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Научно-информационно осигуряване на спортната
подготовка на елитните спортисти
Даниела Дашева
Целта на изследването е да се проучи водещият международен практически опит в научно-информационното осигуряване (НИО) на подготовката на националните отбори за олимпийски игри. Извършен е правно-нормативен анализ на научни и документални печатни и електронни източници за организацията и функционирането на НИО в чужбина и у нас. Резултатите от изследването показват, че съвременната система на НИО на подготовката на спортистите в олимпийския спорт предполага засилено влияния на научен комплекс
в системата на управление на спорта. Те потвърждават необходимостта от
широко представителство на учени в държавните и обществените структури за наука в спорта; систематизация на правово-нормативната база за спортна
наука, обединение на действащи актове и закони в различни сфери, свързани с подготовката на елитните спортисти; качествени научни изследвания и програми;,
разпространяване на информация за комуникиране на научнопрактическите знания в спорта; стимулиране на научната дейност преимуществено за сметка на
държавно финансиране в размер 2–12 %.

Scientific and Information Support of the Sport preparation of
Top-level athletes
Prof. Daniela Dasheva, DcS
The purpose of the research is to study the leading international practical experience in the scientific and information support (SIS) for the preparation of the national teams towards the Olympic Games. Legal and normative analysis of scientific
and documental printed and electronic sources for the SIS organization and function
abroad and in the country has been made. The results from the study show that the up
to date SIS system for the preparation of the athletes for the Olympic Games presume
increased influence of the scientific complex in the system of the sports management. They confirm the necessity of large representation of scientists in the scientific
state and public structures in sport, systematization of the legal and normative basis
of the sports science, unification of the present acts and laws in the various spheres
related to the preparation of the elite athletes, qualitative scientific researches and
programs; distribution of information for communicating the scientific and practical
sport knowledge; stimulating the scientific activity giving priority to the state financing within the range of 2-12%.
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Съвременният етап от развитието на олимпийския спорт се характеризира с нарастващо значение
на спортната наука, като гаранция
за постигането на високи спортни
резултати от националните отбори
на международни състезания. Това се
дължи на важната системообразуваща функция на научно-информационното осигуряване (НИО) в системата
на спортната подготовка. Наблюдава
се активно привличане на специалисти
от различни области на съвременната
спортна наука и практика, способни
да осигурят желаното предимство на
националните спортисти над съперника в условията на много сериозна
конкуренция на олимпийски игри и световни първенства.
В много страни с международен и
олимпийски опит, местни условия и
национални традиции са налице ефективни системи за научно-информационно осигуряване на подготовката
на елитните спортисти (САЩ, Канада, Австралия, Великобритания,
Китай, Корея, Япония и др.).
В последните години България
отстъпи от сериозните позиции в
това направление, особено характерни за спортната ни система през
80-те години на миналия век и една
от основните причини за високите
спортни резултати в този период
(Москва’80 – Сеул 88). В тази връзка,
интерес представлява актуалният

практически опит в научно-информационното осигуряване на страни,
постигнали високи резултати на
олимпийските игри в новия век.
Целта на изследването е да се
проучи водещият международен
практически опит в НИО на подготовката на националните отбори за олимпийски игри. Проблемът
е изключително актуален, предвид
наближаващите олимпийски квалификации и Олимпийски игри в Токио,
2020 година, където именно технологиите и науката ще бъдат водещи
фактори за спортни успехи..
Методите на изследване са
анализ и обобщение на научни и документални печатни и електронни
източници за организацията и функционирането на НИО на подготовката на спортистите в олимпийския
спорт. Акумулираната информация
за националните олимпийски отбори, постигнали завидни спортни резултати на олимпийските игри в последните две десетилетия се явява
основeн източниk за провеждане на
това изследване.
Резултатите от правно-нормативния анализ на организационноуправленческия, кадровия, съдържателния, информационно-кумуникативния и финансов аспекти на НИО
на подготовката на националните
отбори за олимпийски игри, са предмет на следващите обобщения.

Нормативно-правова основа на
НИО на спортната подготовка
на елитните спортисти.

Законодателното и правното регулиране на НИО на спортната подготовка е представено в официални
документи на президенти, парламенти, правителства, в рамките на
техните компетенции, за установяване, изменение или отмяна на правни
норми, които засягат физическото
възпитание и спорта и научната и
иновационна дейност в тази област.
Нормативно-правовите актове са
логическо продължение и допълнение
един към друг и са основа за разбиране на НИО, като теоретичен проблем и осъзнаване от специалистите
на потребността за активизация на
практически дейности в това направление, както и осигуряване на
еволюционен преход към нови форми
и методи на НИО на спорта за високи постижения.
Нормативно–правовата база на
НИО определя иновационната политика на страната! Какви са основните регулативни норми в света:
cc В специални закони: „Тед Стивънс” (САЩ); „Основен закон за
спорта на Япония”; „За съдействие на спорта” (Ю. Корея);
„Общонационална концепция и
програма по реализация на спортната политика на Австралия,
2012–2022 г.”; „Преимуществено
за победа” и „Мисия-2020” (Вели-

кобритания); „Спорт – Италия
2020”).
cc В отраслови разпореждания
по организации и провеждане
на научни изследвания (“Преструктуриране на елитния спорт
и неговото финансиране” – обща
концепция на Федералното министерство на вътрешните работи и немския олимпийски спортен съюз на Германия; „Норвежки
модел на елитния спорт – 2022” и
„Стратегически план за развитие
на Олимпиантопен, 2017–2022”
– Норвегия; „Спортна политика
на Англия – 201501502019” „Абсолютно секретно” и „На подиум”
(Канада) – оперативно внедряване
на постиженията на науката в
практиката на спортната подготовка с формиране на специално
звено по спортна наука, медицина и технологии и др. [18]. В тези
документи са изложени теоретическите, методическите и практическите аспекти по създаване,
функциониране и развитие на системата на НОИ на подготовката на олимпийските спортистите. Заедно с това се извършват
действия по разработване, реализация и корекция на иновационни
дейности по създаване, усвояване,
разпространение и използване на
нови знания и технологии.
Комплексното разглеждане и решение на въпросите за формиране
на НИО може да се систематизира
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в различни отраслови правно-нормативни актове, чрез инкорпориране или кодификация. Например във
Франция към закона за спорт от 2004
г. действа „Устав на спорта за високи постижения”, който регламентира отношенията между субектите
в тази сфера, в това число и мерки по
опазване на здравето, строителство
на спортни съоръжения, провеждане
на спортни състезания и др. [11].

Управление на НИО
в спорта
Определянето на политиката в
областта на спорта за високи постижения е прерогатив на правителствата на дадена страна. Нейната
реализация се възлага на специални
структури или специално създадени
координационни звена.
За осъществяване на НИО в
структурата на правителствените
органи функционират подразделения
по спортна наука. В Китай този въпрос е решен с привличане на водещи
специалисти от научни организации
или висши училища. Към Държавната спортна администрация на Китай функционира отдел за наука и
образование; към Министерството
на вътрешните работи, строителството и обществото в Германия
– Стратегически комитет за научни
изследвания в спорта; към Министерството на културата, спорта и
туризма на Р Корея – Отдел за съдействие на спорта. В тези струк-
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тури вниманието основно е насочено
към определяне на иновационни стратегии и тяхната реализация: разработване и внедряване на нови технологии, осъществяване на контрол на
дейността на научните организации
по внедряване и конструиране на
нови технологии и внедряването им
в практиката.
В работата на Националния съвет за елитен спорт на Австралия
активно участие вземат експерти
и преподаватели от институти и
академии за спорт [5]. В компетенциите на Националната комисия за
спорт за високи спортни резултати
на Франция е изградената система за
осигуряване на подготовка на елитните спортисти [13]. В Италия през
2011 г. е създаден Общодържавен
съвещателен орган — Национален
съвет по управление на спорта под
председателството на министрите
на спорта и министри на регионалното развитие, здравеопазването,
отбраната, образованието, социалната политика и икономика, НОК,
и др. В Норвегия с тези проблеми е
ангажирана обществената организация Olympiatoppen (OLT), на която е
възложена пълна отговорност за подготовката на националните олимпийски отбори [4, 17]. Както показва водещият световен опит, такъв
подход е действен и успешен.
В Холандия е създаден фонд „Иновационен спорт – Холандия” съвместно с Холандската организация
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за приложни научни изследвания; в
Канада действа Съвет по научно-изследователски проекти в сътрудничество със „Спорт Канада” и Съвет
по Социални науки и хуманитарни
изследвания и Канадския институт
за здраве. В Германия е създаден Федерален институт за спортна наука
[2]. Посочените структури управляват НИО на спортната подготовка на елитните спортисти, следят
за хода на научните разработки, за
създаване на нови технологии, координират работата на включените
институции, осигуряват финансови
и материални ресурси, квалифициран
персонал, създават постоянни и оперативни групи за комплексно решаване на възникнали проблеми.

Спортнотренировъчните
центрове като основна
организационна структура
за НИО
Стратегически развитието и
управлението на научноизследователските структури в спорта е найудачно в структурата на спортните
тренировъчни центрове. Създаването на такива центрове като цялостни научнопрактически системи е съвременна обективна закономерност
и се обуславя от развитието на НТП
и нуждите на съвременната спортна практика. Спортните центрове
обединяват организации, способни да
осигурят качествени спортни услуги
на елитните спортисти. В Канада

функционират 8 такива; в САЩ – 20;
в Китай – 20; в Германия – 13; в Австралия – 8; в Италия – 5; във Франция – 24; във Великобритания – 22;
в Австрия и Кипър – по 2; в Япония
– 28; в Холандия – 4 и в Ю. Корея – 3.
Обединяването на работата на
научните, образователните и други организации в спортни центрове,
осигурява провеждането на комплексни изследвания и мониторинг на
иновационната дейност в сферата
на елитния олимпийски спорт, координация на научните разработки,
експертиза на технологично ниво,
разпространяване на научна информация и т.н. Това е верният път за
обединяване на научноизследователския процес и внедряване на резултатите в спортната практика.

Кадрови потенциал
на спортната наука
Качеството на НИО на олимпийската подготовка на спортистите
се определя от такива критерии,
като: ниво на развитие на образователните и научноизследователските организации, които осъществяват фундаментални и приложни
изследвания, разработки и тяхното
внедряване, система на подготовка и квалификация на научните и
спортнопедагогическите кадри, осигуряване на специалисти по всички
звена на системата. Във Великобритания инфраструктурата на НИО
на спортната подготовка се състои
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от верига от спортни институти –
22 такива центъра има в Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.
Акредитация за подготовка на треньори в САЩ имат 430 университета и колежа (от 1054), подготвящи
специалисти по физическо възпитание и спорт; в Канада – 9 от 81 и в
Япония – 46 от 665. Това преференциране е наложено от необходимостта
за най-сериозна държавна подкрепа.
На възпитаници на Корейския национален спортен университет принадлежат 30% от олимпийските отличия; възпитаниците на Френския
национален институт за спорт са завоювали една трета от олимпийските медали на последните олимпийски
игри, студентите на Мичиганския
университет на САЩ имат повече
от 70 медала и т.н.
Създаването на олимпийски тренировъчни центрове позволява привличането на различни специалисти
– спортни лекари, психолози, диетолози, биохимици, физиолози, фармаколози, програмисти и др. за решаване на проблеми, които възникват
в спортната практика и влияят на
ефективността на системата на
спортна подготовка.
В Холандия работят 350 специалисти; в Канада повече от 150 учени
в спорта от 21 университета; в Китай – повече от 700 специалисти; в
това число – 100 професори в 100 научни организации (академии, институти, университети, лаборатории).
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На съвременния етап от развитието на олимпийското движения за
ефективност на внедряването на резултатите възниква необходимостта и от подготовката на спортни
мениджъри.

Ефективността на НИО
Ефективността на НИО зависи
от изграждането на мрежа от научни звена, на които е възложена реализацията на задачи, свързани с развитието на приложни изследвания,
разработване на актуална проблематика, научно-технологично, медицинско и информационно осигуряване на олимпийския спорт. Например
НСА със звена на МА, на БАН и на
научноприложни лаборатории в центровете за олимпийска подготовка
и мобилни групи за научно осигуряване). Не по-малко важна е координацията и оперативното взаимодействие между научните звена и тези,
които реализират тренировъчния
процес – треньори към спортните
федерации и клубове. Съпътстващият ефективен контрол на взетите
решения води до радикални промени
в логиката на тренировъчните въздействия.
От материално -техническа гледна точка НИО зависи от комплексното решаване на три основни задачи:
1. Техническото оборудване за
комплексен контрол в стандартни условия (апаратурни
устройства за измерване на
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морфофукционалния статус на
спортистите, адаптационните реакции, психическото състояние, редица биомеханичните параметри и др.).
2. Техническото оборудване за
текущ контрол в естествени
условия – мобилни лаборатории
с преносима апаратура, специализирани кабинети в тренировъчните бази.
3. Техническото оборудване за
оперативен контрол (в самия
тренировъчен процес) – телеметрични устройства за
контрол на сърдечносъдовите
реакции, лактат анализатори,
видео оборудване за контрол на
техниката и др.
Практическата реализация на
научнометодическото осигуряване
се свеждат до осигуряване на порядък в планирането, организацията и
провеждането му. Това означава провеждане на комплексен контрол с използване на съвременни конкурентни
технологии, за повишаване на ефективността на процеса на подготовка на елитните спортисти. Основните задачи са: извеждане на основни
направления и тенденции в развитието на дадения спорт и конкуренция
на световната арена; програмиране и
планиране на тренировъчния процес
(макро, месо, микро цикли и отделни тренировъчни занимания); избор
на подходящи технологии и тестова
база за оценка на различните аспе-

кти на подготвеност на спортистите; формиране на научнометодични
експертни групи от специалисти в
различни направления на спортната
наука; управление на процеса на подготовка на спортистите на базата
на резултатите от комплексния
контрол (анализ на срочните и трайни адаптационни реакции).

Финансови ресурси за НИО
на спортната подготовка
Направеният анализ показва, че е
необходимо разбиране от страна на
ръководствата за важността от сериозна финансова подкрепа на спортната наука. Затова, основният източник на финансиране на научната
дейност трябва да бъде държавният
бюджет, разбира се, и други алтернативни пътища като например: създаване на специални фондове, частни
инвестиции, лото игри и др. В Англия целевата поддръжка за иновации
и изследвания в спорта е 12 млн. лири
стерлинги; в САЩ над 4 млн. долара
за спортна медицина, и още толкова
за образователни и други услуги; финансирането на австралийския спортен институт е 50—60 млн. дол.
годишно. В Германия, инвестициите
в институти, свързани с елитния
спорт са повече от 22 млн. евро [8].
Японският институт за спортна
наука получава 16 млн. дол. ежегодно [11]. В Италия институтът за
спортна медицина и спортна наука
към КОНИ ежегодно изразходва 4,5
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млн. евро, а за центровете за олимпийска подготовка – 4 млн. [7]. В Корея е създаден фонд за поощряване на
корейския спорт, 100% от акциите,
на който принадлежат на Министерството на икономиката и финансите.

Какво е правно-нормативното състояние у нас
В новия закон за физическо възпитание и спорт от 2018 г. в чл. 99. е
разписано следното:
„(1) Националната спортна академия „Васил Левски”, специализираните спортни катедри в други висши
училища, институтите на Българската академия на науките и други
научни институти и организации във
взаимодействие с Министерството
на младежта и спорта и спортните
федерации осъществяват научните изследвания и научноприложната
дейност в системата на спорта за
високи постижения.
(2) Министърът на младежта и
спорта:
1. подпомага научноприложната
дейност в областта на спорта
за високи постижения;
2. организира разработването на
нови тестови методики за
оценка на нивото на спортната подготовка съвместно със
спортните федерации;
3. създава и поддържа база данни за нивата на тренираност
и ефективност на спортната
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подготовка;
4. участва в актуализиране на
системата за контрол на тренировъчния и състезателния и
възстановителния процес;
5. внедрява научните достижения в областта на спорта в
тренировъчния процес.”
Организираното научно осигуряване на елитния спорт в България започва през 1973г. със създаването на
научна комисия, подчинена на Съвета за високо спортно майсторство.
Тази комисия ръководи директно различните лаборатории (за функционална диагностика, психология, кино
и фотометрия, електроника, спортна тренировка, биохимия). Комисията обслужва федерациите.
В наши дни, Министерството на
физическото възпитание и спорта
е главният отговарящ за научното
осигуряване на подготовката на висококвалифицираните спортисти,
което обаче делегира правата си на
Дирекцията „Контрол и управление
на спортната подготовка”.
Дирекцията е създадена, за да осигурява научнотометодическо съпровождане на подготовката на българските национални отбори. За постигането на това, тя работи в близко сътрудничество с националните
спортни федерации.
Основната дейност на дирекцията е насочена към специализирани
тестово проследяване, контрол и
оценка на хода на спортната подго-
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товка на национални състезатели с
цел повишаване на ефективността
тренировъчните въздействия.
Също така, към националните
спортни федерации функционират
научноприложни лаборатории, които имат за цел да осигуряват оперативна информация относно спортно-техническата подготовка на
националните състезатели. Такива
лаборатории в момента функционират към федерацията по борба, канукаяк, гребане, плуване, художествена
гимнастика, бокс и стрелба.
Необходимо е, както във водещите в спорта страни, да се създаде
специализирана държавна структура
(институт) за научноприложно и информационна осигуряване в спорта и
спортно-туристическата дейност.
Дейността на тази структура обхваща:
1. Оказва методическа помощ
и внася корекции в периодизацията и планирането на
спортната подготовка в съответствие с нарастващата
интензификация и динамика на
тренировъчната и състезателната дейност в съответния
спорт и дисциплина.
2. Актуализира своевременно системата за перманентен контрол на тренировъчния и състезателния процес, чрез увеличаване на тестовите програми
за оперативна и текуща оценка

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

на специфичната работоспособност в естествени условия.
Усъвършенства системата за
комплексно спортно-медицинско и спортно-педагогическо
възстановяване в съответствие с най-новите постижения и водещия световен опит в
тази област.
Изгражда и поддържа модерна
информационна система и създава банка-данни за високото
спортно майсторство.
Съдейства за ускоряване на
информационните потоци към
практическата дейност на специалистите в сферата на спорта и високото спортно майсторство.
Периодично тестира и мониторира морфо-функционалните характеристики и двигателните способности на деца,
младежи и възрастни.
Оказва организационна и професионална помощ на организации,
които изпълняват програмите,
чрез които се постига общ интерес в областта на спорта.
Консултира относно планирането, изграждането и реконструкцията на спортни съоръжения и мониторинга на тяхното използване.
Участва в изготвянето на
стратегията за развитие на
физическото възпитание и
спорта.
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10. Предоставя мнения и оказва
професионална помощ на участниците в система на спортната по актуални проблеми за
развитието на спорта.

