гръбначния стълб.
Връзката между добрата мускулна сила за поддържане на стойката е доказана (Захариева, 2016;
Димитрова, 2006; Митова, 2016;
Марковска, 2014). Едно от качествата, за които литературните
данни са твърде оскъдни, е връзката между качеството бързина и
постуралните нарушения. Освен
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това една от страните на проявата на бързината е като бързина
на сумарно-комбинираните движения, които водят до преместване на положението на тялото
в пространството (Желязков, Дашева, 2006; Гъдев, 1999). При деца
с постурални нарушния има точно
такъв проблем, свързан с поддържане на нормалната поза на тялото в пространството. Това ни
мотивира да изследваме какви са
особеностите в проявлението на
качеството бързина при ученици
с постурални нарушения в начална
образователна степен, когато качеството бързина се развива.
Цел на проучването бе да се
проучи влиянието на лошата
стойка и гръбначните изкривявания върху качеството бързина
при 9-годишни ученици.
Методика на изследването
Изследването е проведено през
2016 г. в 55 СОУ „П. Каравелов“
в София. Скрининговото изследване за оценка на стойката и наличие на гръбначно изкривяване е
направено на 133 ученици (65 момичета и 68 момчета) от ІІІ клас.
Приложихме следните методи
за оценка: соматоскопия (оглед),
палпация, функционални тестове
за ориентиране относно степента на постуралните нарушения
(Димитрова, 2006; Ташева и кол.,
2013; Захариева, 2015). В началото
и в края на учебната година проведохме спортно-педагогически
тестове за оценка на физическата дееспособност, които бяха
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валидни до 2018 г. В началото и в
края на изследвания период измерихме ръста и теглото на участващите в проучването деца. От
всички тестове за физическа дееспособност за целта обработихме
само теста за бързина – 50 м гладко
бягане. Математико-статистическата обработка на резултатите
от тестирането е извършена на
персонален компютър с помощта
на стандартните програми SPSS
12.0. и Microsoft Excel.
Резултати и анализ
Вариационният анализ показва нормално разпределение. От
направените тестове за определяне на наличието и вида на
постуралните нарушения при
всички изследвани ученици получихме следното разпределение,
което е представено в таблица 2,
откъдето е видно, че с гръбначно изкривяване са 8 момичета и
5 момчета, а с неправилна стойка
– 21 момичета и 24 момчета. Останалите деца са без нарушение
на стойката и гръбначния стълб.
На таблица 2 са представени
стойностите на ръст, тегло и
бързина при групата на момичетата с неправилна стойка (ЕГ F1)
и на момичетата без нарушения
(КГ F1).
Данните от таблица 2 показват, че има статистически достоверни разлики в ръста и теглото при групата на момичетата на
9 год., които са без отклонение от
нормалното телодържане, и групата на момичетата на същата въз-

Таблица 1. Разпространение на постуралните нарушения според
възрастта и пола на изследваните деца

Години Пол

9

Ж
М

Експериментални групи
(F2 и M2)*
Гръбначни
изкривявания
F2
%
Бр.
8
9%
5
6%

Експериментални групи
(F1 и M1)*
Неправилна
стойка

Контролни
групи
F1 и M1*
Без нарушения

Бр.

%

Бр.

%

21
24

25%
29%

36
39

42%
46%

Общо

65
68

Легенда*: ЕГ F1 – момичета с неправилна стойка
ЕГ F2 – момичета с гръбначно изкривяване
ЕГ M1 – момчета с неправилна стойка
ЕГ М2 – момчета с гръбначно изкривяване
КГ F1 – момичета с нормално телодържане
КГ M1 – момчета с нормално телодържане.

Таблица 2. Сравнение на резултатите на експерименталната (EГ F1)
и контролната група (КГ F1) момичета
№

Показатели
Тест

ЕГ F1
n =21

КГ F1
n=36

X1

S

X2

S

d

temp

P%

1

Ръст

132,10

4,23

134,86

4,16

2,76

2,390

98%

2

Тегло

35,62

3,40

33,14

3,71

2,48

-2,497

98%

3

Бързина

10,19

,81

9,88

,93

-,312

-1,277

80%

Фиг. 1. Резултати на експерименталната (EГ F1) и контролната група (КГ F1) момичета
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Таблица 3. Сравнение на резултатите на експерименталната (ЕГ F2)
и контролната група (КГ F1) момичета
ЕГ F2
n =8

Показатели
Тест

X1

КГ F1
n =35

X2

S

d

temp

S

P%

Ръст

132,63

3,07

134,86

4,16

2,23

1,43

84%

Тегло

35,13

3,23

33,14

3,71

-1,98

-1,40

83%

Бързина

10,64

,35

9,88

,93

-,72

-2,20

95%

Фиг. 2. Резултати на експерименталната (ЕГ F2) и контролната
група (КГ F1) момичета)
раст с неправилна стойка (Р=98%).
При теста за бързина 50 м има
тенденция за по-слаби резултати при момичетата с неправилна стойка. Независимо от липсата на значимост на разликите
(P<95) спрямо таблицата за успеваемост, ученичките с нормално
телодържание получават оценка
отличен, докато тези с неправилна стойка попадат в много
добрата оценка.
В таблица 3 са представени
стойностите на ръст, тегло и
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бързина при групата на момичета с гръбначно изкривяване
(ЕГ F2) и без нарушения (КГ F1).
При момичетата с диагностицирани гръбначни изкривявания
се наблюдават липса на достоверни разлики в ръста и теглото и значима разлика (P=95%) в
показателя бързина в теста 50 м
спрямо децата в норма. Средната оценка на тази група също попада в ниските граници на много
добрата оценка на резултатите
от теста.

Таблица 4. Сравнение на резултатите на експерименталната (ЕГ F1)
с контролната група (ЕГ F2) момичета
ЕГ F1
n =21

Показатели

ЕГ F2
n =8

temp

P%

X1

S

Ръст

132,10

4,23

132,63

3,07

--,53

-,322

68 %

Тегло

35,62

3,40

35,13

3,23

,494

,354

25%

Бързина

10,19

,81

10,64

,35

-45

-,140

12%

Тест

X2

d
S

Фиг. 3. Сравнение на резултатите на експерименталната (ЕГ F1)
с контролната група (ЕГ F2) момичета

Таблица 4 отразява стойностите на ръст, тегло и бързина
при двете експериментални групи момичета – тези с неправилна
стойка (ЕГ F2) и с гръбначно изкривяване (ЕГ F1). При сравняване на резултатите на качеството бързина сред тези групи очаквано се наблюдават по-добри резултати при групата на децата
с неправилна стойка в сравнение
с тези с гръбначно изкривяване.

Разликите обаче са статистически недостоверни (Р<95%).
В таблица 5 и фигура 4 са представени стойностите на ръст,
тегло и бързина при групите на
момчетата с неправилна стойка (ЕГ M1) и контролната група
без нарушения (КГ M1). За разлика
от групата на момичетата, при
сравняване на групата момчета с
неправилна стойка с тези с нормално телодържане има достоСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 169

Таблица 5. Сравнение на резултатите на експерименталната (EГ M1)
и контролната група (КГ M1) момчета
ЕГ M1
n =23

Показатели
Тест

X1

КГ M1
n=39

d

S

X2

S

temp

P%

Ръст

131,30

4,67

131,97

4,04

,67

,554

45 %

Тегло

32,30

4,39

30,82

3,41

-1,48

-1,485

86 %

Бързина

9,75

0,71

9,25

0,87

-,50

-2,336

98 %

Фиг. 4. Сравнение на резултатите на експерименталната (EГ M1) и
контролната група (КГ M1) момчета

верни различия в постиженията
за бързина в полза на момчетата без постурални нарушения
(P=98%). В другите два показателя ръст и тегло не се установяват статистически разлики.
Подобни са различията, отразени в таблица 6 и фигура 5, където са представени стойностите
на ръст, тегло и бързина при групата на момчетата с гръбначно
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изкривяване и тези без нарушения. Учениците с гръбначно изкривяване (ЕГ M2) са преодолели
трасето от 50 м по-бавно от децата без постурални нарушения
(КГ M1) при гаранционна вероятност на разликите от P=97%.
Идентично, както при момичетата на същата възраст, между групите с гръбначно изкривяване (ЕГ М2) и неправилна стойка

Таблица 6. Сравнение на резултатите на експерименталната
(EГ M2) и контролната група (КГ M1) момчета
ЕГ M2
n =5

Показатели

КГ M1
n=39

temp

P%

X1

S

Ръст

130,60

4,45

131,97

4,04

1,37

,710

52%

Тегло

31,80

4,44

30,82

3,41

-,98

-,586

46%

Бързина

10,16

,69

9,25

0,87

-,91

-2,247

97 %

Тест

X2

d

9,25

Бързина сек.

P=97 %

10,16
30,82
31,8

Тегло кг.