Изводи
Съвременната система на НИО
на подготовката на спортистите
в олимпийския спорт предполага засилено влияния на научен комплекс в
системата на управление на спорта,
което от своя стана изисква широко
представителство на учени в държавните и обществените структури за наука в спорта; систематизация на правово-нормативната база
за спортна наука, свързана с увеличаване необходимостта от обединение на действащи актове и закони
в различни сфери, свързани с подготовката на елитните спортисти;
функциониране на спортнотренировъчни центрове, предоставящи пълния арсенал от услуги по осигуряване
на подготовката на националните
олимпийски отбори; концентрация
на научното обслужване във водещите образователни и научни институции с висок кадрови потенциал
и качествени научни изследвания и
програми;, разпространяване на информация за комуникиране на научнопрактическите знания в спорта;
стимулиране на научната дейност
преимуществено за сметка на държавно финансиране в размер 2—12 %.
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Динамика в развитието на постиженията и
разпределение на постовете в плувните щафети
смесени по пол в България
Стоян Андонов, Михаил Качаунов
Изследването е насочено към двете нови по вид щафети смесени по пол в
България, станали част от състезателната програма както на 25 м басейн,
така и на 50 м басейн: щафета св. стил микс и щафета смесена по стил микс.
Установена бе динамиката в развитието на постиженията в дисциплините
от навлизането им през 2013 г. до последните държавни шампионати през
2017 г. При всички щафети се наблюдава подобрение на резултатите спрямо
първоначалното им ниво за отчетения период. При щафетите на 25 м басейн
(4х50 м) то е 1,99% за св. стил микс и 1,26% за смесена по стил микс. При щафетите на 50 м басейн (4х100 м) то е 4,07% за св. стил микс 4,49% за смесена
по стил микс. При изследване на подреждането на състезателните постове
бяха отчетени разликите между постиженията от индивидуалните дисциплини в различните стилове на мъжете и жените. Установено бе, че те са
най-големи при стил бруст и най-малки при стил кроул. Погледнато по този
начин най-целесъобразно е в щафетите смесени по стил микс състезателния
пост в стил кроул да бъде плуван от жена, а в стил бруст от мъж. Представената фактическа подредба на постовете при тези щафети в зависимост
от пола на състезателя, подкрепя това твърдение.
Ключови думи: плуване, щафета микс, резултати

Dynamycs of development in the swimming results
and the distribution of the starting positions
in the mixed medley relay in bulgaria
Assoc. Prof. Stoyan Andonov, PhD, Ass. Mihail Kachaunov
The study focused on the two new mixed relays in Bulgaria which take part in the
competition program: a mixed freestyle relay and mixed medley relay. The dynamics in the development of the official results was calculated from their first appear in
2013 to the last national championships in 2017. We have found an improvement in
all the different events from their starting level. In 25-meter pool relays (4x50 m), it
is 1.99% for the mixed freestyle relay and 1.26% for the mixed medley relay. In 50 m
long pool relays (4x100m) it is 4.07% for the mixed freestyle relay and 4.49% for the
mixed medley relay. For finding the right starting position depending on the competi-
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tors’ gender in mixed medley relay we have calculated the differences between the
results achieved in the individual events in the different swimming styles for men and
women. The largest differences were found in the breaststroke and the smallest in the
freestyle. In that way in mixed medley relays it is most acceptable the freestyle to be
swim by a woman and the breaststroke to be swim by man. The actual layout of the
positions in the relays, depending on the competitor’s gender, supports this claim.
Key words: swimming, mixed relay, results.

Като част от състезанията в
плувния спорт, освен индивидуалните дисциплини се изпълняват и няколко вида щафетни плувания. Те са
поотделно за мъже и за жени, като
плувната дистанция варира в зависимост, утвърдената за съответното първенство състезателна програма. През последните години на международните и държавните шампионати застъпват нов вид щафетни
плувания, включващи и двата пола.
През 2012 г. на Световната купа
на 25-метров басейн в Дубай, Обединените арабски емирства [5], за
пръв път на „голямо“ първенство
е представен новият вид щафетни
плувания. Включването им в състезателната програма на европейските първенства на 25-метров басейн
става по-късно същата година в
Чартрес, Франция [6]. През 2014 г.
в Доха, Катар щафетите стават
част и от Световните първенства
по плуване на 25-метров басейн [7].
При състезанията на 50-метров басейн това се случва през 2014 г. на
европейските първенства в Берлин,
Германия [8] и през 2015 г. за световните първенства в Казан, Русия [9].

В България новите щафетни дисциплини стават част от състезателната програма на държавните
шампионати, провеждани както на
25-метров, така и на 50-метров басейн през 2013 г. За времето от 2013
до 2017 г. са проведени по 5 държавни
шампионата и на двата басейна, излъчвайки клубове призьори в новите
по вид плувни дисциплини. За изминалия период, върховите постижения
не се отбелязват като държавни рекорди.
Плувните щафети включващи и
двата пола (mixed relay) на 25-метров и 50-метров басейн съществуват в два варианта. Според официалните наименования на БФПС1 и
FINA2 те са: щафета свободен стил
– микс (mixed freestyle relay), която
се изпълнява в св. стил и смесена по
стил щафета – микс (mixed medley
relay), като при нея редът на плувните стилове e официално определеният за смесени по стил щафети –
1

БФПС – Българска Федерация Плувни
Спортове
2
FINA – Fédération Internationale de
Natation (International Swimming Federation)
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гръб, бруст, делфин и кроул. Начинът
за провеждането им е описан в правилника на международната федерация [10]. Всеки от отборите има
право да участва с общо четири състезатели, като особеност тук е, че
те са от различен пол - двама мъже
и две жени. За разпределението им
по постове не е наложено ограничение. На 25-метров басейн щафетата
се изпълнява на дистанция от 200 м
(4 състезателни поста по 50 м), а на
50-метров басейн на дистанция 400
м (4 състезателни поста по 100 м).
Като нов вид плувни дисциплини,
при щафетите микс трябва да бъде
проследена динамиката в развитието на спортните постижения през
годините. Това може да се получи
чрез събиране и обработване на резултатите от държавните шампионати, проведени до този момент в
България.
Разпределението на състезателните постове е ключов момент за
успеха на една плувна щафета. Трябва
да бъдат взети под внимание множество фактори, включително способностите за изпълнението на „летящ”
старт на отделните състезатели,
който е важно условие за постигане
на по-добър резултат в щафетата
от този, регистриран в индивидуалните дисциплини [4]. Съществуващата разлика между постиженията
на мъжете и на жените в различните
плувни стилове, създава допълнител-
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ни трудности при подредба на състезателните постовете, особено
при смесена по стил щафета – микс.
Изборът на подходящ състезател, в
зависимост от неговия пол, за всеки
един плувен стил, може да стане на
база анализирането на фактическата
подредба на състезателните постове в предходни състезания или чрез
пресмятане на разликите между постиженията на мъжете и жените в
отделните стилове. При щафетата
св. стил – микс предимство може да
се постигне посредством тактическата подредба на състезателните
постове, както и чрез индивидуалните тактически действия на състезателите по време на преплуване на
съответната дистанция в свободен
стил [1,2,3].

Методика
Изследваният период е в рамките
от навлизането на новите по вид щафетни дисциплини през 2013 г. до последните държавни първенства през
2017 г. (5 години). Взети са официалните резултати от държавните шампионати по плуване в България както
на 25-метров, така и на 50-метров
басейн (общо 10 шампионата) [11].
От класирането са извадени резултатите на финалистите (първите 8
отбора). Допълнително е регистрирано и разпределението на състезателните по постове в зависимост от
пола им. Пресметнати са средните
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постижения (сек.) както на първите
три, така и на първите 8 отбора във
всички проведени щафети. Изчислени
са разликите (между мъжете и жените), в средните постижения от индивидуалните дисциплини на първите 8
състезатели в различните стилове, в
сек и проценти.
Целта е да се определи динамиката в развитието на постиженията в новите щафетни дисциплини в
България, както и дали има фактори които влияят при подредбата на
състезателните постове.
Задачи:
1. Да се проследи динамиката в
развитието на постиженията
през годините в щафетните
дисциплини смесени по пол на
25-метров и 50-метров басейн.
2. Да се проследи фактическата
подредба на състезателните

постове в зависимост от пола
на плувците.
3. Да се анализират разликите
между средните постижения
на мъжете и жените от индивидуалните дисциплини в различните плувни стилове и дали
тя има решаващо значение при
подредбата на състезателните постове.

Анализ на резултатите
I. Динамика на резултатите в
дисциплините 4х50 м и 4х100 м
щафети – микс в свободен стил и
смесени по стил е илюстрирана
На фиг. 1–4 са представени промените в резултатите, като са обособени три групи: първата група е на
шампионите в съответните дисциплини (отборът държавен шампион),
втората представлява средните по-

Фиг. 1. Динамика на резултатите в дисциплината 4x50 м свободен стил –
микс (сек)
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стижения на медалистите (първите
3 отбора), а третата група – средните постижения на финалистите
(първите 8 отбора). Данните обхващат периода от въвеждането на
новия вид дисциплини през 2013 г. до
последните държавни първенства по
плуване, проведени през 2017 г.
Във фиг. 2 прави впечатление
постепенното развитие на пости-

женията при шампионите, като лек
спад се забелязва на втората година
от създаването на дисциплината.
При тях за изследвания период резултатът се е подобрил общо с 1,99%
спрямо първата година. При медалистите се забелязва спад в постиженията през 2014 г., след което средните резултати се подобряват и не са
отчетени съществени различия през

Фиг. 2. Динамика на резултатите в дисциплините 4х50 м смесена по стил
– микс (сек)

Фиг. 3. Динамика на резултатите в дисциплината 4х100 м свободен стил
– микс (сек)
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последните 3 години. Постиженията за първите четири години при
финалистите се подобряват, но за
последната година се отчита спад до
ниво близко до това през 2013 г. Найблизки нива на постижения между
шампионите и медалистите се наблюдават през 2015 г. , а най-големи
разлики между трите изследвани
групи са регистрирани през последната година.
Големи са разликите между резултатите на трите групи през
първата година при щафетата 4х50
м смесена по стил – микс (фиг. 2). В
интервала между втората и четвъртата година при всички се наблюдава
постепенно подобрение на постиженията. Последната година бележи
лек спад в резултатите, а при шампионите – застой. Регистрираното
постижение на първенците през първата година е подобрено през 2016 г.
като то е изравнено с това от по-

следната година. За целия период е
отчетен прираст от 1,26%.
Средните постижения на медалистите и финалистите от щафетите 4х100 м свободен стил – микс
на 50-метров басейн (фиг. 3) забележимо се подобряват до третата година, след което е регистриран спад
в резултатите през четвъртата и
петата – до нива близки до тези от
2016 г. Видимо рязък скок във времената на шампионите се отчита през
втората година, последван от значително по-слабо изразена положителна посока в развитието на резултатите и спад през последната 2017 г.
– близко до нивото от 2014 г. Найдобрият резултат е постигнат през
2015 г. , като той е 4,07% по- добър
от изходното ниво.
При щафетите 4х100 м смесена
по стил – микс на 50-метров басейн
(фиг. 4) се забелязва подобна динамика в развитието на резултатите,

Фиг. 4. Динамика на резултатите в дисциплината 4х100 м смесена по стил
микс (сек)
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както при щафетите в свободния
стил. Видимо е подобрението през
втората година, последвано от поплавно през третата и за трите групи. През четвъртата година се забелязва рязък спад в постиженията на
финалистите – близко до нивото от
първата година и по-малък при медалистите, докато при шампионите
се наблюдава леко подобрение. През
последната година регистрираните
времена се връщат на равнището
от 2014 г. За изследвания период от
време най-доброто постижение е
претърпяло развитие в рамките на
4,49%.
II. Разпределение на постовете в
щафетите св. стил микс и смесена по стил щафета микс в зависимост от пола на състезателя.
Подредбата на състезателните
постовете в зависимост от пола
на състезателите при щафетите
свободен стил микс е представена в
табл. 1. Както в 25-метров (4х50 м),
така и в 50-метров басейн (4х100 м)
първи пост на щафетите свободен

стил микс по-често се плува от мъж
(75% при 4х50 м и 67,5% при 4х100 м).
Най-вероятната цел за това е по-добрите постижения, реализирани от
мъжете, да осигурят известна преднина на отбора, като по този начин
се избегне увеличението на вредното
вълновото съпротивление от състезателите в съседните коридори.
Втори пост се плува както от мъже,
така и от жени, като при 4х100 м
малко по-голям е процентът на мъжете (57,5%). Прави впечатление, че
трети пост на щафетите свободен
стил микс, в голям процент от случаите се плува от жени (77,5% при
4х50 м и 82,5% при 4х100 м), като вероятните очаквания са те запазят
натрупаната преднина. При последния пост отново има сравнително
равномерно разпределение на двата
пола, като малко по-често той се поверява на състезател от мъжки пол.
В табл. 2 е представена подредбата на състезателните постове
по пол в щафетите смесени по стил
микс. За първи пост при щафетата
на 25-метров басейн в равен брой от

Таблица 1. Разпределение по пол (мъже и жени) в четирите поста (гръб,
бруст, делфин и св. стил) на щафетите св. стил микс в България (4х50 м на
25 м басейн и 4х100 м на 50 м басейн) в %.
Дистанция
4х50 м
4x100 м
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Пол

I

II

III

IV

Мъже

75%

50%

22,5%

52,5%

Жени

25%

50%

77,5%

47,5%

Мъже

67,5%

57,5%

17,5%

57,5%

Жени

32,5%

42,5%

82,5%

42,5%
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Таблица 2. Разпределение по пол (мъже и жени) в четирите поста (гръб,
бруст, делфин и св. стил) на смесени по стил – микс в България (4х50 м на
25-метров басейн и 4х100 м на 50-метров басейн) в %.
Дистанция
4х50 м
4x100 м

Пол

I

II

III

IV

Мъже

50%

70%

45%

35%

Жени

50%

30%

55%

65%

Мъже

35%

75%

60%

30%

Жени

65%

25%

40%

70%

случаите плуват състезатели както
от единия, така и от другия пол, докато в 50-метров басейн по-често
стил гръб се плува от жена – 65%.
При стил бруст (II пост) и в двете различни по дистанция щафети
много по-често отговорността се
пада на мъжете – 70% за 4х50 и 75%
за 4х100. Третият пост в щафетата 4х50 м е стил делфин и по-често
бива плуван от жени – 55% от случаите, докато в щафетата 4х100 м
от мъже – 60 %. Последният пост
(св. стил) в двата случая се възлага
по-често на състезател от женски
пол: при по късата дистанция – 65%
от случаите, а при по дългата – 70%.
III. Разлика в средните постижения от индивидуалните дисциплини във всеки един стил между мъжете и жените
Поради получените големите разликия, отнасящи се до избора на плувци в зависимост от пола за постове
2-ри и 4-ти (бруст и кроул) и крайната цел да се постигне възможно най-

малкото общо време в щафетното
плуване възниква следната хипотеза.
В стиловете, в които разликите в
постиженията между двата пола
са най-малки, постът следва да бъде
плуван от жена, а там където са найголеми – от мъж. За да се провери на
практика това твърдение, са обработени постиженията от индивидуалните дисциплини на най-добрите 8
плувци от всички състезания. Така са
получени разликите в средни резултати между мъжете и жените за отделните стилове при дистанцията
идентична с тази на щафетното плуване в съответния басейн (табл. 3).
От показаните резултати в табл.
3 се забелязва, че най-големи различия
(в сек) между мъжете и жените са
отчетени в стил бруст, а най-малките в стил кроул както за 50-метровите дисциплини на 25-метров басейн,
така и за 100-метровите дисциплини
на 50-метров басейн. Така изведените различия потвърждават нашата
хипотеза, че при по-малки констатирани разлики в индивидуалните
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Таблица 3. Разлика в средните постиженията в индивидуалните дисциплини между мъжете и жените в различните стилове (сек, %)
Плувен стил

Гръб

Бруст

Делфин

Кроул

дистанция/разлика

сек

%

сек

%

сек

%

сек

%

50 м (25 м басейн)

4,45

14,23

5,19

14,97

4,44

14,81

4,10

14,88

100 м (50 м басейн)

9,43

13,43 12,78 16,13

9,13

13,6

7,23 11,89

постиженията между половете в дадения стил се избира той да се плува
от жена, а при по-големи разлики да
сее плува от мъж. Малките разлики в
средните постижения при стиловете
гръб и делфин позволяват да предположим, че при тези постове разпределението по пол става по скоро на база на
нивото на наличните кадри.

Дискусия
За по-прецизното изследване на
динамиката на развитие на спортнотните постижения в новите по
вид плувни щафети е необходим подълаг период от време. До този момент са изминали 5 години (общо 10
шампионата, 5 на 50 м басейн и 5 на
25 м басейн), което е недостатъчно
за сериозни заключения. Отчетен е
прирастът на най-добрите постижения. При щафетите на 25-метров
басейн (4х50м) той 1,99% за св. стил
- микс и 1,26% за смесени по стил
–микс. При щафетите на 50-метров басейн (4х100 м) подобрението
е 4,07% за св. стил – микс и 4,49%
за смесена по стил – микс. По-съ-
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ществени подобрения се наблюдават
при щафетите на 50-метров басейн
(4х100 м).
При разпределението на постовете в щафетите – микс трябва
да бъдат взети под внимание някои
фактори, които могат да имат решаващо значение за крайния резултат. В смесена по стил щафетата
- микс това са основно разликите
между постиженията на мъжете
и на жените в отделните стилове.
При по-малки отчетени разлики в
индивидуалните постижения между
половете в дадения стил се избира
той да се плува от жена, а при по големи разлики да се плува от мъж. При
щафетата св. стил микс е по-важна
тактическата подредба на състезателните постове, с цел намаляване
на вредното вълново съпротивление,
породено от интензивното плуване
на състезателите от съседните коридори. То може да бъде ограничено,
при постигането на известна преднина на отбора, чрез използване на
по-бързи състезатели (най-често от
мъжки пол) при първите 1-2 поста.
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Изводи и препоръки
1. Във всички щафетни дисциплини се наблюдава подобряване на
най-доброто постижение в изследвания период, спрямо първоначалното му ниво.
2. При разпределението на постовете в смесена по стил щафетата – микс трябва да бъдат
взети под внимание разликите
между индивидуалните постижения на мъжете и на жените
в отделните стилове.
3. В щафетата свободен стил –
микс е най-целесъобразно в първите 1–2 поста да се плуват
от по-бързите състезатели.
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Ефекти на авторска методика за развитие
на скоростните възможности на състезатели
по плуване върху максималната сила
Богомил Ангелов, Нели Янкова,
Даниела Алексиева, Любомир Лазаров
Развитието на методиката на тренировката при висококвалифицираните
плувци през изминалите години е тясно свързано с точното съгласуване на
системата на тренировка със специфичните изисквания на спортното плуване. Това става главно за сметка на средствата, чрез които се развиват специалните силови качества и гъвкавостта. В настоящото изследване се тества
ефективността на авторска експериментална методика за развитие на скоростните възможности при висококвалифицирани плувци върху базовите им
силови възможности.
Ключови думи: базова сила, плуване, кухи ластици, тренировка във вода

Effects of an Experimental Methodology for Speed Training
of Elite Swimmers on Maximal Muscle Strength
Ass. Bogomil Angrlov, Assoc. Prof. Neli Yankova, PhD
Ass. Dr. Daniela Aleksieva, PhD, Lubomir Lazarov
In recent years the methodology in swimming follows a track of fine tunning of diffrent training styles to the specific requirements of elite swimming. This approach
puts the emphasize on the implementation of special conditioning programs aimed at
strength and flexibility development. In this experiment we studied the effectiveness
of an experimental strength and conditioning methodology based on in-water rubber
bands training on base strength abilities of elite swimmers.
Key words: basal force, swimming, hollow bands, workout in water

Развитието на методиката на
тренировката при висококвалифицираните плувци през изминалите
години е тясно свързано с точното
съгласуване на системата на тренировка и със специфичните изисквания
на спортното плуване. Това се изразя-
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ва в рязкото увеличаване на обема от
средства на специалната подготовка в рамките на общия обем тренировъчна работа [2, 3, 4, 6, 9,1].
Ролята на общата подготовка
все повече се променя от фактор,
определящ непосредственото рав-
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нище на резултатите към средство,
което се използва предимно за активен отдих. Най-ярко тази тенденция
проличава при анализа на съдържанието на тренировката на суша, насочена към развиване на силата, като основно двигателно качество [7, 11, 4].
Упражненията с щанга или други подобни утежнения не са подходящи за
развиване на силовите възможности,
необходими при скоростната работа на плувеца [20, 21]. Това се дължи
на факта, че този тип упражнения
трябва да се изпълняват с постоянна и сравнително малка скорост.
Само така се осигурява натоварване
на мускула във всички фази на движението, като в някои от тях натоварването не съответства на реалните възможнсти на въвлечените в
работа мускули. Когато движенията
с щанга или други утежнения се извършват с висока скорост, работата се оказва неефективна, тъй като
прилагането на максимални услилия
в началото на движението придава
балистично ускорение на уреда и в
крайните фази на упражненията мускулите практичиски не изпитват натоварване [5, 7, 9, 3].
В изследването използвахме кухи
ластици, които оказват съпротивление, което придава на тренировката
силов характер и осъществява пренос на двигателното качество при
работа във водата [1, 3, 7]. Интерес
представлява ефектът на подобен
холистичен подход върху повишава-

нето на базовите силови възможности, определени като постижения в
класическите упражнения в силовата подготовка.
Изследването представлява част
от цялостен научен проект, свързан
с развитието на скоростните възможности при високо квалифицирани
състезатели по плуване, финансиран
изцяло от НСА “В. Левски”.
Целта на настоящото изследване е да бъде определено влиянието на
създадена от нас методика за подобряване на абсолютните скоростни
способности на висококвалифицирани плувци спринтьори върху базовите силови възможности.
За постигането на целта на изследването си поставихме следните
задачи:
1. Да се рекрутират 20 състезатели по плуване (по критерии,
съобразени с методиката на
изследването), които да бъдат
разделени на случаен принцип в
две групи с равен брой участници – експериментална и контролна.
2. Участниците от експерименталната група да бъдат подложени на разработената от
нас 12-седмична методика за
повишаване на скоростните
способности.
3. Участниците от контролната
група да бъдат подложени на
стандартна за плувните спортове 12-седмична методика за
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повишаване на скоростните
способности.
4. Да се извършат тестове за
определяне на базовите силови
възможности в началото и в
края на експеримента за всеки
един от участниците от двете групи.
5. Да се оценят статистически
вътрегруповите разлики в изследваните показатели между
началото и края на експеримента.
6. Да се оценят статистически
междугруповите разлики в изследваните показатели между
началото и края на експеримента.

Методика
Общо 20 души от двата пола взеха участие в изследването. Те отговаряха на следните критерии:
cc Възраст – 15–18 години.
cc Клинично здрави.
cc Поне 5-годишен състезателен
опит в плуването и покрит разряд за КМС на Българска федерация плувни спортове.
Участниците бяха разделени в 2
групи по 10 на случаен принцип. Ра н домизацията беше извършена чрез
адаптиран жребий, при който вероятността за едно изпитно лице да
попадне в определена група намалява
при увеличение на заетите места в
групата.
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Тренировъчната програма обхващаше 12 седмичен период, част от
специално подготвителния период
на плувци. Проведени бяха 7 тренировки във вода и 5 на суша, съобразени със специфичните изисквания на
съответния период. В рамките на
тези 7 тренировки във вода, при експерименталната група бяха добавени
2 тренировки със специализираните
средства – кухи ластици. По този
начин около 30% от тренировъчния
обем във вода беше изпълнен с високо интензивни скоростно-силови
упражнения с ластици. Тренировките на суша включваха тренировка за
максимална сила, силова издръжливост и взривна сила и не се различаваха при двете групи.
За оценяване на прираста в базовите силови способности използвахме промяната в постиженията в
две класически силови упражнения
– повдигане на щанга от тилен лег
и изтегляне от лег. Тестовият протокол включваше 2 до 5 разгряващи
серии, изпълнени с класически пирамидален метод, след което при достигане на интензивност от 2-3 ПМ,
тежестта се повишаваше с 2.5 кг във
всяка последваща серия до достигане
до невъзможност тя да бъде преодоляна. Последната успешно преодоляна тежест се определяше като
максималното постижение на участника.
Резултатите бяха обработени
статистически чрез вариационен,

Спорт & наука, кн. 6,, 2018 г=

дисперсионен и сравнителен анализи.
Използвахме специализирания статистически софтуер със свободен
достъп R [21].

Анализ на резултатите
На табл. 1 е представен стандартен вариационен анализ на изходните постижения на участниците в
двата теста. Средните стойности
и размаха при втория тест при двете групи са сходни. Що се отнася до
повдигането от тилен лег, средната
е малко по-висока при контролната
група, вероятно поради влиянието на
постижението на един от участниците, което се откроява над останалите (102,5 кг). Като цяло постиже-

нията са сравнително нехомогенни
(размахът е около 50 кг.), което е
показател за нееднородност на участниците по отношение на базовата
сила.
Проверката за разлики в началните резултати беше извършена
посредством стандартен t-тест за
независими извадки [16, 17, 18]. Резултатите са показани на табл. 2. На
базата на тях не се установиха данни
за междугрупови различия в изследваните показатели (при p≤0.05), т.
е. можем да приемем, че рандомизацията е била успешна и не се установяват разлики в първоначалните
скоростни способности на участниците.

Таблица1. Вариационен анализ на първоначалните стойности на изследваните показатели по групи
Група

Показател

Повдигане от
тилен лег

Изтегляне от
лег

E

Размах

50

52.5

E

Минимум

30

25

E

Максимум

80

77.5

E

Средна

57.25

55.5

E

Стандартна грешка

4.31

4.56

E

Стандартно отклонение

13.61

14.42

K

Размах

52.5

50

K

Минимум

50

35

K

Максимум

102.5

85

K

Средна

64.75

53.7

K

Стандартна грешка

5.12

4.72

K

Стандартно отклонение

16.18

14.91

Легенда: Е – експериментална група; К – контролна група
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Таблrица 2. t–тест за независими извадки за първоначалните постижения
на участниците от двете групи
Средна

Степен
на свобода

t

Достоверност (p)

Повдигане от лег

-7.5

18

0.272

0.277

Изтегляне от лег

6.5

18

-0.769

0.453

Вътрегруповите разлики в изследваните показатели между началото и края на експеримента за всяка от изследваните групи са показани
на табл. 3 и 4. Използвахме t–тест
за зависими извадки. При експерименталната група установяваме подобряване на резултатите от 9.5 и 9.28
кг., съответно при повдигането от
тилен лег и изтеглянето от лег. При
контролната разликите са с по-малки стойности и при двете упражнения – 7.25 и 6.55 кг. И при двете групи
статистическата достоверност е
изключително висока.

За да оценим въздействието на
двете прилагани методики върху силовите възможности, извършихме
проверка на междугруповите разлики
в края на експеримента посредством
t–тест за независими извадки (табл.
5). И при двата теста установихме
не статистически достоверни разлики в резултатите.
На фиг. 1 и 2 сме предствили графично резултатите от проведените
тестове в началото и в края н аексперимента за двете изследвани групи.
Визуално не се отбелязват видими
междугрупови различия в развитието

Таблица 3. t–тест за зависими извадки за участниците от експерименталната група
Средна

Степен на
свобода

t

Достоверност (p)

Повдигане от лег

9.5

9

15.234

<0.0001

Изтегляне от лег

9.28

9

10.088

<0.0001

Таблица 4. t–тест за зависими извадки за участниците от контролната
група
Средна

Степен на
свобода

t

Достоверност (p)

Повдигане от лег

7.25

9

10.474

<0.0001

Изтегляне от лег

6.55

9

9.678

<0.0001
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Таблица 5. t–тест за независими извадки за крайните постижения на участниците от двете групи
Средна

Степен на
свобода

t

Достоверност (p)

Повдигане от лег

-5.25

18

0.802

0.434

Изтегляне от лег

4.53

18

-0.687

0.501

Фиг. 1. Промяна в резултатите oт тестовете при експерименталната
група (в килограми). (Лявата графика представя данни за повдигането от
тилен лег, а дясната – за изтеглянето от лег.)

Фиг. 2. Промяна в резултатите oт тестовете при контролната група (в
килограми). (Лявата графика представя данни за повдигането от тилен
лег, а дясната – за изтеглянето от лег.)

на базовата сила. Впечатление, обаче
правят показателите на разсейване.
При експерименталната група се установява свиване на разпределението (повишаване на ексцеса) около медианните

стойности както междугрупово, така
и вътрегрупово. Подобни наблюдения
предполагат наличието на таргетирано въздействие на експерименталната
методика върху базовата сила.
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Изводи
1. По предварителни данни, имплементираната експериментална методика за развитие
на скоростните възможности
е по-ефективна от конвенционално прилаганата в плувните
спортове по отношение на развитието на базовите силови
способности.
2. Възможно е да съществува
специфично таргетирано въздействие на имплементитраната експериментална методика върху базовата сила,
по-мощно в сравнение с това на
конвенционалната.
3. Необходими са допълнителни
изследвания (главно, в посока
повишаване на обема на извадките) за количествено прецизиране на оценката за ефекта на
експерименталната методика
върху базовата сила.
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Тренировъчното натоварване
в художествената гимнастика – ансамбъл
Гюрка Ганчева, Силвия Митева-Янева, Илия Янев
Тренировъчното натоварване в Художествената гимнастика – ансамбъл:
Статията е опит да се проследи и анализира тренировъчното натоварване
на националния ансамбъл-жени на Република България за срок от една година.
Събрани са данни от план-програмата за подготовка и отчетът за проведеното тренировъчно натоварване на националния ансамбъл по художествена
гимнастика – жени за 2016-2017г. Съпоставени са изпълнението на годишния
план с постигнатите спортни резултати през изследваната година от Октомври 2016 до Септември 2017.
Ключови думи: художествена гимнастика – ансамбъл, тренировъчно натоварване

The workload in the artistic gymnastics ensemble
Prof. Gurka Gancheva, PhD, Silviya Miteva-Yaneva,
Chief Assistant Iliya Yanev, PhD
Training load in rhythmic gymnastics groups: This article is an attempt to research
and analyze the training load of the National Rhythmic Gymnastics Group of Bulgaria for a period of one year. Data on the training plan and report on the completed
training load of National Rhythmic Gymnastics Group for 2016-2017 were collected.
The implementation of the annual plan with the achieved sports scores in the surveyed year from October 2016 to September 2017 is compared.
Keywords: rhythmic gymnastics - ensemble, training exercise

Стремежът към високи спортни резултати, големите по обем и
продължителност тренировъчни натоварвания, както отговорността
и натрупаното напрежение от многобройните сътезания, все по-често
довеждат до висок травматизъм и
психически сривове. Това извежда на
преден план нуждата от задълбочен
анализ и оценка на всички компонен-
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ти на спортната подготовка и в
частност на структурата и динамиката на тренировъчното натоварване. През последните години се
демонстрира търсене на нови упражнения в оригинални връзки и последователност, налице е непрекъснат
стремеж към отрудняване на техниката с уредите, към различни варианти на комбиниране на упражненията
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[11]. Тенденциите в развитието на
художествената гимнастика, като
олимпийски спорт, са формулирани и представени от редица автори [3] – повишен ръст на трудност
на спортните програми във всички
възрастови групи, увеличаване обема на тренировъчна работа [5], увеличение на обема на ОФП и СФП в
общия обем на тренировъчна работа
[1, 6, 7], увеличаване на числеността
на състезателните дни в годишния
цикъл и съответно на продължителността на състезателния период
[4], бързо разпространение на ефективните (печелившите) технологии
на спортна подготовка в различните
страни, в които се практикува художествена гимнастика, повишена
квалификация на треньорите в световен мащаб [2, 4, 9, 10], повишена
квалификация на съдиите, контролиращи официалните състезания на
Международната федерация по гимнастика, подобрени, актуализирани и
усъвършенствани състезателни правилници, бързо внедряване на новите
научни теоретични разработки по
отделните страни на спортната
подготовка в практиката [3], подобряване на организацията и изискванията по отношение на процесите на
възстановяване, хранителен режим
и травматизъм на гимнастичките
(научно обезпечаване) [8], подобрено
качество на уредите и екипировката на състезателките, увеличаване
на конкуренцията, присъствие на все

по-голям брой страни участнички на
международния подиум, включващи
се в реалната конкуренция за призови
места [4].
За провеждането на успешна подготовка от голямо значение са правилното планиране, отчетът и контролът на спортната тренировка.
Необходимо е периодично актуализиране на съществуващите методики
на натоварване и съобразяването им
със съвременните тенденции в развитието на художествената гимнастика.
Целта на настоящата разработка е да се проследи и анализира тренировъчното натоварване на националния ансамбъл по художествена
гимнастика – жени, за срок от една
година.

Методика
Изследвани са план-програмата за
подготовката и отчета за проведеното тренировъчно натоварване на
националния ансамбъл по художествена гимнастика – жени за 2016–2017
г. Съпоставени са изпълнението на
годишната план-програма с постигнатите спортни резултати през изследвания период от октомври 2016
г. до септември 2017 г.

Анализ на резултатите
Всички състезания в художествената гимнастика са разделени в два
полусезона. Това определя двуциклична периодизация на тренировъчното
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Фиг. 1. Планирани стойности на общите тренировъчни показатели

Фиг. 2. Процент сигурност на изпълнение на специфичните тренировъчни
показатели в композиция с 5 обръча

натоварване. Първият макроцикъл е
значително по-продължителен – об-
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хваща 8,5 мезоцикъла. Включва 5 състезания.
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Фиг. 3. Процент сигурност на изпълнение на специфичните тренировъчни
показатели в композиция с 3 топки и 2 въжета
Таблица 1. Прогнозно и реално постигнато класиране в планираните състезания
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Вторият макроцикъл е по-кратък – 3,5 мезоцикъла, поради което
подготвителният период се състои
само от специално подготвителен
етап. В този макроцикъл състезанията са 3, като последното от тях е
най-голямото и отговорно състезание за годината – Световното първенство (фиг. 1).

Желателно е подобряване на физическите качества на гимнастичките, с цел подобряване изпълнението
на упражненията на трудностите с
тяло.
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Трибуна на треньора

Фактори на специфичната спортна
работоспособност в бягането на средни
разстояния за юноши във възрастта 15-19 години
Ивета Бонова, Рукас Лаброс
Развитието на специфичната спортна работоспособност в бягането е резултат от правилното планиране и управление на трениръчният процес, съобразно основните характеристики на бягането на средни разстояния и в
съответствие с индивидуалните особености на състезателите. Това предполага научно експериментално обосноваване на основните фактори на специфичната спортна работоспособност, като база за развитие на спортните
резултати
Целта се свежда до повишаване ефективността на тренировъчния процес
при 15 - 18 годишни лекоатлети специализиращи бягане на средни разстояния,
посредством разкриване и идентифициране основните фактори на специфичната спортна работоспособност. Разработената факторна структура
определя седем значими фактора – ефективност на анаеробната работоспособност, аеробни бегови възможности, специфични силови възможности,
аеробен капацитет, специфична функционална тренираност.
Kлючови думи: бягане на средни разстояния, юноши (15–19-годишни), специфична спортна работоспособност

Factors of the specific sport workability in the middle distance
run for juniors between 15-19 years
Iveta Bonova, PhD, Rukas Labros
Development of specific work capacity in middle distance is a result of planning and
control of training process in accordance with the individual characteristic of the
competitors. This implies scientific and experimental justification of the basic factors
of specific sporting capacity as a basis for the development of sporting results.
The aim of the this study is to increase efficiency of training process on 15- 18 years
old athletes specializing in middle distance running, by revealing the main factors
of sporting achievement. The developed factor structure determines the following
significant factors- aerobic running abilities, aerobic capacity, anaerobic capacity,
specific strength abilities and physical fitness.
Key words: medium-distance running, adolescents (15-19 years old), specific sports
performance
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Развитието на световната лека
атлетика се характеризира с интензивни темпове. Сериозен фактор на това развитие е обогатяването на международния спортен
календар по лека атлетика с редица
престижни състезания за млади лекоатлети (Младежки олимпийски
игри, Световни първенства за 19- и
17-годишни, Европейски първенства
за същите възрасти плюс първенство за 20–22 годишни). Подобен
феномен предполага ново отношение
и промяна на разбиранията относно
изграждането на тренировъчния процес в детско юношеска възраст. Това
изискване ни мотивира да насочим
нашите изследователски търсения
към решаването на този проблем при
подрастващите атлети, които специализират бягане на средни разстояния. Прегледът на специализираната научно-методична литература
категорично показва, че постигането на високи спортни постижения
в бягането на средни разстояния е
следствие от индивидуалното ниво
на специфична физическа работоспособност [1]. Развитието на тази
работоспособност е резултат от
правилното планиране и управление
на трениръчния процес, съобразно
основните характеристики на бягането на средни разстояния и в съответствие с индивидуалните особености на състезателите [2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12]. Това предполага научно-експериментално обосноваване

на основните фактори на специфичната спортна работоспособност,
като база за развитие на спортните
резултати [1, 7, 9, 13, 15, 16, 17].
От тази постановка произтичат
следните цел и задачи на настоящето изследване:
Целта се свежда до повишаване
ефективността на тренировъчния
процес при 15–18-годишни лекоатлети, специализиращи бягане на средни
разстояния посредством разкриване и идентифициране основните
фактори на специфичната спортна
работоспособност.
Така поставената цел предполага
решаване на следните задачи:
1. Определяне на разширен набор от
тестове за измерване на основните
характеристики на специфичната
спортна работоспобност при бягане на средни разстояния.
2. Провеждане на организирано изследване на група състезатели
във възрастта 15–19 години, спе
циализиращи бягане на средни разстояния.
3. Идентифициране на основните фактори на специфичната
спортна работоспособност в
бягането на средни разстояния
при юноши във възрастта 15-19
години.
4. Извеждане на методологически
постановки относно повишаване
на ефективността на тренировъчния процес.
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Субект на изследването са 26
15–19-годишни юноши състезатели
на средни разстояния със средно постижение в бягането на 800 м 1:55,27
мин.
Предмет на изследването са факторите на специфичната спортна
работоспособност в бягането на
средни разстояния при състезатели
във възрастта 15–19 години.