131,97

Ръст см.
КГ М1

EГ М2

S

0

50

130,6

100

150

Фиг. 5. Сравнение на резултатите на есперименталната (EГ M2) и
контролната група (КГ M1) момчета

Таблица 7. Сравнение на резултатите на експерименталната (EГ M1)
и контролната група (ЕГ M2) момчета
ЕГ М1
n =23

Показатели

ЕГ М2
n =5

d

temp

P%

Тест

X1

S

X2

Ръст

131,30

4,67

130,60

4,45

,70

,308

24%

Тегло

32,30

4,39

31,80

4,44

,50

,232

20%

Бързина

9,75

0,71

10,16

,69

-,41

-1,174

75%

S
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Фиг. 6. Сравнение на резултатите на експерименталната (EГ M1) и
контролната група (ЕГ M2) момчета (9 г.)
(ЕГ М1) стойностите на ръст,
тегло и бързина не се различават
съществено (P<95%) (табл. 7 и
фиг. 6).
Дискусия
Скоростните способности се
смятат за комплексни двигателни качества. Изоставането в развитието на качеството бързина
при учениците на 9 г. може да се
отрази в изоставане и на другите качества – сила и издръжливост, гъвкавост, координация и
пр. При нашия контингент има
значително изоставане в силата на гръбната и седалищната
мускулатура и в равновесните
възможности, които не представяме, защото не са обект на
настоящото проучване, но задължително са диагностицирани при скрининга за гръбначни
изкривявания. Вероятно биха се
открили и силни корелационни
172 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

зависимости между бързината и
силата на горен и долен крайник
и коремна мускулатура. Маринов
и кол. (2014) са установили такава значителна корелация между
скоростно-силовата
издръжливост на коремните мускули и способността за достигане и поддържане на максимална скорост
на бягане, измерена чрез теста
„бягане 50 м“ при ученици от V–
VІІ клас. Същите автори установяват, че бързината и способността за достигане и поддържане
на максимална скорост на бягането зависят до голяма степен от
развитието и проявлението на
взривната сила на долните крайници, като между бягането на
50 м и динамичната сила на долните крайници има най-голяма
зависимост.
В нашето проучване липсата
на значими разлики на ръст и тегло при повечето ученици с постурални нарушения спрямо кон-

тролните групи го обясняваме с
факта, че все още не е настъпило
бурното израстване на организма
на децата в периода на пубертета – 10–13 години. В публикация
на Захариева, Беломъжева-Димитрова (2015) е посочено обаче, че
неправилна стойка и гръбначно
изкривяване могат да получат и
деца, които се развиват физически в норма. Тенденцията за пониски стойности в ръста и теглото при децата с неправилна
стойка и гръбначни изкривявания
налагат стимулиране на физическото им развитие.
Максималната скорост на движение за един човек зависи не само
от бързината на неговата реакция, но и от други способности:
динамичност, сила, гъвкавост,
координация, ниво на владеене
на техниката. Поради това скоростните способности се смятат за комплексни двигателни
качества. Главната задача на
тренировката за бързина е да се
повишат възможностите на организма за максимална интензивна работа. Известно е, че възрастовото развитие на бързината
както при учениците, така и при
ученичките, достига най-високи
стойности към 10-ата година,
след което рязко спада, следващият период на по-бурно развитие е
след 15–16-ата година. Ако се пропусне този период, трудно може
да се компенсират в юношеската
и особено в зрялата възраст. При
изследвания контингент деца се
очертава тенденция за значими
различия в качеството бързина

както при момичетата, така
и при момчетата с постурални
нарушения спрямо групите с нормално развитие. Това именно налага да се търсят методи за подобряване на качеството бързина
в тази възрастова група както за
децата с постурални нарушения,
така и за тези без отклонения.
Това би могло да се постигне
чрез подобряване на нервно-мускулните усилия, на силата и скоростната издръжливост. Ето
защо ние въведохме в часовете по
физическо възпитание и в групите по изправителна гимнастика
специални упражнения и игри със
състезателен характер с голяма
терапевтична топка Suiss ball за
подобряване на скоростно-силовите качества на учениците в началната образователна степен.
Заключение
В проведеното проучване се
потвърди, че развитието на качеството бързина при 9-годишни
ученици с неправилна стойка и
гръбначно изкривяване изостава спрямо връстниците им на
същата възраст без постурални
промени. Установи се, че няма
съществени различия в антропометричните данни ръст и тегло
при момчета и момичета с неправилна стойка и гръбначно изкривяване спрямо развиващите
се в норма ученици. За учениците,
при които са налице някъкъв вид
постурални нарушения, е добре
да се прилага комплексен подход,
който включва и работа за всички
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физически качества, вкл. и бързина, а не само обща издръжливост
и сила и на гръбната и седалищната мускулатура. Това би дало
възможност за възстановяване
на постуралния контрол, което
противодейства на вредните
фактори, създава благоприятни
условия за функциониране и растеж на гръбначния стълб и профилактира развитието на гръбначни изкривявания. Интересни
биха били бъдещи изследвания в
тази насока при новите нормативи за измерване на физическата дееспособност на децата.
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Кинезитерапия при неврологични усложнения
след кардиохирургична интервенция
Антоанета Димитрова
Резюме. Мозъчният инсулт е едно от най-тежките усложнения в
периоперативния период, чиято честота зависи от вида и сложност
та на кардиохирургичната интервенция. Рискът от инсулт при различните хирургични интервенции може би не е толкова висок, но при
сърдечни и съдови операции той е значителен. По-висок риск за неврологични усложнения съществува при спешните оперативни интервенции в сравнение с плановите операции за смяна на сърдечни клапи. Въпреки напредъка в анестезиологичната техника и следоперативните
грижи, честотата на периоперативен инсулт не намалява, което се
дължи основно на застаряването на населението и на наличието на
множество съпътстващи заболявания. Рехабилитацията при болни,
претърпели сърдечна операция, е бавен и труден процес. Мозъчният
инсулт допълнително влошава състоянието на пациентите и забавя
възстановяването им. Това предполага един по-специфичен подход по
време на възстановителния процес, съобразен с индивидуалните нужди
и възможности на болните.
Ключови думи: кардиохирургия, кинезитерапия, неврологични усложнения

Physiotherapy in neurological complications after
cardiac surgery
Аntoaneta Dimitrova
Absrtact. The stroke is one of the most severe complications in the
perioperative period, the frequency of which depends on the type and complexity
of cardiac surgery. The risk of stroke in various surgical interventions may
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not be as high, but in cardiac and vascular surgery it is significant. A higher
risk for neurological complications exists in emergency surgery interventions
compared to planned cardiac valve replacement surgery. Despite advances in
anesthesia and postoperative care, the incidence of perioperative stroke does
not decrease, mainly due to the aging of the population and the presence of
many concomitant diseases. Rehabilitation in patients undergoing cardiac
surgery is a slow and difficult process. Brain stroke further aggravates patients
and slows recovery. This implies a more specific approach during the recovery
process, tailored to the individual needs and abilities of the patients.
Keywords: cardiac surgery, neurological complications, physiotherapy

Увод
Неврологичните усложнения
в постоперативния период след
кардиохирургична интервенция
зависят от вида и сложността є.
Усложненията са свързани с удължен болничен престой, инвалидизация, фатален изход и повишени
болнични разходи [50]. По време
на хирургичната интервенция и
в следоперативния период са налице допълнителни рискови фактори като хипоперфузия, аритмия, скорост на следоперативно
затопляне, възпаление [28]. Общата анестезия, дехидратацията и обездвижването повишават риска за тромбоемболични
усложнения, включително и за инсулт [50]. Сърдечната хирургия се
развива с много бързи темпове и
като един от триумфите на модерната медицина нейното възприемане като „безопасна процедура“ е широко разпространено.
Следоперативните неврологични
усложнения, едно от които е инсултът, все още представляват
сериозен проблем [22]. Рехабилитацията при болни с неврологич-

ни усложнения, претърпели сърдечна операция, е бавен и труден
процес.
Кардиохирургична интервенция
Кардиохирургично лечение се
прилага най-често при придобити клапни пороци на сърцето.
Eдно клапно заболяване може да
се манифестира като стеноза
и/или инсуфициенция. Ако на една
клапа се открият стеноза и инсуфициенция едновременно, става
дума за комбиниран порок. При
един и същ пациент могат да са
засегнати една, повече или всички
клапи. В такива случаи говорим
за многоклапен порок. В болшинството от случаите се засягат
клапите на лявата камера, които са подложени на по-силно механично натоварване (абсолютната стойност на налягането и
неговият градиент са по-високи в лявата сърдечна половина).
Митралната стеноза най-често
възниква в резултат на ревматизъм. Анамнестично това невинаги може да се проследи. Стенозирането на митралната клапа наСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 177

стъпва постепенно, с години до
десетилетия. Митралната инсуфициенция може да бъде остро
или хронично настъпваща невъзможност на митралната клапа
да се затваря поради промени в
клапния пръстен, двете платна
или папиларните мускули. Причината може да бъде ревматична или бактериална. Най-чест
придобит сърдечен клапен порок
е сенилната аортна стеноза под
формата на цикатризиране, фиброзиране и калцифициране на
клапата. Другата често срещана
промяна е постревматичната
аортна стеноза. Инсуфициенцията на аортната клапа е остро
или хронично настъпваща неспособност на семилунарната клапа
да затваря комуникацията между
аортата и лявата камера в резултат на деформация, дилатация
на аортния корен и др.
Придобитите органични клапни пороци на дясната сърдечна
половина като цяло са рядко срещани, например в резултат на
бактериален ендокардит. В повечето случаи се касае за релативна
клапна инсуфициенция.
При установяване на сърдечно
заболяване се назначават медикаменти, които предотвратяват получаването на усложнения.
Сред изписваните лекарства са
антитромбоцитни медикаменти, антикоагуланти, които ограничават съсирването на кръвта,
бета-блокери, нитрати, блокери
на калциевите канали. Диуретиците намаляват количеството
на течностите в организма, а
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тромболитичните агенти се
дават по време на пристъп, за
да разбият кръвните съсиреци в
коронарната артерия и да се възстанови притока на кръв.
Освен приема на медикаменти, болният се обучава да направи някои промени в начина си на
живот. Препоръчват се умерено
спортуване, ежедневни разходки и движение, ограничаване на
стреса и задълженията. Застоялият начин на живот и неправилното хранене са едни от най-сериозните врагове на сърдечното
здраве [17].
Когато за оплакванията не е
достатъчно само консервативно
лечение или когато има опасност
поради продължително отлагане
на операцията да настъпят необратими миокардни увреждания,
се пристъпва към клапно протезиране [20].
Неврологични усложнения
след сърдечна операция
Следоперативното неврологич
но увреждане е сериозен източник
на заболеваемост и смъртност
при пациенти със сърдечна операция. Пациентите, които получават инсулт през първите 30 дни
след сърдечна операция, имат
смъртност, по-висока от 20% в
сравнение с 2% до 4% при пациенти без мозъчен инсулт [43].
Инсултът е само една форма
на неврологично увреждане след
сърдечна операция; други прояви
включват енцефалопатия, делириум и кома. В комбинация с дру-