Методика
Опитните лица бяха подложени на тестиране по обоснован от
спортната теория и практика, разширен набор от тестове, представени в табл. 1.
Изследването се проведе в продължение на една седмица по еднаква
за всичките лица програма. Графикът на тази процедура е представен
в табл 2.
То се проведе през първата седмица на м. май 2015 г., т.е. в края на
предсъстезателният мезоцикъл за
съответния летен цикъл от състезания. Това предполага, че състезателките се намират в състояние на
готовност за постигане на най-добрите си резултати.
Математико-статистически
методи
За обработка на резултатите
от направеното изследване използвахме следните математико–статически методи.
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Вариционен анализ. Бяха използванни показателите за средно
равнище, показатели за разсейване
и показателите за нормалност на
разпределение.
Корелационен анализ – за установяване степента на зависимост
между изследваните показатели е
използван коефициентът на обикновена линейна корелация на Пирсън.
Факторен анализ. Изходната корелационна матрица е факторизирана по метода на главните компоненти с последваща ортогонална
ротация на осите чрез т. нар. „Varimax” – ротация.

Анализ на резултатите
Вариационен анализ на
резултатите
На табл. 3 са представени резултатите от вариационния анализ на
данните. От анализа на тези данни
определихме някои характерни и индивидуални различия относно компактността на резултатите в различните тестове.
Средното ниво на постижение в
бягането на 800 м при тестираните юноши е 1:55,27 мин (6,63м/сек).
Коефициентът на вариация V% =
5,1 потвъждава еднородността на
изследваната група. Абсолютните
резултати се намират в диапазон
1:48,69 мин до 2:00,66 мин, което е
достатъчно основание да считаме,
че данните от изследването са ко
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Таблица 1. Тестове
№
Телесно тегло

Наименование на теста

Мерни
единици

1

Телесно тегло

кг

2

Станова сила

кг

3

Сила на дясната ръка

кг

4

Сила на лявата ръка

кг

Гъвкавост

5

Дълбочина на наклона

см ±

Скоростно-силови
възможности

6

Скок дължина от място

см

7

Троен скок от място

см

Маск. скорост

8

Бягане на 20 м от летящ старт

сек

Ловкост

9

Ловкост

сек

10

Бягане на 300 м

сек

11

Пулс след 300 м бягане

уд./мин

12

Пулс 1 мин след 300 м бягане

уд./мин

13

 (макс. отскок)

14

22

А – силова издръжливост 30 отскока
N – коефициент на силова издръжливост
К – коеф. на поносимост към натоварване
Максимална скорост на бягане при
VО2 макс.
Максимален пулс при VО2 макс.уд./
мин
VО2 милитра за минута на килограм
тегло
VО2 макс. за минута
Лактат на 4-та мин при натоварване
до отказ
Скорост на бягане при пулс 170

23

Скорост на бягане 800 м

м/сек

24

Скорост на бягане 3000 м

м/сек

Динамометрия

Скорост на
издръжливост

Тензометрия

15
16
17
18

Функционален
капацитет

19
20
21

Спортен резултат

м
дж
W(ват)
дж
м/сек
уд./мин
мин/кг
мл/мин
м.мол/л
км/ч
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Таблица 2. Работен план на проведените тестирания
Дни

Тестове №

Място на тестиране

1

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8

Лаборатория/стадион

2

Т9, Т10, Т11, Т12

Стадион

3

Т14, Т15, Т16

Лаборатория

4

Т17, Т18, Т19, Т20, Т21, Т22

Лаборатория

5

Почивка

Почивка

6

Т23

Стадион

7

Т24

Стадион

ректни, като основа за корелационен
и факторен анализи.
Корелационна анализ
на резултатите
От табл. 4, която представлява
корелационна матрица, е видно, че
корелационната структура на специфичната спортна работоспособност
при подрастващи състезатели (юноши) се изразява чрез 51 значими корелационни зависимости при r = 0,05,
Р = 95% и равнище на значимост α
= 0,630.
За спортната теория и практика особен интерес в този масив
от интеркорелации е разкриването
на онези корелации и зависимости,
които има спортният резултат в
бягането на 800 м. Той се определя
от значителната зависимост с 8 от
общо 24 теста. Най-голяма е тази
зависимост с тестове № 20 (VО2 за
минута) r = 0,831 и тест № 19 (VО2
мл/кг) r = 0,632 и тест № 18 (HR при
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VO2) r = 0,795, които по същество
отразяват нивото на функционалния капацитет. Значима зависимост
на спортния резултат с тест № 14
(силова издръжливост S30) r = 0,631
разкрива влиянието на силовата издръжливост върху постижението
в бягането на 800 м. Значима корелационна зависимост съществува
и между спортният резултат със
скоростно-силовите възможности
на долните крайници (тест № 7)
r = 0,634.
Следва да уточним, че получените големи корелации – r3 = 0,789,
r4 = 0,747 (тест № 3, 4) на локалните силови възможности са случайни
и ние не ги отчитаме. Анализът на
посочените корелационни зависимости има връзка с разнообразяване на
тренировъчния процес, върху основата на така наречения положителен
принос на тренираността. Този сложен процес значително се облекчава
след допълнителната обработка на

Телесно тегло

Станова сила
Сила на дясната
ръка
Сила на лявата
ръка
Дълбочина на
наклона
Скок дължина от
място
Троен скок от
място
Бягане на 20 м
от летящ старт
Ловкост

Бягане на 300 м

ПЧ след 300 м
ПЧ 1мин след
300 м
X среден (макс.
отскок)

1

2

10

11

13

12

9

8

7

6

5

4

3

Наименование на
теста

№

м

уд/мин

уд/мин

м/сек

м/сек

м/сек

см

см

см

кг

кг

кг

кг

Мерни
единици

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

n

0,20

105,

162,0

6,6

5,1

7,7

719,

232,

100

34,

40,

105,

55,

X min.

0,41

160,

198,

8,1

6,3

9,4

844,

293

114,

64,

62,

175,

72,4

X max.

0,21

55,00

0,29

130,96

177,54

7,48

1,4
36,

5,86

8,78

769,08

255,42

108,31

46,85

50,3

139,27

64,1

X

1,3

1,8

125,

61,

14,

30,

22,

70,

17,4

R

0,05

14,85

9,45

0,33

0,43

0,47

40,89

17,07

4,16

7,29

7,56

18,4

5,08

S

16,07

11,34

5,32

4,43

7,26

5,30

5,32

6,68

3,84

15,55

13,19
15,03

7,93

V%

-0,09

0,40

0,28

-0,69

-0,57

-0,48

0,52

0,43

-0,31

0,28

0,12

-0,05

0,10

As

0,40

-0,58

-0,57

0,46

-1,17

-0,49

-1,15

-0,64

-0,84

-0,33

-1,42

-0,59

-0,92

Ex

Таблица 3. Вариационен анализ на получените резултати. Средни стойности и дисперсия на резултатите по
изследваните показатели – юноши 15-18 години
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44

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Силова
издражливост
кj
30 отскока
Коефициент
на силова
W (ват)
издражливост
Коефициент на
поносимост към W уд/мин
натоварвания
Макс. скорост
м/сек
на бягане при
VO2max.
Макс. пулс при
уд/мин
VO2max
Относителна
мл/кг/мин
VO2max
мл/мин
VO2max
Лактат на 4-та
ммол/л
мин
Скорост на
бягане при
км/ч
HR170
Скорост на
м/сек
бягане 800 м
Скорост на
м/сек
бягане на 3000 м

Таблица 3. (продължение)

177,
57,1
3550

26
26
26

2,98
6,63
5,31

26
26
26

5,7

5,00

26

26

4,97

594,66

4,34

26

26

26

6,06

7,36

4,65

13,5

5210,

79,14

208,

6,02

8,50

1381,99

7,26

0,75

0,73

1,67

7,80

1660,

22,04

31,00

1,02

3,53

787,33

2,92

5,67

6,94

3,65

9,88

4462,42

69,4

195,23

5,41

6,17

964,56

5,51

0,24

0,19

0,41

2,11

476,0

5,78

9,38

0,25

0,93

193,57

0,83

4,20

2,70

11,22

21,32

10,67

8,33

4,80

4,65

15,02

20,07

15,11

0,07

0,36

0,50

-0,35

-0,07

-0,16

-0,34

0,70

0,84

0,37

0,32

-1,22

-0,51

-0,10

-0,58

-0,89

-0,47

-0,73

0,40

0,01

0,27

-0,95
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Таблица 4. Корелационна матрица на показателите за специфична физическа
работоспособност – 15–18-годишни юноши
Т

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2 0.77

1

3 0.76 0.7

1

4 0.69 0.8 0.8

1

5 0.67 0.3 0.6

0.5

6 0.78 0.6 0.7

0.7

0.5

7 0.53 0.55 0.5

0.5

0.2 0.7

8 0.57 0.69 0.7

0.7

0.3 0.8 0.8

9 -0.1 0.2 0.4

0.3

0.01 0.01 0.02 -0.2

10 0.5 0.4 0.37 0.4
11 0.25 0.02 0.1

1
1
1
1

0.3 0.6 0.5 0.7 0.0

1
1

0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.03

1

12 0.05 -0.1 -0.1 0.01 0.01 -0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.2 0.3

1

13 -0.4 -0.1 -0.1 0.03 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 0.03

1

14 0.23 0.4 0.3

0.4

0.02 0.07 0.2 0.2 -0.5 -0.1 -0.3 0.1 0.8

15 0.15 0.3 0.2

0.4

-0.1 0.1 0.2 0.2 -0.3 0.2 -0.4 0.02 0.6 0.7

1
1

16 -0.3 0.2 -0.2 0.06 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.07 0.3 0.03 0.5
17 -0.5 -0.5 -0.4 0.5

1

0.03 -0.5 -0.4 -0.3 0.08 0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.4 0.2 0.2

1

18 0.4 0.2 -0.1 0.07 -0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.04 -0.3 -0.1 0.1 -0.1 -0.2

1

19 -0.2 0.1 0.01 0.08 0.1 -0.2 -0.5 -0.2 -0.4 0.2 -0.1 -0.0 0.1 -0.1 0.09 0.4 0.4 -0.6

1

20 0.6 0.5 0.64 0.6

0.4 0.3 0.01 0.3 -0.4 0.2 0.1 0.03 -0.1 0.1 0.2 0.07 0.0 0.2 0.7

21 0.4 0.3 0.5

0.4 0.7 0.5 0.7 -0.1 0.6 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.2

0.6

1
1

22 -0.6 0.5 -0.3 0.4

0.1 -0.6 -0.5 -0.4 -0.0 -0.3 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.7 -0.7 0.5 -0.1 -0.2

23 0.47 0.2 0.1

0.12 0.5 0.5 0.6 0.3 0.68 0.5 0.3 -0.6 -0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.6 -0.4 0.05 0.5 -0.5

0.1

24 -0.7 0.6 -0.6 0.7

1
1

-0.3 0.7 -0.6 -0.7 0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.2 0.3 0.7 0.2 0.4 -0.2 0.6 0.7 -0.3

интеркорелационните данни посредством факторният анализ.
Факторна структура на
специфичната спортна работоспособност
На табл. 5 е представена факторната матрица на показателите след ротацията. При зададен
критерий за единица за собствените суми от корелационната ма-

1

трица 24х24 са извлечени 7 фактора
с 84.372% обяснена дисперсия.
Първи фактор се определя от
показателите: лактат на 4–тата
минута при натоварване до отказ (0.886), бягане на 300 м бягане
на 20 м от летящ старт. Те дават представа за ефективността
на анаеробната работоспособност
на състезателите. Факторът бе
идентифициран като ефективност
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Станова сила
Сила на дясна ръка
Сила на лявата ръка
Дълбочина на наклона
Скок дължина от място
Троен скок от място
Бягане на 20 м летящ старт
Ловкост
Бягане на 300м.
ПЧ след 300 м
ПЧ 1мин след 300 м
X среден (макс. отскок)
Силова издр. 30 отскока
Коефициент на силова издр.
Коефициент на поносимост към
натоварварване0.841
Макс. скорост на бягане при VO2max
Макс. пулс при VO2max
Относителна VO2max

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

17
18
19

16

Телесно тегло

Наименование на теста

1

№

0.006
0.304
-0.24

-0.05

0.419
0.501
0.524
0.436
0.724
0.694
0.848
0.027
0.864
0.025
0.141
-0.22
0.081
0.292

0.478

I

0.231
-0.246
-0.391
0.060

-0.865
0.516
-0.458

-0.161
0.097
0.145
0.296
-0.088
-0.129
0.004
0.067
-0.595
-0.193
-0.518
0.055
0.930
0.871
0.688
0.688

III

-0.214

0.61
0.36
0.43
-0.087
0.51
0.47
0.32
-0.022
0.38
0.171
-0.052
-0.066
0.327
0.130

0.66

II

0.042
-0.438
0.790

0.175

0.41
0.609
0.53
0.38
0.19
-0.128
0.171
-0.490
0.043
0.108
-0.027
-0.128
0.054
0.134

0.42

IV

0.063
-0.054
-0.029

0.036

0.794
0.161
0.320
0.213

-0.162
-0.071
-0.041
-0.065
-0.025
-0.154
0.081
-0.233
0.026
0.542
0.914
0.015
-0.002
-0.163

0.002

VI

-0.10
-0.339
-0.21
-0.615
-0.198
-0.075
-0.103
-0.35
0.153
-0.223
0.103
0.112
-0.004
0.465

-0.145

V

Таблица 5. Факторна структура на специфичната физическа работоспособност на юноши

0.841
0.809
0.941

0.765

0.767
0.897
0.88
0.73
0.87
0.75
0.878
0.650
0.812
0.653
0.873
0.949
0.876
0.835

0.894

VII
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VO2max
Лактат на 4-та мин
Скорост на бягане при HR170
Скорост на бягане 800 м
Скорост на бягане на 3000 м
Общност %
20
21
22
23
24

Таблица 5. (продължение)

0.172
0.886
-0.23
0.63
-0.43
22.33

0.119
0.040
-0.89
0.214
-0.701
18.775

-0.064
0.122
0.081
-0.547
-0.254
14.97

0.943
0.024
0.107
-0.174
-0.079
13.817

0.043
-0.160
-0.197
0.135
0.316
8.032

0.018
0.253
-0.110
0.342
-0.256
6.449

0.939
0.89
0.913
0.907
0.915
84.372

Спорт & наука, кн. 6, 2018 г.

на анаеробната работоспособност и обяснява
22.328% от изходната дисперсия.
Втори фактор се представя от скоростта
на бягане при пулс 170 уд./мин (–0.890), максимална скорост на бягане при VO2max (0.865) и скорост на бягане 3000 м (0.701). Като цяло тези
показатели отразяват аеробната ефективност
на беговите възможноскти. Факторът бе наричен “аеробни бегови възможности”. Той обяснява
18.775% от обяснената дисперсия. С най високо
факторно тегло е показател № 22, даващ представа за ефективността на мускулната дейност
при функционално натоварване на 170 уд./ мин.
Трети фактор е наречен “специфични силови
възможности” и обяснява 14.972 % от дисперсията на показателите. С високи факторни тегла
са показателите : х максимален отскок на тензоплатформа (0.930) и силова издръжливост 30
подскока (0.871) характеризиращи специфичната
функционална работоспособност като функция
на експлозивната и скокова издръжливост.
По четвърти фактор са се откроили също 2
показателя с високи факторни тегла: VO2 max/
min (0.943) u VO2max min.kg/тегло (0.790). Факторът е наречен „аеробен капацитет” и отразява
максималните кислородни възможности на кардиореспираторната система. Той обяснява 13.817 %
от общата дисперсия (табл. 5).
В пети фактор високо факторно тегло има
показател № 16 “К коефициент на поносимост
към натоварване” (0,794). Той е комплексен измерител на специфичната функционална работоспособност и характеризира капацитета на функционалното напрежение, т.е. един пулсов удар
каква ватова мощност лимитира по време на
30 подскока върху тензоплатформа. Факторът
бе идентифициран като „поносимост към ско-
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ростно-силови натоварвания”. Обясненията дисперсия на фактора е
8.032 %.
Шести фактор се определя
също от влиянието само от един
тест ( Hr 1 мин след 300 м 0.914)
и отразява нивото на специфична
тренираност на сърдечносъдовата
система. Факторът бе наречен
„специфична функционална тренираност” и обяснява 6.449% от изходната дисперсия.

Изводи
1. Структурата на специфичната
спортна работоспособност(ССР)
при бягането на средни разстояния
при юноши е мултипараметрична.
Нейното ниво се определя от
действието на следните основни
фактори, които обясняват 84,372%
от общата дисперсия:
cc „Ефективност на анаеробната
работоспособност” – 22.328%
от изходната дисперсия.
cc „Аеробни бегови възможности”
– 18.775% от обяснената дисперсия.
cc „Специфични силови възможности” – 14.972 % от дисперсията
cc „Аеробен капацитет” – 13.817%
от общата дисперсия.
cc „Поносимост към скоростно–
силови натоварвания” – 8.032%
от изходната дисперсия.
cc „Специфична функционална тренираност” – 6.449% от изходната дисперсия.
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2. Индивидуалните спортни резултати в бягането на средни разстояния за юноши в най-голяма степен се определят от индивидуалните
нива на анаеробната, аеробната работоспособност и силовата издръжливост , т.е. от влиянието на първи,
втори и трети фактор на ССР.
3. При планирането и управлението
на тренировъчния процес в неговата
мезо и микроструктура с особенна информационна стойност са резултатите в следните тестове:
cc Първи фактор: лактат на 4–
тата минута при натоварване
до отказ, бягане на 300 м бягане на 20 м летящ старт.
cc Втори фактор: скоростта на бягане при пулс 170 уд./мин, максимална скорост на бягане при VO2max и скорост на бягане 3000 м.
cc Трети фактор: х максимален отскок на тензоплатформа и силова издръжливост 30 подскока
cc Четвърти фактор: VO2max/min u
VO2max min.kg/тегло.
cc Пети фактор: „К коефициент
на поносимост към натоварване”
cc Шести фактор: пулсова честота
1 мин след бягане на 300 м.
Посочените тестове носят актуална информация относно индивидуалното състояние на моментно
ниво по съответния фактор.
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Ефекти на авторска методика със специфични
силови средства във вода върху развитието
на скоростните възможности на състезатели
по плуване
Богомил Ангелов, Нели Янкова,
Даниела Алексиева, Любомир Лазаров
Развитието на методиката на тренировка при висококвалифицираните плувци през изминалите години е тясно свързано с точното съгласуване на системата на тренировка със специфичните изисквания на спортното плуване.
Това става главно за сметка на средствата, чрез които се развиват специалните силови качества и гъвкавостта. В настоящото изследване се тества
ефективността на авторска експериментална методика за развитие на на
максималните скоростни възможности при висококвалифицирани плувци.
Ключови думи: скоростни спосбности, плуване, кухи ластици, тренировка
във вода

Effects of an Experimental Specific Strength Training
Methodology on Speed Abilities of Elite Swimmers
Ass. Bogomil Angrlov, Assoc. Prof. Neli Yankova, PhD
Ass. Dr. Daniela Aleksieva, PhD, Lubomir Lazarov
In recent years the methodology in swimming follows a track of fine tunning of diffrent training styles to the specific requirements of elite swimming. This approach
puts the emphasize on the implementation of special conditioning programs aimed at
strength and flexibility development. In this experiment we studied the effectiveness
of an experimental strength and conditioning methodology based on in-water rubber
bands training on sprint velocity of elite swimmers.

Развитието на методиката на
тренировката при висококвалифицираните плувци през изминалите
години е тясно свързано с точното
съгласуване на системата на тренировка със специфичните изисквания
на спортното плуване. Това се изра-
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зява в рязкото увеличаване на обема
от средства на специалната подготовка в рамките на общия обем тренировъчна работа [2, 3, 4, 6, 9].
Прогресът в спортното плуване се определя до голяма степен от
следните фактори:
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cc Разширяване на нетрадиционните средства на подготовка –
прибори, оборудване и методически похвати, които позволяват
да се разкрият по-пълно функционалните резерви, да се повиши равнището на двигателните
качества.
cc Ориентиране на методиката на
подготовка във водата към оползотворяване на функционалните
възможности (особено на силовите) при скоростно плуване.
cc Използване на тренажори, които
осигуряват едновременно развиване на физически качества и усъвършенстване на техниката.
cc Създаване на условия и прилагане
на такива организационни форми
при провеждането на тренировката, които да спомагат за попълното изчерпване на функционалните ресурси [7, 13].
Тук на първо място трябва да
се посочи широкото използване на
тренажорите за повишаване на силовите и на скоростните възможности [2, 22, 23, 4]. Внедряването на
разнообразни тренажорни устройства , които осигуряват работа на
мускулите в изокинетичен режим,
на силови тренажори, позволяващи
координационната структура на изпълняваните упражнения да се приближи до тази в плуването, както
и на друго оборудване дава възможност рязко да се повиши ефектив-

ността на силовата подготовка и да
се приведе в съответствие със специфичните изисквания на плуването
[11, 10, 12, 15].
В изследването използвахме кухи
ластици, които оказват съпротивление, придаващо на тренировката
силов характер и осъществяващо
пренос на двигателното качество
при работа във водата (1, 4, 8).
Изследването представлява част
от цялостен научен проект, свързан
с развитието на скоростните възможности при високо квалифицирани
състезатели по плуване, финансиран
изцяло от НСА “В. Левски”.
Целта на настоящото изследване
е да бъде тестувана ефективността
на създадена от нас съвременна методика за подобряване на абсолютните скоростни възможности на
висококвалифицирани плувци спринтьори, насочена към оптимизиране
на тренировъчните програми.
Задачи на изследването
За постигането на целта на изследването си поставихме следните
задачи:
1. Да се рекрутират 20 състезатели по плуване (по критерии,
съобразени с методиката на
изследването), които да бъдат
разделени на случаен принцип в
две групи с равен брой участници – експериментална и контролна.
2. Участниците от експерименталната група да бъдат под-
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ложени на разработената от
нас 12-седмична методика за
повишаване на скоростните
способности;
3. Участниците от контролната
група да бъдат подложени на
стандартна за плувните спортове 12-седмична методика за
повишаване на скоростните
способности;
4. Да се извършат тестове за определяне на скоростните способности в началото и в края
на експеримента за всеки един
от участниците от двете групи;
5. Да се проследят и оценят статистически вътрегруповите
разлики в изследваните показатели между началото и края на
експеримента.

Методика
В изследването взеха участие
общо 20 души от двата пола. Те отговаряха на следните критерии:
• Възраст – 15–18 години.
• Клинично здрави.
• Поне 5 годишен състезателен
опит в плуването и покрит
разряд за КМС на Българска федерация плувни спортове.
Участниците бяха разделени в 2
групи по 10 на случаен принцип. Рандомизацията беше извършена чрез
адаптиран жребий, при който вероятността за едно изпитно лице да
попадне в определена група намалява

52

при увеличение на заетите места в
групата.
Тренировъчната програма обхващаше 12-седмичен период, част от
специално подготвителния период
на плувци. Седмично бяха провеждани 7 тренировки във вода и 5 на
суша, съобразени със специфичните
изисквания на съответния период. В
рамките на тези 7 тренировки във
вода, при експерименталната група
бяха добавени 2 тренировки със специализираните средства – кухи ластици. По този начин около 30% от
тренировъчния обем във вода беше
изпълнен с високо интензивни скоростно-силови упражнения с ластици. Тренировките на суша включваха
упражнения за максимална сила, силова издръжливост и взривна сила и
не се различаваха при двете групи.
За оценяване на абсолютната скорост използвахме времето за преплуване на отсечки от 25 м основен стил.
Те се преодоляваха след отблъскване
от стената, което позволява да се
избегне влиянието на старта върху
дистанционната скорост. Избрахме
отсечки с такава дължина, за да оценим възможностите на фосвагенната
система за енергоосигуряване, отговорна за максималните скоростносилови възможности (краткотрайни
високоинтензивни
натоварвания).
Проведени бяха общо 4 контролни
теста през период от 4 седмици.
При оценяването на нетния
вътрегрупов ефект от прилаганите
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методики сравнявахме резултатите
от тестовете, проведени в началото и в края на експеримента.
Резултатите бяха обработени
статистически чрез вариационен,
дисперсионен и сравнителен анализи
[17, 18]. Използвахме специализирания
статистически софтуер със свободен достъп R [21].

Анализ на резултатите
На табл. 1 е представен стандартен вариационен анализ на изходните постижения на участниците в
теста 25 м основен стил. Средните
стойности при двете групи са сходни, както и тези на размаха. Като
цяло постиженията са сравнително
нехомогенни (размах от близо 5 сек),

което е показател за нееднородност на участниците по отношение на спортното им майсторство.
Проверката за разлики в началните
резултати беше извършена посредством стандартен t-тест за независими извадки [19, 20, 21]. Резултатите са показани на табл. 2. На базата
на тях не се установиха данни за
междугрупови различия в изследваните показатели (при p≤0.05), т. е. можем да приемем, че рандомизацията
е била успешна и не се установяват
разлики в първоначалните скоростни
способности на участниците.
Вътрегруповите разлики в изследваните показатели между началото
и края на експеримента определихме
посредством. t–тест за зависими из-

Таблица 1. Вариационен анализ на първоначалните стойности на изследваните показатели по групи
Група
E
E
E
E
E
E
K
K
K
K
K
K

Показател
Размах
Минимум
Максимум
Средна
Стандартна грешка
Стандартно отклонение
Размах
Минимум
Максимум
Средна
Стандартна грешка
Стандартно отклонение

Резултат
4.61
11.63
16.24
13.33
0.54
1.71
5.25
11.61
16.86
13.67
0.65
2.07

Легенда: Е – експериментална група; К – контролна група
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Таблица 2. t–тест за независими извадки за първоначалните постижения
на участниците от двете групи

Резултат

Средна

Ст. на свобода

t

Достоверност (p)

0.348

18

0.410

0.687

Таблица 3. t–тест за зависими извадки за участниците от експерименталната група
Резултат

Средна

Ст. на свобода

t

Достоверност (p)

0.262

9

3.327

0.009

Таблица 4. t–тест за зависими извадки за участниците от контролната
група

Резултат

Средна

Ст. на свобода

t

Достоверност (p)

0.048

9

1.833

0.100

вадки (табл. 3 и 4). При експерименталната методика установяваме
средно подобряване на резултатите
в теста от 0,262 сек, което е с висока статистическа достоверност.
За сравнение, средната промяна в
постиженията при прилагането на
конвенционалната методика за скоростно-силова подготовка е 0.048
сек., като резултатът е недостоверен статистически (при p≤0.05).
На фиг.1 сме предствили графично развитието на резултатите
в проведения тест във времето за
двете изследвани групи. При експерименталната група ясно се забелязва
низходяща тенденция във времето,
докато при контролната резултатите не са толкова еднозначни.
Следва да се обърне внимание на раз-
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положението на медианните линии
на двете графики. При данните на
експерименталната група, линията
се отмества силно надолу по протежение на бокса още от второто
измерване, докато при контролната е разположена около средата на
боксовете при всички тестувания.
Подобни наблюдения ни дават представа за скоростта на въздействие
на имплементираната методика във
времето – много скоро след началото на цикъла по-голямата част от
субектите от експерименталната
група подобряват постиженията си
в теста.

Изводи
1. Имплементираната експериментална методика за разви-

Спорт & наука, кн. 6, 2018 г.

Фиг. 1. Времева промяна в резултатите oт теста за определяне на развитието на скоростните способности при двете изследвани групи (в секунди)
(Лявата графика представя данни за експерименталната група, а дясната
– на контролната)

тие на скоростните възможности е значително по-ефективна за целта от конвенционално прилаганата в плувните
спортове.
2. Откриваме основания за допускането на възможността за
съкращаването (или преразпределянето на микроциклите)
на силовия цикъл в специалноподготвителния период, поради бързото въздействие на
методиката върху силовите
способности.
3. Считаме, че при състезатели
със сходни първоначални скоростни възможности, експерименталната методика би оказала по-насочен и значим ефект
по отношение на подобряването им.
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Сравнителен анализ на признаците на специалната
физическа подготвеност на 17-19-годишни
хандбалисти
Сашо Чанев
Целта на изследването е да бъде разкрита възрастовата динамика на развитие на признаците на специалната физическа подготвеност на 17-19-годишни
български хандбалисти. Изследването е проведено в периода м. февруари 2014
г. – м. септември 2017 г. Предмет на изследване е специалната физическа подготвеност на подрастващи хандбалисти. Обект на изследване са основните
признаци на специалната физическа подготвеност във възрастовия период
17–19 години. Контингент на изследване са 115 млади състезатели по хандбал,
от които 39 на 17 години, 38 – на 18 години и 38 – на 19 години, включени в
10-те отбора, участващи във финалния турнир от държавното първенство
за юноши до 19 години. За установяване нивото на специалната физическа
подготвеност, с участниците в изследването, е проведено спортнопедагогическо тестиране. Приложената тестова батерия включва 8 спортнопедагогически теста. Резултатите от изследването са обработени чрез вариационен анализ и проверка на хипотези (с помощта на сравнителния t-критерий
на Стюдънт. Анализът на резултатите разкрива възрастовата динамика на
развитие на признаците на специалната физическа подготвеност на 17–19-годишни български хандбалисти.
Ключови думи: хандбал, подрастващи, специална физическа подготвеност,
сравнителен анализ

Comparative analisys of the indications of the special physical
preparedness of 17-19-years old handball players
Chief Assistant Sasho Chanev, PhD
The purpose of the research is to disclose the age development dynamics of the specific physical preparedness symptoms of 17-19 years old handball players. The study
was made during the February 2014 – September 2017 period. Subject of the research
is the specific physical preparedness of growing up handball players. Object of the
research are the basic symptoms of the specific physical preparedness in the range
of 17-19 years of age. Contingent of the study are 115 young handball players, out of
which 39 are 17 years old, 38 – 18 years old and 38 – 19 years old listed in the 10 teams
participating in the final tournament of the state championships for 19 years old juniors. In order to establish the level of the specific physical preparedness, a sport and
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pedagogical test was made with the participants in the study. The tests applied cover
8 sport and pedagogical tests. The results of the research have been processed by a
variation analysis and a check of hypothesis (by the help of the Student:s comparative
t-criterion). The analysis of the results show the age dynamics development of the
specific physical preparedness symptoms of 17-19 years old handball players.
Key words: handball, growing up athletes, specific physical preparedness, comparative analysis

Ефективното управление на учебно-тренировъчния процес изисква
осъществяване на перманентен контрол върху нивото на специалната
физическа и специфичната техникотактическа подготвеност, както
и върху състоянието на психичните
качества на състезателите. Правилното прилагане на механизмите
на този контрол позволява на треньорските ръководства във всеки
момент от спортната подготовка
да правят необходимите корекции,
както в съставите на своите отбори, така и в прилаганите средства и
методи на тренировка [5, 9].
Проследяването на динамиката
на основните параметри на специфичната работоспособност, в т.ч. и
на специалната физическа подготвеност, позволява на С. Чанев [7] да
разработи система за оценяване на
резултатите по спортна подготовка при подрастващи хандбалисти от
спортните училища в България.
По въпросите на физическата
подготвеност при подрастващи хандбалисти са работили също Т. Вълчев, Е. Аврамов, Н. Кръстев, И. Върбанов, И. Върбанов, С. Чанев, 2017) [3,
2, 1, 6, 4, 8].
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Целта на изследването е да бъде
разкрита възрастовата динамика
на развитие на признаците на специалната физическа подготвеност на
17-19-годишни български хандбалисти.

Методика
Настоящото изследване е проведено в периода м. февруари 2014 г. –
м. септември 2017 г.
Предмет на изследване е специалната физическа подготвеност на
подрастващи хандбалисти.
Обект на изследване са основните
признаци на специалната физическа
подготвеност във възрастовия период 17-19 години.
Контингент на изследване са 115
млади състезатели по хандбал, от
които 39 на 17 години, 38 – на 18 и
38 – на 19 години, включени в 10-те
отбора, участващи във финалния
турнир от държавното първенство
за юноши до 19 години.
За установяване нивото на специалната физическа подготвеност, с
участниците в изследването, е проведено спортнопедагогическо тес
тиране. Приложената тестова батерия включва 8 спортнопедагогически теста.
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Резултатите от изследването са
подложени на математико- статистическа обработка чрез: вариационен анализ и проверка на хипотези (с
помощта на сравнителния t-критерий на Стюдънт.

Анализ на резултатите
Разкритите от нас [8] особености в развитието на признаците на
физическата подготвеност във възрастовия период 17–19 години показват, че по отношение на нивото на
развитие на специалните двигателни
качества съществуват определени
различия между трите изследвани
съвкупности.
Наличието на разлики между средноаритметичните величини оба
че,
не дава основание да се правят окончателни заключения, преди да бъде

проверена тяхната статистическа
значимост.
Резултатите от приложения
сравнителен t-критерий на Стюдънт показват, че, като цяло, не съществуват значими различия между средните нива на признаците на
физическата подготвеност на 17- и
18-годишните хандбалисти. Доказателство за това са стойностите на
t-критерия при 7 от изследваните 8
показателя, които се движат между
0,09 и 1,90 (фиг. 1) и са по-ниски от
критичната стойност на t.
Това е възможност, с висока гаранционна вероятност (Рt ≥ 95 %), при
това сравнение да бъде потвърдена
нулевата хипотеза, според която разликите между средните нива на изследваните признаци на специалната
физическа подготвеност при двете
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Фиг. 1. Значимост
на разликите между средните нива на признаците на
признаците на ф изическата подготвеност - 17- и 18-годиш ни
физическа подготвеност – 17- и 18-годишни
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изследвани съвкупности (17- и 18-годишни хандбалисти) могат да бъдат
обяснени със случайни причини.
Единственото изключение при
това сравнение се наблюдава при показател 20 (коремни преси). Както се
вижда от фиг. 1, 18-годишните имат
значимо по-високо ниво на развитие
на взривната сила на коремната мускулатура (t7 = 2,17) от 17-годишните.
Това дава основание, по отношение
на този признак, с висока гаранционна вероятност, да бъде отхвърлена
нулевата хипотеза и приета за вярна
алтернативната.
Много близка до коментираната
по-горе е картината, която се наблюдава при сравняването на средноаритметичните стойности на
признаците на специалната физическа подготвеност на 17- и 19-годишните. Както се вижда от фиг. 2, при

всички показатели стойностите на
t-критерия дават основание да бъде
потвърдена нулевата хипотеза, според която наблюдаваните разлики са
незначими и могат да бъдат обяснени със случайни причини. Това е напълно естествено, поради двугодишната възрастова разлика между двете
съвкупности.
На фиг. 3 са представени резултатите от проверката на нулевата
хипотеза, относно наблюдаваните
различия между средните нива на изследваните групи от 18- и 19-годишни хандбалисти.
От фигурата се вижда, че при 6
от наблюдаваните 8 признака на специалната физическа подготвеност,
стойностите на t-критерия са по-ниски от критичната и следователно,
налице е несъществена статистическа значимост по отношение на:
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cc скоростните възможности (показател 1);
cc взривната сила на долните крайници при хоризонтални мускулни
усилия (показатели 3 и 4);
cc взривната сила на коремната
мускулатура (показател 7);
cc скоростната издръжливост (показател 8).
Анализът на фиг. 3 обаче, показва,
че по отношение на нивото на развитие на взривната сила на долните
крайници при вертикални мускулни
усилия, проявени при отскок след засилване (показател 6), и на бързината
на придвижване по терена (показател 2) е необходимо да бъде отхвърлена нулевата хипотеза и приета за
вярна алтернативната. Това доказва, че 19-годишните имат значимо
по-висок отскок след засилване и са

значимо по-бързи при придвижването по терена от 18-годишните.
Сравнителният анализ на вариативността на изследваните показатели на специалната физическа
подготвеност (фиг. 4) показва, че,
като цяло, и трите съвкупности са
хомогенни, а изследваните признаци
– стабилни.
Доказателство за това са стойностите на коефициентите на вариация, които са в зоната на стабилност (до 10 %) или в долната
част на зоната на относителната
стабилност (между 10 и 30 %). Анализът показва също, че по време на
изследвания възрастов период (17–19
години) настъпва стабилизация на
признаците на специалната физическа подготвеност. Този факт е положителен и предполага възможност
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за провеждане на тренировъчни занимания за физическа подготовка общо
за целите отбори, като допълнително се акцентира върху индивидуалната работа за развиване главно на
взривната сила на долните крайници
при вертикални мускулни усилия и
на коремната мускулатура със състезателите, чиито постижения са
значително по-ниски от средните за
съответната възраст.