ги форми на мозъчно увреждане
се оценява, че между 6% и 28% от
пациентите изпитват някакъв
тип периоперативно неврологично увреждане [42]. Като цяло рискът от смъртност в сърдечната
хирургия остава нисък, въпреки
нарастващия брой на възрастните пациенти и на пациентите,
изложени на риск от влошаване.
Тези наблюдения обаче поставят все по-голям акцент върху
периоперативните усложнения
като определящи изхода за пациента [25]. Пациентите, които
е най-вероятно да се подложат
на сърдечна операция, са същите,
които най-често имат и неврологични усложнения в резултат
на операцията. През последното десетилетие кардиологичната хирургия се е превърнала в
по-рядко използвано средство за
лечение на коронарната артериална болест поради редица причини, включително увеличаване
на употребата на перкутанни
интервенции на коронарната
артерия (ПИКА) с медикаментизлъчващи стентове. В действителност ПИКА с имплантиране
на стент се използва при над 80%
от случаите на коронарна реваскуларизация през 2005 г. [36]. Въпреки това махалото вероятно
ще се върне обратно към хирургичната операция на коронарноартериалния байпас (КАБ), тъй
като възникват нови опасения по
отношение на късна тромбоза на
медикамент-излъчващите стентове [52]. Допълнително доказателство, подкрепящо теорията,

че броят на процедурите по КАБ
може да се увеличи през следващите години, е установено в проучване, сравняващо над 7000 пациенти, които са претърпели КАБ
хирургия, с почти 10 000 лица,
които са получили медикаментизлъчващи стентове, и съобщаващо съответно съотношения на
риска от смърт или инфаркт на
миокарда от 0,71 и 0,75 за двусъдово и трисъдово заболяване, което показва намалена смъртност
при индивидите, подложени на
КАБ операция [31]. Много често
при кардиохирургични интервенции от различно естество се налага допълнителна консултация
с невролог. Причините варират
от предоперативна оценка на
риска до следоперативна оценка
на нов огнищен неврологичен дефицит, припадъци, забавяне на
излизането от обща анестезия,
делириум или кома. Разбирането
на вероятната етиология на състоянието на пациента изисква
познаване на видовете неврологични нарушения, които могат
да възникнат при пациенти след
сърдечна хирургия, както и познания за рисковете, свързани с
определените видове хирургична
интервенция [21].
Видове неврологични увреди
след сърдечна операция
Енцефалопатии
Енцефалопатията след сърдечна хирургия често има мултифакторна етиология и е резултат от
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комбинация от фактори, подобни на тези, прогнозиращи инсулт
[44]. Другите допринасящи фактори включват лекарства (напр.
бензодиазепини) и метаболитни
разстройства. Посткардикалната хирургична енцефалопатия в
последно време се използва като
термин, за да се опише всичко от
забавянето през излизането от
обща анестезия до ступор [40].
Когнитивни проблеми,
припадъци, периферни увреди
Неврологичното увреждане след
сърдечна хирургия не е рядко, въпреки напредъка на хирургичната техника. Когато е възможно,
при пациенти с неврологични
симптоми трябва да се използва
ЯМР, тъй като пациентите могат да имат множество малки
инфаркти и следователно да не
отговарят на типичните симптоми за едностранни увреди на
мозъка. Консултацията на пациент с енцефалопатия или инсулт
в отделението за интензивни
сърдечни операции трябва да
се съсредоточи върху всяка информация относно степента на
атероматозно заболяване (като
тази, открита чрез епи-аортен
ултразвук), всяко отбелязано
постоперативно
предсърдно
мъждене, спадове на кръвното
налягане, водещи до трайна хипотония, както и всяка употреба на седативни или психоактивни лекарства в ранния следоперативен период. Постоперативното лечение трябва да включва
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избягване на по-нататъшна артериална хипотония, както и на
хипергликемия и хипертермия.
Освен това при пациенти с неврологично увреждане ранната
намеса на кинезитерапевт, ерготерапевт и логопед е от решаващо значение за оптималното
възстановяване [53]. Ерготерапията спомага за адаптацията,
като улеснява взаимодействието между вътрешните и външните фактори, което трябва да
доведе до синхрон между това
човек да се чувства добре и да се
подобри качеството му на живот. Вътрешните адаптации
се отнасят към когнитивните
фактори, което включва: способността на пациента за придобиване на общи или специални
видове знания; уменията, които
показват нивото на компетентност, и ефективния капацитет
на настоящото състояние за изпълнение на задачите [18].
Мозъчен инсулт
Повечето мозъчни инсулти,
настъпили в резултат на сърдечна хирургия, са или емболични в
разлини съдови области, или между главните церебрални артерии
[28, 44]. Инсултът при такива
обстоятелства е почти изключително исхемичен; интрацеребралният кръвоизлив е рядко явление, проявяващо се при по-малко от 1% от пациентите и само
от 1% до 2% при пациенти, подложени на клапна хирургия [22,
40]. Установено е, че изобразява-

нето на инсулта може не само да
бъде полезно при първоначалната
диагноза, но и да помогне при определяне на прогнозата при пациентите с това усложнение [28].
Видът на инфаркта определя и
вида на неврологичното увреждане; пациентите с двустранни хеморагични инфаркти имат по-лоша краткосрочна прогноза поради
потенциално
хипоперфузионно
увреждане по време на операция,
което може да причини и други
увреждания на органи [28]. Мозъчното исхемично увреждане при
поставянето на хипоперфузия
може да се изостри от интраоперативната анемия, което е ясен
предсказател за постоперативни
нежелани резултати, включително инсулт. Karkouti et al. (2005) описват, че всеки 1% спад на хематокрита увеличава вероятността от постоперативен инсулт
с 10% [37]. В по-скорошно проучване същите автори съобщават,
че анемията, която пациентът
може да толерира, зависи от предоперативния хемоглобин; с найвисок риск от лоши резултати
са пациентите с максимално понижение на хемоглобина спрямо
изходното ниво [41]. Мозъчният
инсулт като неврологично усложнение след кардиохирургична
операция носи със себе си редица
усложнения – удължен възстановителен период, увеличен риск
от смъртност, нарастват значително болничният престой на
пациентите и съответно разходите за тяхното лечение. Всички
тези параметри са проследени в

едно изследване, проведено в болница „Джон Хопкинс“ за 5-годишен период от 1992 до 1997 г. В
него се изтъква, че при пациенти
със сърдечна операция, които са
получили мозъчен инсулт, двойно
нараства времето на престой в
реанимация в сравнение с пациенти без инсулт. Почти три пъти
нараства времето на целия болничен престой при пациентите,
получили мозъчен инсулт. Разходите за лечение се удвояват, а
смъртността нараства от 4% на
19% при засегнатите от инсулт
[48].
Кинезитерапия при мозъчен
инсулт след кардиохирургична
интервенция
Възстановяването при тези
пациенти изисква мултидисциплинарен подход и представлява сериозно предизвикателство
пред специалистите. Рехабилитацията е компилация от средствата на кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията и
тези, използвани в ранния следоперативен период.
Изборът на методи за функционално изследване е важно да
бъде съобразен с основните нарушения при мозъчен инсулт, с
прекараната сърдечна операция,
с полиморбидността на пациентите и с тежкото им общо състояние [8, 26, 45]. Способност
та, уменията и капацитетът се
определят от индивидуалното
функционално състояние на пациента, а именно самоефикасност,
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което означава, че човекът вярва
и възприема способностите си да
изпълнява задачите, и мотивация – вътрешната сила да овладее предизвикателствата на болестта [18].
Пареза се наблюдава при почти всички болни, преживели мозъчносъдов инцидент. Тежестта
на парезата зависи от големината и локализацията на процеса,
като често има по-голям дефицит в дисталната група мускули.
Отчита се слабост и в незасегнатата половина на тялото. Промяната в тонуса на мускулатурата е характерна с първоначална
хипотония поради церебралния
шок. Може да трае от няколко
дни до няколко седмици. По-късно
се наблюдава развитие на спастично повишен мускулен тонус и
патологични синергии. След инсулт дисфункцията на походката
е сред най-изследваните неврологични нарушения и е една от основните цели за възстановяване
в рехабилитацията [5, 27].
Промените в статичния и динамичния контрол на трупа нарушават автоматичния постурален тонус и водят до невъзможност за стабилизиране на трупа
и на проксимално разположените
части на крайниците с наличие
на постурални отклонения и повисок риск от падане. Стабилността на трупа е от значение
за запазване и на целостта на
гръдната клетка, която е с нарушена цялост вследствие на кардиохирургичната интервенция.
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брегва като основен компонент
на баланс и основа за координирано използване на крайниците за
ежедневни функционални дейности. Редица автори отчитат, че
състоянието и възможността за
запазване на контрол на трупа в
остър период определя възможността за извършване на дейности от ежедневния живот 6 месеца след това [24, 35, 47, 54].
Промените в ортостатичния
толеранс допълнително затрудняват вертикализацията на пациентите и тяхното обучение в
ходене [1, 14].
Намалената до липсваща сетивност от засегнатата от инсулт страна е често срещано нарушение. Значимо хемисензорно
нарушение може да допринесе за
унилатерален неглект, трудност
при изпълнение на редица функционални дейности, както и за
увеличения риск от травми [14].
Кардиорехабилитацията е неразделна част от стандарта за
следоперативни грижи при оперираните пациенти [32]. В резултат на клинични проучвания,
които подчертават значението
на специализираната рехабилитация, са създадени актуални
насоки за нейното приложение.
Пациентите обикновено са с намален физически капацитет и
физическа активност няколко години преди операцията, което,
в комбинация със залежаването
след операцията, налага необходимост от своевременна рехабилитация. Показано е, че тя не
влошава състоянието на пациен-

тите в постоперативния период
и има положителен ефект върху
неговото физическо и психологично състояние [34, 51]. Клиничната картина при поява на мозъчен
инсулт е разнообразна. По тази
причина неврорехабилитацията,
насочена към неврологичните усложнения след сърдечна хирургия,
варира от предотвратяване на
възможните усложнения до възстановяване на двигателната
функция на крайниците, възможността за ходене и връщане към
ежедневните дейности [41].
Известна е, макар и лимитирана, възможността на човешкия
мозък да се реорганизира, което
се свързва с мозъчната пластичност [10]. При създаването на рехабилитационна програма за възстановяване на неврологичния
дефицит се съобразява степента
на влошена миокардна функция и
наличните особености в следоперативния период. Сред целите
на рехабилитацията са профилактиката и лечението на когнитивните разстройства, депресията и тревожността, които са
свързани с по-нисък функционален
физически капацитет, умора и
намалено качество на живот [23,
34, 41].
Спазват се основните принципи за ранно иницииране, индивидуализиране, постепенност и
комплексност в рехабилитационния подход [13].
В острата фаза основните задачи на кинезитерапията са профилактика на усложненията и
ранна мобилизация [4, 6, 7, 29].

Показано е, че при болни със
срединна стернотомия или торакотомия се нарушават газовият обмен и механиката на
дишане, променят се обемът и
капацитетите на белия дроб
(витален, инспираторен, функционален остатъчен), намаляват
мукоцилиарната активност и
кашличният рефлекс. За предот
вратяване на дихателни усложнения (ателектаза, задържане на
секрети, инфекции, плеврални изливи, парализа на диафрагмалния
нерв и др.) се извършва пасивна и
активна дихателна рехабилитация чрез техники за отхрачване,
постурален дренаж, вибрационен
масаж, деблокиране на диафрагмата, позитивно налягане в края на
издишването, сакадирано дишане
[30].
Честотата на дисфагия след
инсулт е 50%, което повишава
значимо риска от аспирация и
пневмония. Ранното поставяне
на пациента в седнало положение
е от съществено значение [2, 49].
Препоръчват се и упражнения за
гълтателните мускули и отделните компоненти на гълтането
[7, 12].
Дълбоката венозна тромбоза e
с честота около 5%, a белодробната емболия e водеща причина за
смърт между втората и четвъртата седмица след появата на
инсулт. Двете възможности за
превенция са ранната мобилизация и назначаването на нискомолекулярен хепарин. При пациентите с висок риск се използват и
компресивни чорапи. Основният
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механизъм за възникването на
контрактури са обездвижването
и липсата на адекватна и своевременна рехабилитация. Превенцията се осъществява чрез
пасивни упражнения за запазване
на нормалния обем на движение
в ставите. За профилактика и
лечение на повишения мускулен
тонус особено важно е поставянето на болния в положение, противоположно на спастичните
тенденции – лечение с положение.
Установено е, че двигателната
област в кората на мозъка възприема проприоцептивни импулси. Макар и пасивни, движенията
са дразнител за проприорецепторите на мускулите и допринасят
за изработването на нови безусловни връзки. Сублуксацията в
раменната става е сравнително
често усложнение. Може да се появи през първите седмици, като
основна причина е обездвижването. Наличната болка забавя процеса на възстановяване [39]. Превенция се постига чрез лечение
с положение и пасивно движение
[11, 49].
Решение за ранна мобилизация
се взима при липса на абсолютни противопоказания и хемодинамично значим перикарден излив, както и при нормална клапна функция, добро състояние на
оперативната рана и адекватно
психическо състояние на болния
[15]. Тя започва с обръщане в леглото, поставяне в седнало положение и вертикализация. Тренират се равновесните реакции.
Във връзка с оперативната рана
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се избягват абдукция, екстензия
и флексия повече от 90 градуса в
раменната става, както и опора
на ръцете. При правилно съставена програма активните упражнения допринасят за по-бързо
възстановяване на нормалните
волеви движения на засегнатата
половина на тялото. Основната
им задача е преодоляване на мускулния дисбаланс и постигане на
координирани глобални движения.
От друга страна, е установено
намалено използване на мускулите на незасегнатата страна, което се счита като резултат от
увреждането на некръстосаните
нервни влакна. Освен това участието на неувредената мозъчна
хемисфера в създаването на нови
нервни връзки и компенсирането
на неврологичния дефицит е голямо [10]. По тази причина тренирането на здравите крайници
осигурява по-добра функция и независимост в ежедневието. Всичко това се извършва, като се проследява хемодинамичния отговор
на кардиопулмоналната система
в началото, средата и края на процедурата. Лимитиращи фактори са наличието на стенокардна
болка, ритъмни и проводни нарушения, внезапна умора, слабост,
побледняване, задух, увеличаване
на пулсовата честота с повече от
20 уд./мин. над изходните, спадане на систолното артериално
налятане с повече от 20 mmHg,
а на диастолното с повече от
10 mmHg и ЕКГ промени [4, 6, 14].
Често се наблюдават нарушения във възприятието, ког-

нитивните и комуникационни
функции. Мотивацията подтиква пациента да се адаптира към
изпълнението на дадена задача.
Тази вътрешна подбуда се влияе
от личното възприятие за това,
по какъв начин задачата е смислена за него, как да бъде удовлетворен и как ще се почувства след
нейното приключване. Рехабилитация се започва възможно найскоро, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента
[29].
В подострата фаза програмата
за рехабилитация цели въздействие върху следоперативните неврологични усложнения. Работи
се основно върху моторния дефицит. Пациентите се обучават в
ходене и походка чрез специфични
техники, обединени в понятието „нервно-мускулна реедукация“
[5, 6, 19, 27].
От тях невростимулиращи
са методиката на Bobath и огледалната терапия [7, 9, 13].
Прилага се сетивна стимулация
– упражнения и стимулиране на
всички видове сетивност (вербална и невербална). Улеснителни техники са методиките на
Brunnstrom, Kabat и Rood. Използват се подтискащи техники и компенсаторни механизми
[6]. Обикновено мобилизацията
се извършва във физиологичните
оси на движение, но се прилага и
в диагонални модели по методa
на проприоцептивното нервно-мускулно улесняване (ПНМУ).
Философията на ПНМУ е получаване на проприорецептивни

стимули, които улесняват нервно-мускулния отговор чрез прилагане на оптимално съпротивление. Постига се релаксиране
на антагонистите и засилване
на агонистите на извършваното
движение. Изключително важно
е да се съобрази силата на прилаганото съпротивление, за да не
се предизвикват нежелана умора
и остра болка, което би довело
до обременяване на сърдечната
функция. Методът на ПНМУ е
ефективен в съвременната неврорехабилитация за увеличаване на обхвата на движение,
подобряване на неврологичния
статус при пациенти с мозъчен
инсулт след сърдечна операция.
Изборът на лечебни техники се
решава конкретно за всеки болен.
Двигателното
възстановяване на болните продължава дълго
време и може да се стабилизира
към 18-ия месец от началото на
мозъчния инсулт [3, 4, 12, 33].
В допълнение, рехабилитацията има значение за подобряване
на когнитивните и емоционалните разстройства. Използването
на ортезни и помощни средства
– бастуни, проходилки и шини,
осигурява приемлива самостоятелност в ежедневието. Терапиите по адаптация към околната
и жилищната среда включват два
основни фактора: достъпност и
приспособяване [16, 18].
Прилагането на целенасочена индивидуална кинезитерапия
след задължително и периодично
провеждано функционално изследване на пациентите с невролоСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 185

гични усложнения след сърдечна
операция увеличава възможностите им за постигане на по-голяма
независимост в ежедневието и
подобрява качеството им на живот.
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Остеопороза при спортистки като част
от синдрома „Женска спортна триада“
Галина Сувариева
Резюме. Остеопорозата е една от крайните сериозни фази на синдрома „Женска спортна триада“, свързан с последваща увеличена чупливост на костите. Намалената енергийна наличност с или без нарушения на храненето в съчетание с намаленото ниво на естрогени, характерно за менструалните нарушения, водят до прогресивна загуба на
костна маса.
Целта на натоящия обзор е да се изясни честотата на разпространение на остеопенията и остеопорозата при спортуващи жени, както
и факторите, влияящи върху костната плътност, което да допренесе
за ранната превенция на костната патология.
Ключови думи: остеопения, остеопороза, спортистки

Osteoporosis at female athletes as part
of the Female Athlete Triad
Abstract. Osteoporosis is one of the final serious stages of the Female
Athlete Triad, connected with following fragility of the bones. The low energy
availability with or without an eating disorder combined with decreased level
of estrogenes, characterizing the menstrual disturbances lead to excessive loose
of bone mass.
The aim of the present review is to clear the prevalence of the osteopenia
and the osteoporosis at female athletes, and also the factors which influence the
bone mineral density. All these will contribute towards early prevention of the
bone pathology.
Keywords: osteopenia, osteoporosis, female athletes
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Американската асоциация по
спортна медицина определя синдрома „Женска спортна триада“
като медицинско
състояние,
което се наблюдава при физически активни момичета и жени
и включва три компонента [22]:
1. Ниска енергийна наличност с
или без нарушения на храненето.
2. Менструални нарушения. 3. Намалена костна плътност.
При жените спортистки често се наблюдават един или повече от трите компонента на
триадата, като ранната диагностика е съществен фактор
за предотвратяване на прогресията до сериозните крайни
фази – клинични хранителни
разстройства, аменорея и остеопороза [5].
Остеопорозата е скелетно заболяване, характеризиращо се с
ниска костна минерална плътност и влошаване на микроархитектониката на костната тъкан с последващо увеличаване на
чупливостта на костите и податливост към фрактури [16].
През 1999 г. Световната здравна организация признава остеопорозата като проблем в световен
мащаб, който става все по-разпостранен [30]. До един момент остеопорозата се е приемала като
заболяване, характерно предимно
за възрастните жени, но това
вече не е така [25].
В Съединените щати 44 милиона възрастни са изложени на
риск от развитието или са с ос-