Изводи
1. Като цяло, не съществуват значими различия между средните нива
на признаците на физическата
подготвеност на 17- и 18-годишните хандбалисти. Единствено, по отношение на взривната
сила на коремната мускулатура, 18-годишните имат значимо
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по-високо ниво на развитие от
17-годишните.
2. Съвсем очаквано, поради двугодишната възрастова разлика
между двете съвкупности, при
сравняването на 17- и 19-годишните, всички стойностите на
t-критерия са по-ниски от критичната, което дава основание
да бъде потвърдена нулевата
хипотеза, според която наблюдаваните разлики са незначими и
могат да бъдат обяснени със случайни причини.
3. С висока гаранционна вероятност
може да се твърди, че 19-годишните имат значимо по-високо
ниво на развитие на взривната
сила на долните крайници при
вертикални мускулни усилия след
отскок със засилване и на бързи-
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ната на придвижване по терена
от 18-годишните.
4. И трите наблюдавани съвкупности са хомогенни, а изследваните
признаци – стабилни по отношение на изследваните признаците
на специалната физическа подготвеност.
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Средни стойности и вариативност на признаците
на отборната състезателна ефективност
на 15–16-годишни баскетболистки
Мария Цанкова-Калоянова
Състезателната ефективност в елитния спорт се определя от голям брой
фактори, които в своята съвкупност определят високите спортни резултати. Един от основните начини за установяване на реализацията на баскетболните отбори в състезателни условия е свързан с установяване на
параметрите на игровата им ефективност. Те обединяват всички страни
на спортната подготовка – функционална, двигателна, технико-тактическа,
психологическа.
Ключови думи: баскетбол, състезателна ефективност,

Average values and variation of basic sings of competitive
efectiveness of 15-16 years old basketball players
Maria Tzankova-Kaloyanova
Competitive effectiveness in elite sport is determined by many factors which in their
aggregate determine the high sport results. One of the main way to ascertainment
the realization of basketball teams in competitive conditions is related to ascertainment their game efficiency. They unite all sides of sport preparedness – functional,
motional, technique-tactic, psychological.
Key worlds: basketball, competitive effectiveness

С цел по-пълноценно използване на
богатата информация за игровата
дейност и състезателната реализация на отборите от изследваната
съвкупност, тази тяхна дейност
трябва да бъде подложена на адекватна математико-статистическа
обработка. Това позволява да бъдат
разкрити редица особености и закономерности на състезателната
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реализация, позволяващи контрол
и оценка, които са необходимо условие за оптимизиране на спортносъстезателната дейност. Статистическият подход при проучването
на състезателната ефективност
в баскетбола е неразривно свързана
с т.нар. вариационна обработка на
изходните данни от изследването.
Посредством основните параметри
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на вариационния анализ се разкриват
средните нива на игровите показатели, както и тяхната вариативност.
Целта на настоящето изследване
е усъвършенстване на учебно-тренировъчния процес на най-добрите
15-16-годишни баскетболистки (националните състезателки), чрез разкриване на средните стойности и
вариативността на отборната състезателна ефективност.
Основни задачи:
1. Разкриване на средните нива и
вариативността на основните
признаци на отборната състезателна ефективност.
2. Установяване на нивото на отборната състезателна ефективност.

Анализ на резултатите:

На табл. 1 са представени средните стойности на избраните за
нуждите на нашето изследване 14
игрови показателя. Анализът на събраната информация дава възможност за оценка на вариативността
на изследваните показатели. При
избраните за нуждите на нашето изследване игрови показатели се наблюдава, че техните стойности на коефициента на вариация V се движат в
диапазона от 15,65% за (показател
№2 – общо стрелба опити ) и 43,90%
за (показател №12 – асистенции). По
нормите на спортната статистика
това означава, че всички от избраните от нас игрови показатели са относително стабилни и изследваната
съвкупност е относително хомогенМетодика
на по отношение на признаците на
Настоящото изследване е прове- състезателна реализация, за които
дено в периода м. декември 2009 г. – тези показатели носят информация.
м. ноември 2016 г.
Поради високата вариативност на
Обект на изследване са признаци- игровата дейност, особено в екстрете на физическото развитие и физи- малните условия на състезанието,
ческата подготвеност при 15–16-го- при нейното оценяване коефициендишни баскетболистки.
тите на вариация със стойности до
Контингент на изследване са 107
50% се считат за стабилни.
баскетболистки (15-16-годишни), уча-
Изчислените статистически па
стнички в различни гарнитури на нара
метри и прибавените към тях
ционалния отбор на България в периода
минимални
(min) и максимални (max)
2010–2016 г., участнички в различни
стойности
по всеки признак, дават
гарнитури на националния отбор на
възможност при спазване на опреБългария в периода 2010–2016 г.
За реализиране на поставената делени критерий, да се извършват
цел и задачите на изследването е сравнения и анализи, на чиято база да
приложен методът на изследване ва- се направят съответни заключения
за обогатяване на теорията и мето
риационен анализ [1].
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Отбелязани точки

Обща стрелба – опити

Обща стрелба – % сполучливи

Стрелба за 2 т. – опити

Стрелба за 2 т. – % сполучливи

Стрелба за 3 т. – опити

Стрелба за 3 т. – % сполучливи

Наказателни удари – изпълнени

Наказателни удари – % сполучливи

Борба в нападение – % овладени

Борба в защита – % овладени

Асистенции

Отнети топки

Технически грешки

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Показатели \ Параметри

1.

№

26,41

16,59

10,08

60,91

32,84

59,57

19,66

23,66

16,41

37,32

44,24

33,29

60,65

56,54



8,05

6,19

4,43

9,53

9,32

13,32

8,29

9,76

5,99

8,64

8,22

7,58

9,68

12,22

S

30,48

37,29

43,90

15,65

28,38

22,37

42,14

41,26

36,52

23,14

18,59

22,79

15,95

21,61

V

49,00

4,00

1,00

41,67

11,76

22,22

4,00

5,00

6,00

11,76

29,00

9,26

42,00

20,00

min

9,00

38,00

20,00

83,78

51,35

92,86

39,00

50,00

30,00

51,16

68,00

47,62

90,00

78,00

max

0,23

0,75

0,14

0,14

-0,13

-0,02

0,18

0,58

0,49

-0,60

0,39

-0,43

0,58

-0,30

As

0,44

1,61

-0,66

-0,26

-0,37

0,86

-0,58

-0,14

-0,33

0,00

-0,08

0,54

0,19

0,11

Ex

Таблица 1. Средни стойности и вариативност на признаците на отборната състезателна ефективност
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диката на спортната подготовка по
баскетбол.
В този случай изследваната от
нас репрезентативна извадка се разглежда, като хомогенна група – отбори, формирани от състезатели,
практикуващи една и съща по своята
форма и съдържание двигателна дейност, независимо от специфичните
особености на съответната баскетболна школа. Анализът на средните
стойности на игровите показатели
позволява да се придобие представа
за средното ниво на всеки игрови показател, общо за всички изследвани
първенства. Тази информация има
базисно значение за управлението на
тренировъчната и състезателната
дейност. Тя също така е и необходимо
условие за разкриване на съответните закономерности на състезателната реализация, както и би спомогнало
за нейното оптимизиране.
Количествените показатели на
стрелбата в коша са показани на
(фиг.1). Средният брой опити за
стрелба в коша са със стойност
60.65 опита, като 44,24 са опитите
за стрелба от зоната за 2 м, 16,41 са
опитите за 3 м и 19,66 са опитите
от зоната за изпълнение на наказателни удари.
По отношението на качествените показатели на стрелба в коша
(фиг.2) става ясно, че общата сполучлива стрелбата от игра е 33,29%.
Сполучливите опити за стрелба от
зоната за 2т. са 37,32% ; от зоната

за 3т. са 23,66% ; от зоната за изпълнение на наказателни удари 59,57%.
Във всички от качествените
показатели на стрелбата при подрастващите баскетболисти съществува доста голям резерв. С оглед подобряване на тяхната игрова
ефективност трябва да се отделя
достатъчно тренировъчно време и
усъвършенстване на тренировъчните средства за подобряване на стойностите на тези показатели. Доста
ниска е успеваемостта при изпълнението на наказателни удари.
Изчисленията за принос на различни зони за стрелба към общата резултатност (фиг.3) показват, че баскетболистките отбелязват средно
по 56,54 точки на мач. От тях 33,06
точки са от зоната за 2 т.; от зоната за 3 м са 11,71 точки; от линията
за изпълнение на наказателни удари
11,77 точки.
От показателите, доизграждащи състезателната ефективност
(фиг.4) се вижда, че баскетболистките правят средно на мач по 10,08
асистенции; 16,59 отнети топки и
извършват средно по 26,41 технически грешки в дадена среща. При тези
показатели съществува резерв при
средните стойности на допуснатите техническите грешки.
Анализът на събраната информация от участията на националните
отбори до 16 години в европейските първенства дава възможност
и за оценка на вариативността на
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изследваните показатели. Както се
вижда от фиг. 5, по 4 от наблюдаваните игрови показатели стойностите на коефициента на вариация V
са стабилни. Това са: показател №2
(общо стрелба – опити), показател
№ 4 (стрелба за 2 точки – опити),
показател №10 (борба в нападение –
% овладени) и показател № 11 (борба в защита – % овладени). Техните
стойности се движат между 14,75%
и 18,59%. При пет от показателите
за игрова ефективност стойности-

те на коефициента на вариация са
относително стабилни. Това са показател №1 (отбелязани точки) със
стойност на V – 21,61 %, показател
№3 (общо стрелба – % сполучливи)
с 22,79%, показател № 5 (стрелба
за 2 м – % сполучливи) с 23,14%, показател №9 (каказателни удари - %
сполучливи) с 22,37% и показател
№14 (/орба в защита – % овладени)
с 30,48%. По нормите на спортната
статистика това означава, че тези
показатели са относително стабил-

Фиг. 1. Количествени показатели на стрелбата в коша

Фиг. 2. Качествени показатели на стрелбата в коша
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Фиг. 3. Принос на различните зони за стралба към общата резултатност

Фиг. 4. Доизграждащи състезателната ефективност показатели

ни и изследваната съвкупност е относително хомогенна по отношение
на признаците за състезателна ефективност, за които тези показатели
носят информация.
От фигурата се вижда също, че
най-вариативни и следователно найнестабилни са 5 от изследваните
показатели. В тази група попадат
следните показатели – показател
№6 (итрелба за 3 м – опити) със
стойност на V=36,52%, показател
№7 (итрелба за 3 т. – % сполучливи)

с 41,26%, показател №8 (каказателни удари – изпълнени) с 42,14% , показател №12 (Асистенции с 43,90%)
и показател №13 (фтнети топки) с
37,29%.

Изводи
Игровата дейност на българските
национални отбори-кадетки в периода 2010–2016 г. се характеризира с:
cc добра активност, на относително ниска ефективност на стрелбата в коша от игра;
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Проучване и характеристика на тактиката при
хокея на лед
Йоан Крумов
Тактиката е много важен и решаващ фактор за правилното и успешно водене на спортната борба. Тактическата организация играе съществена роля за
крайния резултат от дадена среща. Изхождайки от това и от нашето виждане за играта си поставихме за цел да проучим и характеризираме тактиката при хокея на лед. За постигане на поставената от нас цел, бе проучена
достъпната литература по поставената от нас проблематика и бяха направени редица наблюдения на среши от държавното първенство на България,
НХЛ и КХЛ.
Ключови думи: хокей на лед, тактика, проучване, характеристика

Research and characteristics on the tactics in the ice hockey
Yoan Krumov
The tactics is very important and decisive factor concerning the correct and successful leading of the competition. The tactical organization has a significant part in the
final outcome of each match. Taking that in mind, as well as my professional experience as hockey player, we have decided to research and characterize the tactics in the
ice hockey. In order to achieve that we have analyzed the appropriate for the subject
literature and have made numerous observations on games of the Bulgarian State
Championship, NHL and KHL.
Key words: ice hockey, tactics, research, characteristics

Хокеят на лед е творческа игра
на сплотения колектив, в действията на който намират отражение
и мислите на треньора, и майсторството на играчите и окуражаващото въздействие на публиката. Това е
игра, в хода на която успехът на отделните играчи зависи от умението
им да свързват индивидуалната техника с играта на целия отбор. Това е

колективна игра, даваща възможност
да се изявят индивидуалните особености на състезателите и личните
замисли на треньора. Този спорт се
характеризира с високи скорости,
зрелищни силови прийоми, неочаквани
технически и тактически решения в
нападение и в защита [9]. Изхождайки
от мнението на А. Тарасов и от нашето виждане за играта, си поставихме
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за цел да проучим и характеризираме
тактиката при хокея.
За постигане на поставената от
нас цел бе проучена достъпната литература по поставената от нас
проблематика и бяха направени редица наблюдения на среши от държавното първенство на България, НХЛ
и КХЛ.
Тактиката е много важен и решаващ фактор за правилното и успешно водене на спортната борба.
Тактическата организация играе съществена роля за крайния резултат
от дадена среща. Поради тази причина тя намира широко приложение
и е задължителен елемент не само в
хокея на лед и другите спортни игри,
но и във всички спортове [9].
Според И. Колев тактическата
подготовка е съставна част от цялостната подготовка. Тя от голяма
степен се определя от правилата на
състезанието. Участието и успехът
в състезания са свързани с правилното и целесъобразно използване на
техническите умения, физическите
и психическите възможности в състезателните условия [7].
Тактиката като понятие се базира на принципи, които са сходни за
повечето игри, но за всяка от тях
тя има своите особености.
Така например при футбола, тактиката на футболната игра представлява система от предварително
осмислени и достъпни за изпълнение
индивидуални, групови и колективни действия за водене на ефективна
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борба с противника с цел достигане
на оптимален резултат в конкретни
състезателни условия [12]. В хандбала, тактиката е целесъобразна
творческа дейност на играчите в
отбора, насочена към организиране и
координиране на техните индивидуални и колективни действия в смислен и единичен начин с цел постигане
на максимална ефективност в рамките на правилника и спортния дух
[2]. При баскетбола, тактиката е
теория и практика на спортната
борба в рамките на една среща срещу
конкретен противник и при отделното единоборство на всяка игрова
ситуация в нея [11].
Хокеят на лед е една от най-бързите и мъжествени игри, при която
победата е в резултат от едновременно проявяване на четири компонента: високо развити двигателни
качества, високо ниво на техническа
подготовка и психологическа устойчивост на състезателите. Четвъртият компонент обаче е този, без
който едва ли може да бъде постигнат победата в мач с равностоен
противник. Тоет това е разумна
тактическа постройка както на
самата игра, така и на отделните
звена и петици, където важно място заема опита и техническите възможности на всеки от тях.
Тактиката при хокея на лед по същество носи белезите, характерни
и за другите колективни игри. Нейното умело прилагане и реализиране
обаче е повлияно от редица особено-
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сти на самата игра, които допълнително усложняват прилагането иU в
конкретната игрова ситуация.
Основните различия между хокея
на лед и другите колективни игри
са начина на движение в игралното
поле и самия терен, върху които то
се извършва, т.е. движението се извършва чрез пързаляне с кънки върху
лед. Пързалянето, от една страна, е
нетипично за човека, но от друга дава
възможност за развиване на високи
скорости, бърза промяна в посоката
на движение и рязка смяна на ритъма
и темпа на игра. От друга страна, и
контролът върху шайбата не се осъществява чрез ръка или крак, както
при другите спортни игри, а посредством допълнителен уред – хокеен
стик.
Не на последно място трябва да
споменем и разрешеното от правилника силово въздействие върху противника, което се прилага както в
нападение така и в отбрана.
Хокеят на лед се характеризира с
непрекъсната борба между два отбора, които се опитват да реализират
основните задачи на играта:
cc за отнемат, спечелят шайбата и
да я изпратят в противниковата
врата;
cc да попречат на противника да
отнеме, спечели шайбата и реализира гол.
Според тази характеристика можем да определим две основни фази
на играта: нападение и отбрана. В
единичните фази на играта един сре-