теопороза, като 80% от тези,
които са засегнати, са жени [21].
Според критериите на СЗО
за остеопороза може да се говори, когато костната плътност е
под 2,5 SD (стандартни отклонения) под средните стойности на
30-годишни жени [14].
Възприети са следните диагностични критерии [16]:
1. Нормална костна минерална плътност (КМП) – не повече
от едно стандартно отклонение
(SD) под средната стойност за
млади хора;
2. Остеопения – КМП между
1 и 2,5 SD под средното за млади
хора;
3. Остеопороза – КМП повече от 2,5 SD под средната стойност за млади хора;
4. Тежка остеопороза – КМП
повече от 2,5 SD под средната
стойност за млади хора плюс
една или повече фрактури.
Международното
дружество
по клинична дензитометрия препоръчва плътността на костите
на юноши и жени преди менопауза
да се сравнява с тази на средната
стойност на жени на тяхната
възраст (Z-Score), а не с помощта
на критериите за жени в менопауза, където се използва T-Score
(който се основава на средната
плътност на костите при млади
жени и представлява отстоянието в стандартни отклонения от
тази средна стойност) при определяне на риска от остеопороза
[14]. При спортистки на възраст
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под 20 години Z-Score е единствената смислена мярка, тъй като
те все още са в процес на натрупване на костна маса. Спортистките с нормален менструален
цикъл обикновено имат костна
плътност над средната за възрастта. Спортистките с аменорея
не само че имат костна плътност
под нормата за възрастта си, но
те не са успели да се възползват
от положителния ефект на физическата активност върху костната маса [13]. Според Американската асоциация по спортна медицина (ACSM) Z-Score между –1 и –2 се
определя като ниска костна маса
(остеопения) при спортисти, а
Z-Score, по-нисък или равен на –2
при лица ≥20-годишна възраст, се
счита за доказателство за остеопороза [13].
Gibbs J. et al. (2013) установяват следното разпространение
на остеопороза и ниска костна
минерална плътност при жени
спортистки - Z-Score ≤-2 варира
между 0% и 15,4% (8 проучвания,
n=755), докато честотата на ниска костна плътност със Z-Score е
между -1 и -2 е от 0% до 39,8% (7
проучвания, n=677) [10].
Hoch А. et al. (2011) съобщават
за ниска честота на остеопорозата (0%) и 23% на остеопения при
професионални балетни танцьорки [12]. Barrack М. et al. (2008) регистрират по-висока честота на
остеопорозата при спортуващи
гимназистки (11,8%) и остеопения при 39,8% от тях [4].
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Фактори, влияещи върху
костната плътност при
спортистки
Естрогенът и прогестеронът
са важни ендокринни фактори за
поддържане здравето на костите, като влияят върху процеса
на ремоделирането им [24]. Следователно всеки фактор, свързан
с менструалната дисфункция при
спортистки, може да бъде пряка
или косвена причина за загуба на
костна минерална плътност. Основните причини за остеопороза
при жени спортистки в предменопауза са нарушенията в менструалния цикъл, свързани с хипоестрогенемия [7, 23].
Намаленото ниво на естрогени при спортистки се свързва с
намалена костна маса и увеличена
скорост на костна загуба. Тази загуба е подобна на костната загуба при жени в постменопауза или
жени с патологично състояние
като преждевременна яйчникова
недостатъчност [23]. В по-ранни проучвания при спортистки с
менструална дисфункция намалена костна плътност се съобщава
само за лумбалните прешлени. Понови изследвания обаче показват
дефицит по целия скелет [23].
Дали загубата на костна тъкан се
наблюдава равномерно навсякъде,
може да зависи до голяма степен
от механичното натоварване в
определени участъци при различните спортове [28]. Загубата на
костна маса при спортистки с

менструални нарушения може да
бъде необратима, тъй като след
възвръщане на нормалния цикъл
и/или след прилагане на хормонална заместителна терапия няма
или има незначителна промяна в
увеличаването на костната маса
[8, 11].
Пиковата костна маса, или
максималната костна плътност,
се достига през третото десетилетие и дори по-рано, с постепенното є намаляване до менопаузата, когато има по-бърза загуба
на костна маса. Поне 60–70% от
пиковата костна маса при подрастващи е установена по време на
бързото израстване. Този критичен „прозорец на възможности“
не трябва да се пропуска. Неадекватната тренировъчна дейност
в комбинация с други негативни
фактори като хранителни проблеми в детството може да забави първата менструация и началото на пубертета. Растежът
може да се забави и като следствие на това и оптималната
костна плътност не може да се
реализира [9].
Важен е въпросът с недостигането на пика на костна маса при
спортистки със закъсняло менархе [15]. Това явление е комбинация
от генетични фактори, интензивно физическо натоварване и
отрицателен енергиен баланс.
Тези девойки влизат в зряла възраст с необратим недостиг на
костна маса и увеличен риск от
фрактури през целия им живот.
За съжаление, нито увеличеният
прием на калций, нито физическа-

та активност могат да компенсират липсата на пикова костна
маса в края на пубертета. Този
дефицит е по-изразен в гръбначния стълб, отколкото в бедрата.
Въпреки това стрес фрактурите,
които са свързани със закъсняло
менархе, настъпват предимно в
носещите кости (тибия, метатарзални, фибула, бедрена кост).
Рискът от фрактури вероятно
е свързан с плътността на костите, но и други фактори са от
значение (качеството на костта,
общата маса, интензивността
на тренировките, техниката и
биомеханични фактори) [31].
Друг проблем, свързан със скелетната система, който в помалка степен се обсъжда в литературата, е развитието на сколиоза при млади спортистки със
закъсняло менархе, особено при
балерините, при които честотата е 24–40% [2, 32].
Не всички спортистки с аменорея имат ниска костна маса.
Това зависи от продължителността и тежестта на менструалните нарушения, както и от фактори, които влияят на костната плътност преди началото на
аменореята – вида на скелетното натоварване по време на физическа активност, хранителния
статус и генетичната предиспозиция [6, 23].
Ограничената енергийна наличност, която води до потискане на костното образуване,
ниският прием на калций в съчетание с намаленото ниво на естрогени в резултат на менструСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 193

ални нарушения водят до прогресивна загуба на костна маса поради това, че костната резорбция
преобладава над костното образуване. При пациенти, страдащи
от булимия, но не и при анорексици, може с интензивни физически
натоварвания да се предотврати или смекчи загубата на костна маса в специфични места на
костната система [29].
Като следствие от намалената костна маса, с течение на времето спортистките с менструални нарушения имат повишена
склонност към стрес фрактури
и други мускулно-скелетни наранявания [19]. Въпреки това, при
спортистки с аменорея е възможно по-високата честота на травмите да е по-скоро следствие от
пренатоварване, отколкото на
ниска костна плътност [26].
Необходимостта от изследване на костната плътност при
спортистки се определя от риска
за развитие на синдрома „Женска
спортна триада“ [5]:
1. Високорискови са спортистките при наличието на един или
повече от следните фактори:
− анамнеза за диагностицирано хранително нарушение;
− Body mass index (BMI = Тегло (kg)/ Ръст²(м)) ≤17,5 кг/м², или
<85% от нормалното тегло за
възрастта, или скорошна загуба
на тегло от около ≥10% до един
месец;
− менархе ≥16-годишна възраст;
− анамнеза за две предишни
стрес фрактури или за една нетравматична фрактура;
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− Z-Score ≤2 след най-малко
една година от предходното изследване.
1. Умерен риск има при наличието на два или повече от следните фактори:
− анамнеза за нарушения в храненето в продължение на 6 месеца или повече;
− Body mass index (BMI) между
17,5 и 18,5 кг/м², <90% от очакваното тегло, или скорошна загуба
на тегло от 5–10% за един месец;
− менархе между 15 и 16 години;
− анамнеза за наличието на
6–8 менструални цикъла за над 12
месеца;
− анамнеза за една стрес фрактура. Z-Score между -1 и -2 след
най-малко една година от предходното изследване.
При спортистките от рисковите групи трябва да се извърши
изследване на костната минерална плътност възможно най-рано,
за да се предотврати по-нататъшната загуба на костна маса и
влошаване на състоянието. Аменореята трябва да се диагностицира в рамките на 3 до 6 месеца,
за да не се компрометира костната плътност. Леко намаляване на
обема на физическото натоварване или подобряване на храненето, и/или промяна в телесното
тегло могат да са достатъчни,
за да се възстанови менструалният цикъл. Препоръчва се адекватен прием на протеини и въглехидрати, за да се възстанови
чернодробният гликоген и да се
улеснят пулсациите на лутеинизиращия хормон [17, 18]. Времето

за възобновяване на менструалния цикъл варира в зависимост
от тежестта на енергийния дефицит и продължителността на
менструалната дисфункция [3].
Наддаването на тегло с или
без последващо възобновяване на
мензиса води до подобряване на
костната минерална плътност
[20], но пълно възстановяване не
е възможно, тъй като микроархитектониката също е нарушена
[1].
Тези неблагоприятни последствия подчертават необходимостта от повишаване на осведомеността не само на спортистките, но и на техните
родители, треньори и здравни
специалисти. Преди началото
на извършването на високоинтензивни натоварвания или при
сравнително бързо увеличаване
на обема на тренировките жените спортистки трябва да бъдат
предупредени за възможността
за менструални нарушения [27].
Профилактиката на синдрома
„Женска спортна триада“ остава
най-ефикасен и ефективен начин
за овладяване на ниската костна
минерална плътност при спортистки. Като усилията в тази
област се възлагат на осведомеността (образователни материали и или семинари) на спортисти, родители, треньори, инструктори и администратори.
Треньорите и родителите трябва да насърчават здравословното
поведение на хранене и трениране, с акцент върху спортните постижения и нормалната телесна

маса. Спортистките трябва да
се насочат към повишаване на
конкретните постижения, а не
върху редуциране на телесната
маса, което може да доведе до нарушения на менструалната функция и до костна патология.
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Методика на кинезитерапия при възрастни
и стари хора след транскатетърна аортна
клапна имплантация
Антоанета Димитрова, Жасмина Колева
Резюме. Транскатетърната аортна клапна имплантация (ТАВИ)
е сравнително нова интервенция, чрез която се заменя увредената
аортна клапа на принципа на стентирането. Този тип революционни
клапи се поставят посредством катетър на мястото на увредената
аортна клапа.
Ранната кинезитерапия (КТ) при възрастни и стари пациенти, преминали през ТАВИ, е силно препоръчителна поради тяхната полиморбидност. Зачестяват доказателствата, че ранното започване на кинезитерапевтичните процедури още в интензивно отделеление може да
повлияе или да превентира хипокинезия. Няколко проучвания показват,
че КТ при тези пациенти е безопасна и води до повишаване на физическия капацитет и до подобряване на ежедневния живот след изписване.
В България първата ТАВИ операция е извършена през 2009 г., поради
което информацията относно конкретна методика на КТ след минимално инвазивната процедура за смяна на аортна клапа е ограничена.
Въз основата на данни, събрани от чуждестранни източници, ние изготвихме и приложихме наша специализирана методика за ТАВИ пациенти, обхващаща тримесечен период на възстановяване. Методиката
ни е съозбразена с международните изисквания за прилагане на кардиорехабилитация.
Ключови думи: ТАВИ, кардиорехабилитация, аортна стеноза
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Methods of physical therapy in elderly patients
after transcatheter aortic valve implantation
Antoaneta Dimitrova, Zhasmina Koleva
Abstract. Transcatheter aortic valve replacement (TAVI) is a relatively
new procedure that delivers a replacement valve in much the same way that a
cardiac stent is implanted. These revolutionary valves are delivered via a thin
wire (catheter) and expanded in place over the existing valve.
Early exercise-based cardiac rehabilitation in elderly patients who have
undergone TAVI is strongly recommended due to their comorbidities. There
have recently been more trials that prove early physical therapy (PT) procedures
in patients in intensive care unit can influence or prevent hypokinesia. Several
well designed and controlled trials show that the cardiac rehabilitation is
safe and leads to the improvement of exercise capacity and improvement in
disability favoring home discharge with a more independent life at home. The
procedure was performed for the first time in Bulgaria in 2009, which makes
the information about specialized PT methods extremely limited. Based on
data collected from international resources we have established and applied
our specialized PT methods for elderly patients after TAVI. It covers the whole
treatment period including in-hospital and out-hospital. Our PT program is
conformable to international guidelines for exercise-based cardiac rehabilitation
for patients who have undergone TAVI.
Keywords: TAVI, cardiac rehabilitation, aortic stenosis

Сърдечните клапни пороци
заемат 1/3 от всички кардиологични заболявания и показват
тенденция за увеличаване на заболеваемостта. Понастоящем
клапните пороци са предимно
дегенеративни, причинени основно от ревматични заболявания, и се срещат най-често в
икономически развитите страни [12]. Клапните пороци са левостранни (аортни и митрални),
десностранни (трикуспидални и
пулмoнални) или комбинирани.
Първоначално клапните заболявания са асимптомни, но при
наличие на такива клиничната

картина включва диспнея, умора,
задръжка на телесни течности
и намален физически капацитет.
Аортната стеноза е най-честото придобито клапно сърдечно
заболяване, разпространено в индустриалните държави. То обхваща повече от 4% от населението
на Северна Америка и Европа при
хора над 75-годишна възраст [13,
23]. Освен това аортната стеноза се асоциира с по-висока заболеваемост и смъртност в сравнение с останалите клапни пороци
[7]. Хирургичното клапно протезиране за момента е златният
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циенти [16]. Hо за около 30% от
тях операцията е противопоказана поради високия оперативен
риск [2, 9].
Транскатетърната
аортна
клапна имплантация (ТАВИ) е
иновативна процедура, при която посредством катетър се поставя биологична клапа на мястото на увредената аортна клапа. От 2002 г., когато за първи
път бе проведена процедурата,
се регистрира бързо нарастване
на употребата им в световен мащаб [3, 10]. В големи европейски
проучвания се съобщава за подобрения при извършване на процедурата и на средната преживяемост на пациентите след ТАВИ
[4, 16, 22]. Поради възрастта и
по-тежкото общо състояние, пациентите, преминали ТАВИ, са
сигурни кандидати за кардиорехабилитация. Въпреки щадящата интервенция, смъртността
след ТАВИ е сравнително висока,
което се отдава на високата полиморбидност на изследваната
популация [6, 10, 21].
Кардиологичната рехабилитация е персонализирана програма
от упражнения и обучение, предназначена за своевременното
подобряване на пациенти след
миокарден инфаркт, сърдечни заболявания и хирургични сърдечни
интерванции, която се провежда в болнична и извънболнична
обстановка. Кардиорехабилитационната програма, базирана на
упражнения, намалява сърдечносъдовата смъртност, редуцира
повторните хоспитализации и
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подобрява качеството на живот
[1, 15, 19].
Ранната следоперативна рехабилитация е изключително
важен етап от лечението на пациентите след транскатетърна
аортна клапна имплантация, особено при наличието на понижена
левокамерна систолна функция.
Оптимално бързото подобряване
и възстановяване на физическата активност трябва да се възприема като неделима част от
комплексното лечение при този
вид контингент. Важна причина, налагаща ранна рехабилитация, е полиморбидността при
възрасните и стари хора, както
и тяхната неколкократно по-голяма чувствителност към обездвижването. Хипокинезията при
възрастния организъм води до
значително по-големи функционални и морфологични изменения
и до много по-бавното им преодоляване. Това налага процедурите
по КТ да започнат в най-ранни
срокове, макар и с по-ограничен
брой средства [20, 21]. Най-препоръчителни са аеробните упражнения, които влияят благоприятно на прогнозата. Състоят се
от ритмични движения на големи мускулни групи за продължителен период от време [14].
Описаната по-долу методика
на КТ е част от експериментално проучване за въздействие на
КТ при пациенти след ТАВИ. Тя
е изготвена, апробирана и прилагана в продължение на 2 години в
клинични, а след това и в домашни условия, при възрастни и ста-

ри хора, преминали през ТАВИ.
Специализираната методика в
клинични условия се разделя на
методика, прилагана в интензивен сектор, и методика, прилагана в кардиологично отделение.
След изписването на пациентите от стационара те продължават рехабилитационната си програма самостоятелно в домашни
условия. Изграждането на нашата методика се базира на някои
основни физиологични принципи
и механизми на въздействие на
физическите упражнения върху
дихателната и сърдечно-съдовата система. Известно е, че целенасоченото гръдно и диафрагмално дишане, ритмичните упражнения за дистални мускулни
групи (активиране на периферната мускулна помпа) и изометричните упражнения в циркулаторен режим водят до постепенно
адаптиране и тренираност на
кардиореспираторния
апарат.
Като резултат намалява периферното съдово съпротивление,
намалява и се подобрява коронарното кръвообращение и общата
циркулация [8, 18]. Използването на дихателни упражнения в
клинични и амбулаторни условия подобрява газовата обмяна,
функцията на дихателните мускули, белодробната вентилация,
двигателните възможности и
качеството на живот на болните. Дихателните стратегии
включват различни техники за
облекчаване и подобряване на дишането, включително аеробни
упражнения [5, 17].

Предназначение
Методиката на КТ е приложима при възрастни и стари хора
след ТАВИ, като се прилага клинично и самостоятелно в домашни условия. Описаната методика
е разделена на три части, в зависимост от етапа на лечение:
това са комплекси, прилагани в
интензивно отделение, в кардиологично отделение и след изписване от лечебното заведение – в
домашни условия.
Целта на приложената кинезитерапия е максимално своевременно възстановяване и профилактика срещу възникване на
усложнения при пациенти след
ТАВИ.
Основните задачи включват:
1. Подобряване на периферното кръвообращение
Обосновка: Често придружаващо заболяване на пациентите с
аортна стеноза е артериалната
хипертония. Вследствие на ограничената подвижност и съпътстващото медикаментозно лечение в клинична обстановка при
голям брой от случаите, пациентите страдат от хипотония.
Основни средства на КТ: а) ритмични упражнения с дисталните
части на крайниците; б) самомасаж.
2. Нормализиране на ортостатичните реакции
Обосновка: Поради настъпилите възрастови изменения на съдовете, адаптацията при смяСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 201

на на позицията на тялото при
стари хора е затруднена.
Основни средства на КТ: а) упражнения за малки и средни мускулни групи; б) дълбоко дишане;
в) махови упражнения.
3. Подобряване на баланса и координацията
Обосновка: Кардиологично болните пациенти са с намалена
физическа активност, което
води до променена ортостатична реакция, което от своя страна
води до нарушение на баланса и
координацията.
Основни средства на КТ: а) упражнения от И.П. стоеж; б) изкачване на стълби; в) ходене с честа
смяна на посоката; г) равновесни
упражнения.
4. Облекчаване на работата на
сърцето чрез мобилизиране на
екстракардиалните фактори
Обосновка: При полиморбидни
пациенти доста често хипертонията е фактор, който се стремим да регулираме чрез КТ, тъй
като влияе на еластичността и
тонуса на кръвоносните съдове.
Индиректно стимулираме обмяната на веществата.
Основни средства на КТ: а) циклични
упражнения
(ходене);
б) ритмични упражнения за малките мускулни групи; в) диафрагмално дишане.
5. Преодоляване на венозния
застой
Обосновка: Чрез активиране на
мускулната помпа на долните
крайници целим да редуцираме
венозния застой, получен вслед-
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ствие на компенсаторните сърдечни фактори.
Основни средства на КТ: а) циркумдукция в глезенни стави;
б) ритмични упражнения за малки мускулни групи; в) позиционна
терапия в леглото.
6. Профилактика срещу възникването на усложненията
Обосновка: Поради настъпилата хипокинезия, усложненията,
които биха могли да възникнат,
са пневмонии, плеврални изливи,
хипотрофии, затруднена експекторация, аритмии.
Основни средства на КТ: а) гръдно
дишане; б) диафрагмално дишане.
7. Повишаване на аеробния капацитет и мускулната сила
Обосновка: Пациентите страдат от ниска кислородна консумация поради вторични белодробни
заболявания, както и поради намалената фракция на сърцето, респективно намаления минутен обем.
Основни средства на КТ: а) дозирано ходене; б) употреба на въже
при вертикализация до седеж;
в) упражнения срещу мануално съпротивление.
8. Увеличаване на подвижността на гръдния кош и гръбначния
стълб
Обосновка: Поради напредналата възраст са налични старчески
изменения, свързани с вкостяване
на ребрените хрущяли.
Основни средства на КТ: а) комбинирани упражнения с горни крайници и гръдно дишане;
б) комбинирани упражнения с диафрагмално дишане.