щу друг си оказват влияние двата
отбора със срещуположни действия.
cc нападателни действия.
cc отбранителни противодействия.
“Много просто би било да наречем
нападението – действие, а отбраната противодействие. В действителност причината и следствието
непрекъснато се редуват. Нападателят реагира на движението на защитника, а защитника на движението на нападателя” [8].
Отделните фази (защита – нападение) са приблизително точно определени части на играта, от които
всяка е характеризирана с тактически задачи от по високо ново.
“Нападението започва в мига, когато отбора спечели шайбата и трае
до момента на нейното дефинитивно загубване. Със спечелването на
шайбата получава възможност да организира нападението и да си изгради
възможност за постигане на гол” [5].
Mi Smithq,, определя нападението по
следния начин: Атаката започва тогава, когато отбора спечели предмета на играта и трае до момента на
изгубването му [13].
Отбраната според Л., Горски [4],
започва когато свършва нападението, тоест когато отбораът изгуби
шайбата и трае през цялото време
на борбата за шайбата, до мига на
нейното спечелване обратно.
Основните фази на играта – нападение и защита, можем да разделим
на игрови епизоди. Под игрови епизод
разбираме пространствено и вре-
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мево отделен отсек от играта, при
който се решава частична тактическа задача. Ннапример: организиране
на нападение от вратата, от ъгъла
на игрището, преминаване през синята линия в нападателната зона, защитни действия пред собствената
врата и т.н.
Игровите ситуации са съдържанието на игровите епизоди. Под понятието игрова ситуация разбираме
моментното състояние на играта,
при което в определен интервал от
време и пространство играчите заемат въз основа на вратата и шайбата положение отговарящо на техните взаимоотношения:
cc Съгласувани взаимоотношения
(играч – съотборник).
cc Несъгласувани взаимоотношения
(играч – противник).
“Независимо от това, че не са в
абсолютно същият вид, много от
игровите ситуации се повтарят.
Приблизително еднакви ситуации са
често срещани в играта – говорим
за типични игрови ситуации. Ситуации, които са точно определени от
правилата на играта, наричаме стандартни игрови ситуации” [132].
Класификацията на тактиката
при хокея на лед делим на игра на полевите състезатели и игра на вратаря.
Основните фази на играта и основните елементи, които може да
бъдат анализирани, точно определяни и точно оценявани, са прояви на
обективна закономерност, според
които протича играта.
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Според фазите на играта, тактиката при хокея на лед разделяме на
две направления.
 Нападение – ако отборът е спечелил предмета на играта.
 Отбрана – ако отборът е загубил предмета на игра.
Състезателите взимат участие
в играта с индивидуални или колективни действия, както в нападение
така и в защита.
Тези действия може да разделим
основно в три групи:
cc Индивидуалната игра, разбираме като индивидуални игрови
действия.
cc Играта на повече от един състезател разбираме, като групови
игрови действия.
cc Играта на целия отбор разбираме, като отборни игрови действия.
Индивидуалните тактическо действия както в нападение, така и в
защита включват целия техникотактически арсенал на играчите и се
делят на:
• тактически действия на полевите състезатели;
• тактически действия на вратаря.
Груповите тактически действия
в нападение от своя страна се базират на игровите комбинации, които
биват:
 В типични игрови ситуации:
о Излизане от зоната за защита.
о Преминаване на средна зона.
о Влизане в зоната за нападение.
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о Действие зад вратата.
о Създаване на локално числено
превъзходство.
о Смяна на местата на състезателите.
о Подавания.
о Действие до мантинелата.
В игрови епизоди
о Заучени действия.
о Импровизация.
о Съчетаване на импровизация и
заучени действия.
В стандартни положения
о Вкарване на шайбата в игра.
Отборните тактически действия в нападение се състоят от системи за нападение, които се реализират чрез:
• Атака в движение.
• Позиционно нападение.
• Последвани от повторна атака.
Груповите тактически действия в отбрана се базират на игровите комбинации за противодействие,
които биват:
В типични игрови ситуации
o Противодействие на удар.
o Противодействие на подаване.
o Подсигуряване.
o Смесено отнемане.
o Действие пред вратата.
o Действие до мантинелата.
o Затискане на шайба.
o Смяна на играчи.
В игрови епизоди
o Заучени действия

o Импровизация
o Съчетаване на импровизация и
заучени действия
В стандартни положения
Вкарване на шайбата в игра.
Отборните тактически действия в отбрана се базират на тактически системи, при които предварително се знае строежа и действието
на всеки състезател: 2-1-2; 2-2-1; 1-22; 1-3-1; 1-4; 3-2; 2-3; и според начина
на организация биват:
• Лична защита.
• Зонова защита.
• Смесена защита.
Тактиката при хокея на лед в нападение и в защита, освен при игра в
равни състави (еднакъв брой състезатели във всеки отбор), бива и игра в
числено превъзходство (единият отбор е с повече състезатели) , и игра в
намален състав (единият от отборите е с по-малко състезатели).
Изхождайки от направения от
нас анализ на тактиката при хокея
на лед, можем да изведем и някой изводи:
cc Тактиката при хокея на лед е
целенасочени индивидуални, групови и колективни действия на
състезателите от даден отбор
подчинени на творческото мислене на треньора насочено към
организиране и координиране на
индивидуалните, колективни и
групови действия на играчите с
цел максимална ефективност.
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cc Тактиката е един от най-важните компоненти при хокея на лед,
но тя се базира на техническа,
физическа и психическа подготвеност на състезателите. При
организация на игровите действия съществува голямо многообразие от тактически схеми.
Общоизвестно е, че колкото е
по-добър и по-подготвен даден
отбор според неговите изяви,
то той има повече и по-разнообразни тактически схеми както
в нападение и отбрана, така и в
игра в намален състав. В много
от отборите те са основни и
определят техния начин на водене на играта, но именно високо
класните отбори често сменят
тактическите схеми на игра и по
време на срещата с цел провокация и объркване на противника.
cc Обобщавайки можем да цитираме проф. Костка, че един от
основните знаци на развитието
на съдържанието на играта е появата на нови игрови действия,
нов начин на водене на играта,
нови тактически варианти, които са отражение на по високо
качество на играта. Ако искаме
в детайли да познаваме играта и
нейните закономерности, трябва да изхождаме преди всичко от

проучването на самата игра, от
проучването на взаимоотношението състезател – среда [6].
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Рехабилитация при болест на паркинсон
Обзорна статия

Антоанета Димитрова
Болестта на Паркинсон е дегенеративно неврологично заболяване, при което
се засяга екстрапирамидната нервна система с наличие на намалена продукция
на допамин. Симптоматиката е разнообразна според стадия на заболяването
и е свързана с двигателни, храносмилателни, вегетативни, сърдечносъдови и
психични нарушения. Процедурите по кинезитерапия, са утвърдена практика
при лечението на пациенти с Паркинсонова болест. Редица ръководства, мета-анализи и обзорни проучвания, свързани с използването на различни кинезитерапевтични методики препоръчват теоретични и практически подходи в
лечението на пациентите с цел забавяне прогресията на болестта.
Ключови думи: рехабилитация, Паркинсонова болест

Rehabilitation in patients with parkinson’s disease
Review Article
Assoc. Prof. Dr. Аntoaneta Dimitrova, PhD
Parkinson’s disease is a degenerative neurological disorder that affects the extrapyramidal nervous system with reduced dopamine production. The symptoms varied
according to the stage of the disease and is associated with motor, digestive, vegetative, cardiovascular and psychiatric disorders. The kinesitherapeutic procedures are
an established practice in the treatment of patients with Parkinson’s disease. A numerous of guidelines, meta-analyzes, and reviews associated with the use of various
kinesitherapeutic protocols strongly recommend theoretical and practical approaches
to the treatment of the patients to slow the progression of the disease.
Key words: rehabilitation, Parkinson‘s disease

Принципи и компоненти на
неврологичната рехабилитация
при пациенти с болестта на
Паркинсон

Комплексната неврорехабилита
ция при пациенти с Паркинсонова
болест включва четири основни

компонента, а именно: оценка на състоянието на пациента, провеждане
на кинезитерапевтични процедури,
обучение на болния и близките му и
оказване на психосоциална подкрепа.
А. Оценката на състоянието на
пациента се осъществява периодич
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но чрез клиничен преглед от невролог
и чрез използването на обективни
инструментални и функционални
тестове
Ранната диагностика на болестта е трудна. Липсват и убедителни данни за профилактика на
заболяването чрез прилагане на невропротективни медикаменти. Диагнозата се поставя от клиничното
изследване. Тя е много вероятна при
бавно и прогресивно развиващи се
поне два от кардиналните симптоми. Особено характерно е в началото
едностранната проява на симптомите, особено на статичния тремор.
За поставяне на точната диагноза
голямо значение има и първоначалното добро повлияване от лечение с
медикамента леводопа.
Леводопа-тест. В клиничната
практика при поставяне на диагнозата Паркинсонова болест се отделя голямо внимание на резултата от
изследването на чувствителността
на пациента към леводопа. Тази проба се състои в прием на терапевтична доза от леводопа-съдържащ
препарат за няколко дни, след което
повторно се регистрира степента
на промяна в показателите за двигателните нарушения. При лица над
65-годишна възраст е възможно да
настъпят промени в походката, които напомнят тази при паркинсониците, но те са свързани с процеса на
стареене и не се повлияват от приема на леводопа.
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Електромиография. Представлява високоинформативен метод за
диагностика на Паркинсонова болест
и латентна екстрапирамидна недостатъчност, както и за разкриването
на субклинични и начални проявления
на заболяването. Електромиографията при болестта на Паркинсон
се характеризира с високоволтови колебания на биопотенциала на
мускулите в покой, известен като
залпова активност, съответстващи на ритъма на тремора, както и
нарушения в координацията между
реципрочни и синергични групи мускули и се установява при 66,6% от
случаите. Треморът има типичната
характеристика с честота 5-7 херца
и алтернираща активност в мускулите антагонисти.
Позитронна-емисионна томография (ПЕТ) и еднофотонната емисионна компютърна томография (SPECT)
са високоинформативни методи за
откриване на недостатъчност на
допаминергичната нигростриална
система. В зависимост от прогресията на заболяването се снижава
захващането на 18F-допа в следните
екстрапирамидни структури на централната нервна система – putamen,
nucleus caudatus, substantia nigra и
средния мозък.
Европейският гайдлайн за кинезитерапия при пациенти с Паркинсонова болест препоръчва използването
на редица функционални методи за
изследване и за проследяване на ефек-
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та от приложената кинезитерапия
при пациентите след първоначална
щателна анамнеза. Когато се говори
за реална и значима промяна в обективното и субективното състояние на пациентите е препоръчително да се ръководим от минималната
клинично значима разлика, която е
установена при различните методи
на изследване на базата на рандомизирани контролирани проучвания.
Пациентът също така сам трябва
да усети положителната промяна в
състоянието си [11].
Б. Кинезитерапия
Общи принципи на кинезитерапията при болестта на Паркинсон
Кинезитерапията при пациентите с Паркинсонова болест цели
да подобри качеството на движение, функционалната независимост
и общото здравословно състояние
на болните, да ограничи появата на
вторични усложнения, докато подпомага самообслужването и оптимизира безопасността на пациентите. Фокусът е върху обучението на
болните за контрол на симптомите и обучението в компенсаторни
стратегии [19]. Екипът от здравни
специалисти, които се включват в
лечението на пациентите в различните фази на болестта, е много широк и варира в различните европейски
страни.
Според Международната класификация за функционални нару-

шения (International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)
кинезитерапията при хора с Паркинсонова болест е насочена към петте
основни области на нарушения, които са: физически капацитет, трансфери, дейности извършвани с горните крайници, равновесие и походка
[10]. Позата е шестата основна област. Тя се счита за част от основните области –трансфери, дейности
с горните крайници, равновесие и походка и съответно е включена към
тях [18].
Главният фокус на кинезитерапията е специфичен за конкретния човек и е свързан с настоящия стадий
от развитието на болестта [8, 24].
Влияние на кинезитерапията
върху физическия капацитет и походката при болни с Паркинсонова
болест
Физическият капацитет включва
капацитета на нервно-мускулната и
кардио-респираторната системи,
изразяващ се в поносимостта към
физически натоварвания, ставна мобилност, мускулен тонус, сила и издръжливост. Задоволителният физически капацитет, обхващащ мускулната сила, издръжливостта, координацията и обема на движение
е предпоставка за извършване на
дейности от ежедневния живот и
социализиране. Лицата с Паркинсонова болест имат тенденция към
по-заседнал и неактивен начин на жи-

79

Физиология и спортна медицина

вот. Трябва обаче да се отбележи, че
тези, които вземат допаминови агонисти са изложени и на риск от компулсивни нарушения [4, 11, 19].
В сравнение с техните здрави
връстници, пациентите с Паркинсонова болест са около 1/3 по-слабо
активни. Това отчасти (24%) може
да се прогнозира според тежестта
на заболяването, промените в походката и ограниченията при извършването на дейностите от ежедневния
живот. Менталните и психичните
нарушения като депресия, апатия и
деменция, умората и личностните
фактори също влияят на поведението на болните. Освен това, инактивитетът може да бъде част от
компенсаторна стратегия за предотвратяване на паданията. Страхът
от падане е обичаен за хората с Паркинсонова болест и може да доведе
до ограничаване на физическите дейности извън дома [4, 20].
Хиподинамията намалява силата
на мускулите и дължината на мускулните влакна, особено на долните
крайници, което води до увеличаване на риска от падания и намалява
скоростта при ходене. За разлика
от техните здрави връстници, при
хората с Паркинсонова болест, сядането и ставането се осъществява
от мускулите около тазобедрената
става, а не от екстензорите на колянната става. Динамичната мускулна сила може да се изчисли като
се умножат мускулното съпроти-
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вление и скоростта на мускулното
съкращение. Свързана е с осъществяването на равновесието и извършване на дейности за подобряване на
функционалната мобилност [11, 22].
Много от пациентите имат промяна на стойката към флексия, често в комбинация с латеро-флексия, с
неизвестна причина. Продължителните постурални промени могат да
доведат до вторична мускулна слабост на глутеалната мускулатура,
на екстензорите на гърба, врата и
долните крайници и на аддукторите в раменна става Съществува
обратна линейна зависимост между
нивото на физическата активност
и полиморбидността, включително
болка, остеопороза, депресия и кардио-васкуларни заболявания [33].
Физическият инактивитет увеличава риска от появата на много
неблагоприятни за здравето заболявания като коронарната болест на
сърцето, захарен диабет тип 2, рак
на гърдата и рак на дебелото черво и
освен това е доказано, че съкращава
продължителността на живота [13].
Заниманията с физически упражнения над препоръчания минимум,
заедно с разчупването на стереотипа на заседнал начин на живот се
очаква да доведат до намаляване на
преждевременната смъртност и допълнително подобряване на общото
здравословно състояние, най-вече на
кардио-васкуларната функция [11].
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Походка
Ограниченията в походката възникват дори в ранните стадии на
заболяването. Известни са два типа
разстройства на походката: непрекъснато и епизодично.
Непрекъснатото разстройство
в походката включва асиметрично
намалено или липсващо люлеене на
горните крайници при ходене, прегърбена стойка, намалена и променлива
дължина на крачката, затруднения в
обръщането от стоеж или от легнало положение. Наблюдава се при лица
с брадикинетично-ригиден тип Паркинсонова болест. С напредването
на болестта походката се забавя и
се развива типичната паркинсонова
походка с влачене на краката и къси
крачки, билатерално редуциране и
забавяне на физиологичните синкинезии при ходене и обръщане на цялото
тяло, вместо обръщане само на главата. Дължината на крачката още
повече намалява, когато се добави
и конгитивна задача (двойна задача)
или когато се ходи на тъмно [1, 5] .
Средната скорост на ходене при
пациентите с Паркинсон е приблизително 0,88 м/сек при стадии 3-4
според класификацията на Хоуен и
Яр, което е 24% по-бавно отколкото
при тези в първи и втори стадии и
допълнително намалява при ходене
на тъмно. Тази скорост е много побавна в сравнение с международните
стандарти за скорост на ходене, не-

обходима за пресичане на пешеходна
пътека, която е от 0,94 м/сек до 1,2
м/сек. Нещо повече, при пациентите
със самостоятелно избрана скорост
на ходене по-ниска от 0,98 м/сек до
1,1 м/сек вероятният риск от падане
е по-висок. Не е изненадващо, че намалената скорост при ходене корелира с ограничения в извършването на
ДЕЖ и се счита за независим предиктор за повишена смъртност [21].
Епизодичното нарушение в походката допълнително влошава придвижването на пациентите и може
да се прояви както в ранните, така
и в късните стадии на болестта.
Изразява се в „замръзване” или неволно ускорение при ходене – фестинация [35]. Когато пациентите имат
фестинация при ходене, стъпалата
им остават зад центъра на тежестта. В резултат на това, те бързо и
неволно започват да правят все помалки крачки, което увеличава риска
от падане. Когато болните се опитат да направят коригираща крачка
напред, това води до антеропулсио;
когато загубят равновесие и направят коригираща крачка назад това
води до ретропулсио. По време на
„замръзващи” епизоди, пациентите
се чувстват така, сякаш стъпалата
им са „залепнали за пода”. Най-често
замръзването не представлява пълна акинезия, а по-скоро е влачене на
долните крайници със ситни крачки
или тремор [26]. Половината от па-
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циентите съобщават за преживени
епизоди на „замръзване“ [29]. Това е
свързано и с ограничение в извършването на дейности от ежедневния
живот [30]. Замръзването най-често
се проявява, когато пациентите започват да ходят (стартово колебание); правят завой; преминават през
тесни места, като врата; изпълняват двойни задачи (напр. говорене по
време на ходене); когато стигнат до
открито пространство или дадена
цел или ходят на тъмно. Повечето
замръзващи епизоди са с продължителност по-малка от 10 сек. В понапредналите стадии на болестта
замръзването може да продължи до
няколко минути. Замръзването основно се получава по време на „off“
периодите и се подобрява с допаминови медикаменти. В някои случаи
става и по време на „on“ период, но
вече като страничен ефект от допаминовата медикация [34].
Влияние на кинезитерапията върху дейностите, извършвани с горните крайници
Подобно на трансферите, дейностите извършвани с горните крайници може да бъдат затруднени
при изпълнение, поради необходимата комплексна моторна секвенция.
Плавността на движенията, тяхната координация, коефициентът
на полезно действие, скоростта и
сръчността при извършване на фините движения често са намалени. На-
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рушеният синхрон при съчетаване на
компонентите на движение може да
окажат влияние, така както нарушената регулация на необходимата сила
и увредения прецизен захват [4, 10].
Наред с тези проблеми, треморът
може да повлияе на дейностите осъществявани от горните крайници,
въпреки, че треморът в покой обикновено изчезва или намалява, когато
движението започне. Но той може
да се появи отново, при изометрична контракция на мускулите, когато
например се задържи предмет за подълго време. При някои от пациентите с Паркинсонова болест може да се
наблюдава и тремор при движение,
който засяга волевите движения [1].
Влияние на кинезитерапията за
овладяване на болката
Болката е често срещан симптом
при хората с Паркинсонова болест.
Неврофизиологията на болковото
възприятие при тях не е добре проучена. Допаминът модулира възприемането на болката чрез увеличаване
на прага на болката. Процентно преживяващите някаква форма на болка
пациенти са в диапазона от 35% до
85%. За клинични цели болката може
да се категоризира като първична и
вторична, въз основа на клиничното
описание. Мускулно-скелетната болка е преобладаваща при пациентите
с Паркинсон [7]. Намалените нива на
допамин може да доведат до намаляване обработката на болковите сиг-
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нали и намаляване на реакцията при
възприемане на опасност. Възприятието за болката може или да се увеличава или да намалява, независимо
от конгитивните увреди. Болката
при Паркинсоновата болест е свързана с възрастта (по-слабо изразена
болка при по-напреднала възраст),
пола (жените изпитват повече болка), продължителността и тежестта на заболяването, тежестта на
депресията, системните съпътстващи заболявания, като захарен
диабет тип 2, остеопороза и ревматоиден полиартрит и други [6].