9. Засилване на дихателната
мускулатура
Обосновка: Чрез засилване на дихателната мускулатура подобряваме екскурзията на гръдния кош,
респективно подобряваме дихателната вместимост и обем.
Основни средства на КТ: а) апарат за инспираторна тренировка; б) упражнения със спитометър; в) издишване срещу съпротивление.
10. Подпомагане на експекторацията
Обосновка: Вследствие на интервенции в сърдечната област
се получават застойни процеси в
белия дроб и намалява белодробната вентилация.
Основни средства на КТ: а) перкуторен масаж; б) ХаФ техники; в)
звукова гимнасика с изговаряне на
съгласни „з“ и „ж“.
11. Подобряване на белодробните обеми и капацитети
Обосновка: Вследствие на интервенции в сърдечната област
се получават ателактази, както
и перикардни изливи, които ограничават кислородната вентилация.
Основни средства на КТ: а) дишане от различни И.П.; б) диафрагмално дишане; в) дихателни
упражнения, съчетани с упражнения за горните крайници.
12. Повлияване на емоционалното и психическото състояние
на пациента
Обосновка: Поради престоя си в
лечебно заведение и поради ограничената им двигателна активност пациентите развиват раз-

лична степен на тревожност и
депресия.
Основни средства на КТ: а) автогенна тренировка.
13. Подготовка за адаптиране
на организма към дейностите
от ежедневния живот
Обосновка: При кардиологично
болните минутният обем, фракцията на изтласкване и кислородната консумация са намалени,
поради което организмът функционира чрез компенсаторни и
декомпенсаторни механизми.
Основни средства на КТ: а) циклични упражнения в аеробен режим; б) изкачване на стъпала и
слизане; в) упражения от различни И.П.
Методически особености
1. Обща продължителност и
периоди на кинезитерапия
Общата продължителност на
прилаганата методика възлиза на
3 (три) месеца, като се разделя на
3 периода – реанимационен (ранен
слединтервенционален), стационарен (късен слединтервенционален) и в домашни условия.
Ранният слединтервенционален период започва 24 часа след
транскатетърната имплантация в реанимационно отделение.
През този период основните задачи са преодоляване на ортостатизма и постепенно адаптиране
към натоварването.
Късният
слединтервенционален период се провежда в болничната стая на пациента след
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дачи на кинезитерапията включват обучение в правилно телодържание, постепенно повишаване на натоварването, обучение в
правилно дишане, подпомагане на
експекторацията, засилване на
дихателната мускулатура и профилактика от усложнения.
Домашният период започва
след изписване на пациента от
болницата – от 7-ия ден до 3-тия
месец. Пациентите изпълняват
самостоятелно комплекс от упражнения, изготвен по специализирана методика. В някои случаи
веднага след дехоспитализацията пациентите се приемат в рехабилитационен център, където
за период от 7 дни изпълняваната методика е контролирана от
кинезитерапевт. Задачите на
кинезитерапията за съответния
период са свързани с подобряване
на общата тренираност на организма, засилване на дихателната мускулатура и превенция на
усложнения в дългосрочен план.
За тази цел им се дава апарат за
инспираторна тренировка DHD
Healthcare Coach 2. При изписването пациентите получават
писмени инструкции, включващи
комплекс, съобразен с домашните
условия, инструкции за следене
на жизнените показатели преди
и след процедурата по КТ (пулс и
кръвно налягане) и тяхното записване и противопоказания за
провеждане на процедура.
2. Форма и структура на процедурите по КТ
Формата на процедурата по
кинезитерапия е индивидуална.
204 Спорт и наука, кн. 5, 6/2019

В ранния период се провеждат в
интензивно отделение по 2 процедури на ден с продължителност 10–15 минути; късният период, провеждан в кардиологично
отделение, е с нарастваща продължителност, като преди изписването процедурата продължава около 30 минути. По време
на клиничния престой, който е с
продължителност 7 дни, процедурите се изпълняват ежедневно.
В домашния период пациентите
са инструктирани да изпълняват
зададената им методика еднократно, всеки ден.
Структурата на кинезитерапевтичната процедура се разделя на
подготвителна, основна и заключителна част.
Подготвителната част е различна според периода – варира
между 2–3 минути в ранния период, 10–12 минути в късния период
и в домашни условия. Тя включва
проследяване на жизнените показатели (сърдечна честота, артериално кръвно налягане, кислородна сатурация, дихателна честота), дихателни упражнения,
упражнения за малки мускулни
групи на крайниците. Изходното
положение, от което се изпълнява подговителната част, също
е различно – в ранния период от
тилен лег, полулег; късен период
– тилен лег, седеж, и в домашни
условия от седеж, стоеж.
Основната част в ранния период е около 5 минути. По време на
престоя в интензивно отделение
двигателната активност е ограничена поради редица причини

– краткия период от интервенцията до кинзитерапевтичните процедури, ортостатичните
реакции са силно изразени, влошеното общо състояние на пациентите, увеличената дозировка
на медикаментозното лечение
и непортативната медицинска
техника, проследяваща жизнените показатели. Упражненията
се изпълняваха от седеж, с краткотрайно изправяне до стоеж. В
тази част на процедурата се набляга на диафрагмалното дишане,
подпомагането на експекторацията, подобряването на кислородната сатурация, активирането
на големите мускулни групи.
Основната част в късния период се отличава с повишена интензивност и времетраене. В
отделението основната част е
приблизително 15–20 минути,
като се набляга основно на дозираното ходене. Използвахме упражнения за включване на екстракардиалните фактори, аеробни
упражнения, дълбоко дишане за
повлияване на ателектазата, инспираторни упражния за координация и правилно телодържание.
В домашни условия основната
част на предварително разяснената програма на пациентите
е приблизително 20–25 минути,
като се набляга върху инспираторна тренировка с уред, тренировка на диафрагмалното дишане, гръдното дишане, звукови
гимнастики и аеробни упражнения в циркулаторен режим.
Заключителната част варира между 2–10 минути, в зависи-

мост от периода. В тази част се
измерват жизнените показатели
отново, след това се преминава
към релаксиращи упражнения и
автогенна тренировка.
3. Контролиране
на натоварването по
време на процедурите по КТ
В ранния (реанимационен) период пациентите се мониторират непрекъснато по време на КТ
процедура.
В кардиологичното отделение
сърдечният ритъм се проследява
посредством телеметрия, а кислородната сатурация, артериалното налягане и дихателната
честота – с помощта на портативни апарати. Обективните
фактори, с които се съобразяваме, са наличие на временен пейсмейкър, кръвно-газов анализ,
моментното
медикаментозно
лечение (допамин, артеренол), наличие на плеврални изливи и др.
В клинични условия се взима под
внимание полиморбидността на
контингента от пациенти и по
време на процедура се съобразяваме със субективни фактори, като
умора, задух, световъртеж, изпотяване, гръдна болка и стягане,
изтръпване по крайниците и др.
Пациентите биват обучени да
проследяват пулсовата си честота и кръвното налягане в домашни условия – преди, по време и в
края на КТ процедурата.
По време на тримесечния период на проследяване на пациентите, преминали ТАВИ интервенСпорт и наука, кн. 5, 6/2019 205

ция, провеждаме 4 пъти (преди
ТАВИ, при изписване, на 1-вия и на
3-тия месец) изследване за фунционалното състояние и качеството
на живот чрез стандартизирани
методи и въпросници. Тестовете, които прилагаме, имат за цел
да проследят възстановяването
на физическото и емоционалното
здраве на пациента.
Примерна индивидуална процедура по кинезитерапия – реанимационен клиничен етап
(1-ви–3-ти ден)
1. И.П. – тилен лег. Пациентът се повдига на 30–35° посредством повдигаща се горна част
на болничното легло – полулег
(Измерване на пулс, кръвно налягане и сатурация).
2. И.П. – полулег. Инхалация с
0.9% NaCl – 0,5 мл, за подпомагане
на експекторацията.
3. И.П. – полулег. Дълбоко вдишане през носа и издишане през
устата. Издишане през присвити устни – два пъти.
4. И.П. – същото. Флексия и
екстензия в глезенните стави за
подобряване на периферното кръвообращение – 10–15 пъти.
5. И.П. – същото. Циркумдукция в глезенни стави. Редуване в
двете посоки – 10 пъти.
6. И.П. – същото. Обучение в
диафрагмално дишане – изпълнява се два пъти.
7. И.П. – същото. Обучение в
гръдно дишане и изпълнение – два
пъти.
8. И.П. – същото. Флексия и екстензия в коленни стави. Бавно
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темпо. Пациентът плъзга ходилото по леглото – 5 пъти.
9. И.П. – същото. Тройна флек
сия на долен крайник, подпомогната от кинезитерапевта, ако е
необходимо, и/или срещу мануално съпротивление от страна на
кинезитерапевта.
10. И.П. – седеж. Пациентът
се изправя до седеж посредством
въже. Измерване на пулс, кръвно
налягане и сатурация.
11. И.П. – същото. След двукратно дълбоко вдишане кинезитерапевтът прилага перкуторен
масаж с цел експекторация.
12. И.П. – същото. Ритмична
флексия и екстензия на пръстите на ръцете за преразпределяне
на периферната кръв към общото
кръвообращение – 10 пъти.
13. И.П. – същото. Флексия в
лакътни стави, съчетано с дълбоко вдишане с последваща екстензия и издишане през присвити
устни – 5–6 пъти.
14. И.П. – същото. Флексия в
раменни стави до 90°, съчетана с
вдишане през носа и при екстензия – издишане през устата. Редуват се двата горни крайника –
5–6 пъти.
15. И.П. – същото. Ритмично
редуване на повдигане на пети с
последващо повдигане на пръстите, като се отлепят от пода –
10 пъти.
16. И.П. – същото. Дихателни упражнения с уред, трениращ
инспирацията – два пъти, като
между опитите има почивка от
5–10 минути.

17. И.П. – стоеж. Пациентът
се изправя до леглото за няколко
секунди и отново се връща до седеж с цел овладяване на остра ортостатична реакция.
18. И.П. – стоеж. Пациентът
се изправя отново. Измерват се
пулс, кръвно налягане и сатурация.
19. И.П. – същото. Пациентът
пристъпва на място – маршируване.
20. И.П. – седеж. Измерват се
пулс, кръвно налягане и сатурация
веднага след заемането на седеж.
21. И.П. – същото. Дълбоко вдишане два пъти, придружено с перкуторен масаж.
22. И.П. – същото. Звукова гимнастика – дълбоко вдишане и при
издишане се изговарят съгласните „з“ и „ж“.
23. И.П. – тилен лег. Автогенна тренировка.
При предварително назначение от лекар реаниматор при
пациенти със сатурация под 95%
се прилага CPAP (continues positive
airway pressure). Също така инхалациите се назначават от лекар. Те могат да бъдат с Ventolin,
Pulmicort, Bromhexin.
Примерна индивидуална процедура по кинезитерапия в клиничен късен слединтервенционален етап (3-ти–7-и ден)
1. И.П. – тилен лег. Циркумдукция в глезенни стави за активиране на периферната съдова мрежа.
2. И.П. – тилен лег. Измерване
на жизнените показатели – сър-

дечна честота, кръвно налягане,
кислородна сатурация и дихателна честота.
3. И.П. – тилен лег. Тройна флексия на долен крайник – стимулиране на мускулната помпа.
4. И.П. – тилен лег. Посменно
редуване на прав ляв и десен долен крайник.
5. И.П. – тилен лег. Дълбоко
вдишане през носа и издишане
през присвити устни – 2–3 пъти.
6. И.П. – седеж. Едновременна
ритмична флексия и екстензия
на пръстите на горните крайници – 10–12 пъти.
7. И.П. – седеж. Флексия и
екстензия в лакътни стави –
5 пъти.
8. И.П. – седеж. Елевация и депресия на раменен пояс, съчетани
с дъбоко вдишане при елевация и
максимално издишане при депресия – 4–5 пъти.
9. И.П. – седеж. Ротация на
горна част на трупа в двете посоки – по два пъти в посока.
10. И.П. – седеж. Абдукция в раменна става до 90° и аддукция поотделно на двата горни крайника
– 3 пъти на крайник.
11. И.П. – седеж. Измерване на
жизнените показатели – сърдечна честота, кръвно налягане, кислородна сатурация и дихателна
честота.
12. И.П. – седеж. Перкуторен
масаж, съчетан с принудително
откашляне, подпомагане на експекторацията.
13. И.П. – седеж. Дихателна инспираторна тренировка с уреда
Couch 2 – 2–3 пъти.
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14. И.П. – стоеж. Вертикализация до болничното легло и маршируване на място за овладяване
на ортостатичната реакция с
последващо връщане в седеж – два
пъти.
15. И.П. – стоеж. Ходене встрани до леглото в двете посоки – по
1–2 пъти на посока.
16. И.П. – стоеж. Седеж – изправяне до стоеж и връщане до
седеж – 4–5 пъти.
17. И.П. – стоеж. Максимално
вдишане, съчетано с повдигане
на двата горни крайника едновременно и последващо издишане с
отпускане на крайниците до тялото – 3–4 пъти.
18. И.П. – стоеж. Маршируване с повдигане на коленете –
4–5 пъти.
19. И.П. – стоеж. Повдигане на
пръсти и на пети – 5 пъти.
20. И.П. – стоеж. Дозирано
ходене – първите процедури са
ограничени в рамките на стаята, след това се преминава към
болничния коридор, като изминатото разстояние се увеличава
постепенно.
21. И.П. – стоеж. Ходене със
смяна на посоката на движение.
22. И.П. – седеж. Измерване на
жизнените показатели – сърдечна честота, кръвно налягане, кислородна сатурация и дихателна
честота.
23. И.П. – седеж. Перкуторен
масаж, съчетан с издишане на
три такта.
24. И.П. – седеж. Упражнение с
уреда за инспираторна тренировка – два пъти.
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25. И.П. – тилен лег. Автогенна релаксация.
Примерна процедура по КТ в
домашни условия (7-и ден – 3-ти
месец)
Изложен е комплексът от брошурата, която всеки пациент получава при изписването от болницата.
1. И.П. – седеж. Флексия и екстензия на пръстите на горните
крайници – 20 пъти.
2. И.П. – седеж. Флексия и екстензия в лакътни стави, съчетани с ритмично дишане –
10 пъти.
3. И.П. – стоеж. Флексия на
ТБС, последвана от екстензия –
5 пъти
4. И.П. – стоеж. Махови упражнения с полуотпуснати горни
крайници, описване на окръжност
– 10 пъти.
5. И.П. – седеж. Флексия и екстензия в глезенните стави –
20 пъти.
6. И.П. – седеж. Екстензия и
флексия в колянната става, като
крайникът се задържа 3 секунди в
екстензия – 10 пъти на крайник.
7. И.П. – седеж. Флексия в тазобедрена става – 5 пъти на крайник.
8. И.П. – седеж. Инспираторна
тренировка с уред – 2 пъти.
9. И.П. – седеж. Вдишане през
едната ноздра, като се запушва
другата, и се редуват – два пъти
на страна.
10. И.П. – седеж. Максимално
вдишане през носа, последвано от
максиално издишане през устата
– два пъти.

11. И.П – стоеж. Повдигане на
пръсти – 20 пъти.
12. И.П – стоеж. Напад напред.
С единия долен крайник се прави
стъпка напред, като предният
крайник става опорен и се присвива леко. Последваща стъпка
назад със същия долен крайник.
Повторение с другия долен крайник – 5 пъти на страна.
13. И.П – стоеж. Очертаване
на окръжности с флексирани лакътни стави и флексиране на 90º
раменни стави – 5 пъти напред и
5 пъти назад.
14. И.П – стоеж. Бърза смяна
на изходните положения от стоеж към седеж на стол – 5 пъти.
15. И.П – стоеж. Дозирано ходене – започва се от 5–6 минути
и прогресивно се увеличава с всеки
ден до достигане до 30 минути.
При необходимост се правят почивки. Равномерно темпо.
16. И.П. – стоеж. Стъпка върху плоскост с височина 15–20 см
– като се редува водещият долен
крайник – 15 пъти с тенденция за
прогресивно увеличаване
17. И.П. – стоеж. Максимално
вдишане през носа, издишане през
присвити устни – два пъти
18. И.П. – стоеж. Изкачване и
слизане по стълби – започва се с
10–15 стъпала, като ако състоянието позволява се увеличават
ежедневно с 2–5 стъпала.
19. И.П. – седеж. Инспираторна тренировка с уред – два пъти.
20. И.П. – тилен лег. Повдигане на таза – 5 пъти.
21. И.П. – тилен лег. Поставяне на горните крайници върху ко-

рема, като се вдиша дълбоко с цел
повдигане на коремната стена –
3 пъти.
22. И.П. – тилен лег. Вдишане с
ръце над глава, издишане с тройна флексия на долните крайници
към коремната стена – 3 пъти.
23. И.П. – тилен лег. Вдишане
с ръце върху гръдната кост с цел
повдигане на гръдната клетка –
3 пъти.
24. И.П. – тилен лег. Дълбоко
вдишане на 3 такта и издишане
на 6 такта.
25. Измерване на сърдечната
честота и артериалното кръвно
налягане
При изпълнението на представените кинезитерапевтични
комплекси е необходимо спазването на някои методични указания.
Натоварването се увеличава при
спазване на принципите за постепенно нарастване на интензивността чрез увеличаване на
повторенията на изпълняваните
упражнения за сметка на намаление в почивките между тях, прилагани при началните занимания.
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Маврудиев, И., Маврудиев, П. – Анализ на финансовите показатели от Зимните олимпийски игри в Сочи 2014
Petrova, S. – Perception of the metaphor as a phraseological unit used
by the media
Христакиева, Т. – Удовлетвореност на студентите от Националната спортна академия от прилагането на интерактивни техники в обучението по специализиран английски език
Игнатов, Г., Георгиев, Ж. – Национална студентска универсиада
2019 – Варна
Дашева, Д, Александров, Г. – Спортът и децата
Попов, Н. – Състояние, развитие и бъдеще на спортната психология

Физиология и спортна медицина
Сувариева, Г. – Честота на разпространение на менструални нарушения при спортуващи жени
Цолова, Т. – Комплексна кинезитерапия при шиен болков синдром

Физиология, спортна медицина, кинезитерапия
Генчева, Н., Генчев, К. – Изследване на качеството бързина при
9-годишни ученици с постурални нарушения
Димитрова, А. – Кинезитерапия при неврологични нарушения
след кардиохирургична интервенция
Сувариева, Г. – Остеопороза при спортистки като част от синдрома „Женска спортна триада“
Димитрова, А., Колева, Ж. – Методика на кинезитерапията при
възрастни и стари хора след транскатетърна аортна клапна имплантация

История на спорта
Цанкова-Калоянова, М. – Историческа ретроспекция на участието на националните отбори по баскетбол на Република България на
европейските първенства за жени до 16 години
Брогли, Я. – История на развитието на скуоша в света
Брогли, Я. – История на развитието на скуоша в България
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Екология и спорт
Дойчев, Б. – Влияние на екологичните фактори върху телесната
структура на судански футболисти

Из чуждия опит
Кончев, М. – Оценка на развитието на дистанционното обучение
в Европа
Партали, Т., Константину, Н., Кофотолис, Н. – Ролята на класическия балет в артистичното плуване

Нови книги
Цонкова, Д. – Нова книга в памет на проф. Михаил Бъчваров
Бъчваров, М., Костов, К., Петров, Л., Малчев, М. – Спортологични основи & спортологичен анализ на физическото възпитание
Тотева, М., Добрева, Д. За монографията на доц. д-р Румяна Ташева „Съвременни аспекти в ерготерапията“
Изисквания към авторите
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