Широко използвания био-психо-социален модел при мускулно-скелетната болка е ограничаване на дейностите поради страх от болка [36]. Той
описва как пациентите развиват
хронична мускулно-скелетна болка, в
резултат на избягване извършването
на определени дейности. Те могат да
са от значение при пациентите с болестта на Паркинсон. Въпреки това,
точният механизъм на протичане
на болката и нейната модулация остават неясни. Правилното дозиране на допаминовите препарати при
лечението може да намали болката,

Таблица1. Категоризиране, клинично описание и превалиране на болката
при Паркинсонова болест

Вторична болка

Първична болка

Клинично описание
• Централна или първична невропатна болка: пареща, дразнеща,
тръпнеща, съпроводена със сърбеж или със стрелкащо усещане, която не може да се препише на нервната система; може
да бъде ранен признак на Паркинсонова болест, често е асиметрична (например в едното рамо), с променлива локация или на
неочаквани места като гениталиите или дори извън тялото
(фантомна болка).
• Свързана с акатизия – вътрешно чувство на безпокойство, водещо до невъзможност да се стои мирно (спокойно).
• Мускулно-скелетна болка: често вторична при хипокинезия,
акинезия, ригидност и продължителни постурални изменения,
най-често в раменния пояс, долни крайници
• Дистония: изразява се с изтръпване, мравучкане, чувство за
студ; често се появява в стъпалата, ранна сутрешна дистония, когато медикацията вече не действа (или е спряна), по лицето или шията, когато действието на медикацията е в своя
пик (дистония при пикова доза)
• Радикулерно-невропатна болка или коликообразна болка, свързана с констипация

Разпространение

10%-12%

неизяснено

45%-74%
8%-47%
5%-20%
20%-50%
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свързана с мускулната ригидност,
акинезията, акатизията и дистонията. Дистонията също може да бъде
намалена и с инжекции ботулинов
токсин [9].
В. Обучение на пациентите и
близките им за оптимизиране на самообслужването
Обучението на пациентите и на
близките им в самостоятелно справяне с някои от симптомите на заболяването все повече се признава
като ключов елемент за качеството
на здравните грижи. Той е съобразен
с нуждите, мотивацията и способностите на пациентите с Паркинсон
и техните близки. Повишеният самоконтрол увеличава мотивацията.
Освен това, предвид сложността
на заболяването и широкия диапазон
от възможни дефицити и ограничения, е важно на пациента да се даде
възможност да направи информиран
избор по отношение на приоритетите и на възможните интервенции.
Самообслужването може да се подобри чрез насърчаване на пациента и
неговите близки да умеят правилно
да приоритизират и разрешават възникналите проблеми по време на извършването на определени дейности.
Зачитането на независимостта на пациентите с Паркинсонова
болест и фокуса върху самообслужването е от съществено значение,
когато стремежът е да се осигури
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оптимална кинезитерапия. Това води
до съвместно подпомагане на пациентите и техните семействата
за придобиване на знания, умения и
увереност да се справят с хронично
прогресиращо заболяване, предлагайки стратегии, които биха подпомогнали справянето, рутинната преценка на проблеми и отбелязването на
постиженията. Данните сочат, че
съвместните програми подобряват
качеството на грижите и водят до
по-добри резултати при хората с
хронични състояния, но също така
намаляват и финансовите разходи.
Участието на близките в цялостния процес на грижа и следователно
и в кинезитерапевтичното лечение,
е желателно. Близките могат да предоставят допълнителна информация
за уврежданията и ограниченията
забелязани от тях при болния в ежедневието, като например да припомнят за преживени падания. Препоръчва се кинезитерапевтите да обучат
близките да подпомагат практически болните, използвайки тренировъчните стратегии.
Предоставянето на информация
и съвет е от съществено значение
за оптимизиране на здравната грамотност и даване възможност на
пациентите с Паркинсонова болест
и техните близки да вземат активно
участие в справянето със състоянието чрез предоставяне на брошури, образователни беседи, филми [4, 11].
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Г. Оказване на психосоциална
подкрепа
Разнообразието от поведенчески
интервенции са описани в литературата, въпреки това не е ясно коя
специфична стратегия е най-приложима при болестта на Паркинсон
[23]. Общите стратегии ефективно прилагани при широк диапазон от
хронични заболявания са оказали положителен ефект върху промяната
на отношението на пациента с Паркинсон, включително и мотивационното интервюиране (целенасочено,
ориентирано към пациента интервю
за определяне на подхода към него,
целящо да промени отношението
му чрез подпомагане на вътрешната мотивация) и теорията за само
определянето (фокусираща се върху
компетентност, взаимодействие и
независимост или себеуправление).
Кинезитерапевтът може активно
да се включи в процеса на оказване на
психосоциална подкрепа на чрез предоставяне на следните възможности
на пациента:
• Знание: пациентът с Паркинсонова болест да има достатъчно
знание относно хода на заболяването си и ползата от кинезитерапията.
• Загриженост: пациентът да има
разумно ниво на загриженост за
настоящите и бъдещи ограничения.
• Компетентност: пациентът да
се чувства достатъчно компе-

тентен, за да извърши необходимото, създаване на ново отношение (собствена ефикасност).
• Самочувствие: пациентът да
счита, че си струва усилието; [2,
3, 12, 14, 16].
Кинезитерапевтите могат да
насърчат това чрез подбиране на
цели от предложените терапевтични интервенции, които пациентът
най-високо оценява. Например, в
тренировъчната група, чувството
за хумор и принадлежност, може да
действа като мотивация за повторно посещение и редовно участие. За
приложението в дългосрочен план
обаче, вътрешната мотивация е найважна: преживявайки истинската
полза от физическите упражнения,
изпитвайки удовлетворение, пациентът е мотивиран да продължи. Кинезитерапевтът може да подкрепи
пациента в избора на оптимлна КТ
програма. Това ще подсили и чувството, че болният владее собственото
си лечение. Също така, собствената
ефективност подсказва, че при пациенти с високо ниво на ефективност
два пъти е по-голяма вероятността
да се ангажират с редовни тренировки, отколкото тези с ниска, независимо от тежестта на заболяването
[17, 25, 27, 32, 31, 28].
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Соматотип на мъже, трениращи любителски
фитнес (силова тренировка)
Богдана Илинова
Соматотипологията се използва в различни области на науката. Найпопулярният метод за определяне на соматотипа е антропометричният
метод на Heath-Carter, който е особено приложим за соматотипологични
изследвания в спортната практика.
Цел на настоящото проучване е определянето на соматотипа на мъже,
трениращи любителски фитнес (силова тренировка).
Ключови думи: соматотип, мъже, любителски фитнес, силова тренировка.

Somatotype of men, training amateur fitness
(resistance training)
Assoc. Prof. Bogdana Ilinova, MD, PhD
Somatotypology is used in different fields of science. The most popular method of
defining the somatotype is Heath-Carter’s anthropological method, which is especially suitable for somatotypological investigations in sports practice.
The aim of the present study is to define the somatotype of men, training amateur
fitness (resistant training)
Key Words: Somatotype Males, Amateur Fitness, Resistance Training

Съвременната характеристика
на конституцията на човешкото
тяло, основаваща се на морфологични
признаци използва термина соматотип, който представлява биологичен
паспорт на индивида – соматотипологичната характеристика информира за формата и структурата
на човешкото тяло, формирана под
въздействието на генетични и екологични фактори [3, 1, 2].
Най-широко приложение в медикобиологичните науки намира методиката на Heath-Carter, която е особе-

но подходяща за соматотипологични
изследвания в спортната практика.
[3, 11, 15, 16, 17].
В. Heath и J. Carter [12, 7, 6, 8, 13,
9, 10] използват конкретни антропометрични признаци за определяне на
соматотипа на изследваните лица.
Посредством трицифрена оценка се
изразява развитието на трите главни компонента на структурата на
тялото, които характеризират неговия състав.
Първата цифра определя ендоморфния компонент (ендоморфията) и
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се отнася до относителната пълнота или мършавост в индивидуалната
физика. Ниските стойности показват слабо развитие на подкожните
мазнини, а високите – значителното
им отлагане.
Втората цифра характеризира
мезоморфния компонент (мезоморфията), т.е. относително мускулно-скелетно развитие спрямо ръста.
Ниските стойности означават лека
скелетна конфигурация и слабо развита мускулатура, а високите – масивен скелет и добре развита мускулатура за конкретна височина.
Третата цифра се отнася до ектоморфния компонент (ектоморфията). Тя дава представа за относителната удълженост на сегментите
на тялото при даден ръст. Високите
стойности определят относително
по-голяма линейност на тялото и
неговите части, както и малко количество относителна маса при дадена
височина, ниските стойности характеризират противоположни морфологични особености.
Цел на настоящото проучване
е да бъде определен соматотипът
на мъже, трениращи любителски
фитнес (силова тренировка) посредством антропометричния метод на
Heath-Carter.

Методика
В изследването са включени 62
мъже, трениращи любителски фитнес на възраст от 19 до 31 години –
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средно 25,0 ± 3,12 г., но спортният
им стаж варира между 1 и 6 години.
На изследваните лица са регистрирани антропометрични показатели, необходими за определянето
на соматотипните компоненти по
метода на Heath-Carter [10].
Ръст на изследваните лица е измерен с точност до 1 cm посредством антропометър на Martin [14],
телесната маса е регистрирана с
електронна везна с точност до 1 kg.
Обиколките на дясна мишница при
максимално контрахиран m. biceps
brachi и на дясна подбедрица са измерени със сантиметрова лента с
точност до 0,1 cм. Биепикондиларните диаметри на humerus и femur
са регистрирани с костен калипер с
точност до 0,1 cм, кожните гънки на
triceps brachii, subscapularis, suprailiac
и os cruris са измерени с калипер тип
Lange с точност до 0,1 мм. Въз основа на измерените антропометрични
показатели, посредством регресионни уравнения са изчислени соматотипните компоненти – ендоморфен,
мезоморфен и ектоморфен. Всеки от
компонентите се оценява с цифри
от 0,5 до 7, като горната граница е
отворена. Оценки до 2,5 се приемат
за ниски, от 2,5 до 5 за умерени, от 5
до 7 за високи и над 7 за много високи.

Анализ на резултатите
Получените резултати са обработени с компютърна програма IBM

Спорт & наука, кн. 6, 2018 г.

– SPSS19 по метода на вариационния
анализ и са представени в табл. 1.

фията в изследвания контингент е
със стойност 9,54, което се счита за

Таблица 1
Показатели


В

Р

Т

BMI

ENDO

MESO

ECTO

25,0

177,1

79,7

25,4

3,2

6,3

1,7

S

3,12

6,97

11,49

2,70

0,83

1,16

0,92

Var

12%

4%

14%

11%

26%

18%

54%

As

-0,15

-0,02

0,39

0,51

-0,17

0,14

0,29

Ex

-0,96

-0,56

0,25

0,29

-0,94

0,15

-1,06

Max

31,00

193,00

113,00

33,67

4,84

9,54

3,57

Min

19,00

163,00

58,00

20,18

1,36

3,79

0,10

R

12,00

30,00

55,00

13,49

3,48

5,75

3,47

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

Изследваните лица са със среден
ръст 177,1 ± 6,97 cм и средна стойност за телесната маса – 79,7 ±
11,49 kg.
Ендоморфният компонент, отразяващ относителното развитие
на мастната тъкан е със средна
стойност 3,2 ± 0,83 в изследвания
от нас контингент, което се счита
за умерена оценка. Най-високата му
стойност при изследваните лица е
4,84 (отново умерена оценка), а найниската 1,36 (квалифицира се като
ниска оценка).
Мезоморфният компонент, информиращ за мускулно-скелетно развитие е със средна стойност 6,3 ±
1,16, което означава висока оценка.
Най-висока стойност на мезомор-

много висока оценка, а най-ниската е
3,79, квалифицирана като умерена.
Ектоморфният компонент, отразяващ относителната линейност
на тялото при даден ръст е с ниска
средна оценка 1,7 ± 0,92. Най-високата иU стойност в изследвания контингент е 3,57 (умерена оценка), а
най-ниската е 0,10.
Сумарният соматотип на изследваните мъже с оценки 3,2 – 6,3 – 1,7
е ендоморфен мезоморф, което дава
представа за тяло с добре развита
мускулатура (мускулно-скелетна конструкция) и нормално количество
мастна тъкан (фиг.1).
Най-високите стойности от 4,84
– 9,54 – 3,57 отново дават представа
за ендоморфен мезоморф (фиг. 2).
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Фиг. 3
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Най-ниските стойности на соматотипните компоненти 1,36 – 3,79 –
0,10 информират също за соматотип
ендоморфен мезоморф (фиг. 3).

Изводи и препоръки
Резултатите от направеното
определяне на соматотипа на мъже,
трениращи любителски фитнес (силови тренировки) ни дават основание да направим следните изводи:
1. Мъжете, трениращи системно
силови тренировки, притежават подчертано атлетично
телосложение с характерна
мускулно-скелетна конструкция представена от соматотип – ендоморфен мезоморф.
2. Силовите тренировки, практикувани редовно предизвикват
хипертрофия на мускулатурата, която е метаболитно активна и ускорявайки метаболизма подпомага редуцирането на
мастната тъкан.
Дори и практикувана любителски, но системно, силовата тренировка е мощна двигателна активност, при която се изразходват
значително количество калории. Освен това се реализира хипертрофия
на мускулатурата, а увеличаването
на мускулната маса води до увеличаване на активната телесна маса,
повишаване на основната обмяна и
ускоряване на метаболизма [1, 5, 6],
свързано с многобройни здравословни полезни ефекти [2, 4], като уве-

личаване на силата, увеличаване на
костната маса и плътност, заздравяване на ставно-свързочния апарат
и подобряване на гъвкавостта и не
на последно място подобряване на
формата и структурата на тялото,
оценена посредством най-подходящ
и здравословен соматотип на мъжете, които я практикуват.
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Влияние на инспираторната тренировка
върху подвижността на диафрагмата
при пациенти със слединсултни състояния
Кристин Григорова-Петрова
Нарушената респираторна функция след инсулт налага търсене на подходящи
интервенции за подобряване на белодробната вентилация. Цел: Да се проследи ефект от целенасочено прилагана кинезитерапия с уред за инспираторна
тренировка върху подвижността на диафрагмата при пациенти с исхемичен
мозъчен инсулт. Методика: 22 лица (средна възраст 71,14±5,54 години) с лека
до средна степен на исхемичен мозъчен инсулт са проследени за период от
един месец. След приложение на уред за инспираторна тренировка, двукратно
са проследени промените в подвижността на диафрагмата. Резултати: Отчита се подобрение в подвижността на засегнат и незасегнат купол на диафрагмата, но по-ясно изразено при волево дишане в непаретичната страна.
Заключение: след проведената целенасочена инспираторна тренировка е налице подобрение в подвижността на диафрагмата за засегнатата и незасегнатата страна. Съществува тенденция за компенсация от страна на незасегнатия купол при волеви контрол, която се запазва и на първи месец след
инцидента.
Ключови думи: инспираторна тренировка, инсулт, кинезитерапия

Influence of inspiratory training on diaphragmatic
movement in poststroke patients
Chief Assistant Kristin Grigorova-Petrova, PhD
Introduction: The improvement of respiratory muscles function may be beneficial for
stroke patients to prevent respiratory complications. Purpose: To follow up the effect
of inspiratory training on diaphragmatic mobility in stroke patients. Methods: 22
patients (mean age 71,14±5,54) with light to moderate stroke severity were included.
Before and after the inspiratory training the movements of each hemidiaphragm were
measured. Results: An improvement in the mobility of an affected and unaffected
hemidiaphragm is noted, but more pronounced in voluntary inspiration of the nonparetic side. Conclusion: Аfter the inspiratory training, an improvement in the mobility of the diaphragm for the affected and unaffected side was observed. There is
a tendency of dominance on the unaffected side, more distinctly in the first month
after the accident.
Key words: inspiratory training, stroke, physical therapy
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Високото ниво на разпространение и смъртност от мозъчно съдова болест, инвалидизация и други
последствия на мозъчния инсулт,
определят актуалността и необходимостта от оптимизиране на
терапевтичните интервенции. От
особен интерес представляват възможностите за превенция от усложнения след инсулт. Редица автори
определят усложненията в острия
период след нарушение на мозъчното
кръвообращение като интра-екстрацеребрални. Споменават се усложнения от страна на нервната, дихателната и сърдечносъдовата система,
поради намалената двигателна активност и специфичните нарушения
на нервната система [11,8].
Счита се, че рисковите фактори
за развитие на усложнения от страна
на дихателна система са напредналата възраст, тежестта на инсулта,
наличиета на дисфагия, големината и
локализацията на процеса и др. Широко разпространено е мнението, че
при голяма част от случаите, роля за
развитие на пневмония след инсулт
е изиграла аспирацията [10,13]. Според други автори [20] честотата на
пневмонии сред пациентите с остро
нарушение на мозъчното кръвообращение е твърде висока и е възможно
да е налице и друг механизъм на развитие като например нарушена имунологична реакция в резултат на неврологичната увреда [6].
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Редица автори считат, че голяма роля за развитие на дихателни
усложнения играе наличната пареза
поради неврологичната увреда. Наличието на слабост на респираторните мускули се наблюдава при голяма част от пациентите с мозъчен
инсулт [12,18,19]. Нарушенията в
резултат на мозъчносъдовия инцидент, включително нарушен двигателен контрол, могат да доведат
до компрометиране на функцията
и синергичната работа на мускули, участващи в дихателния цикъл.
Отклоненията при слединсултни
състояния се свързват с намаляване
на силата на дихателните мускули,
намаляване на обема на движение на
гръдния кош, промяна на позата на
тялото и др. [3].
Нарушената подвижност на диафрагмата след инсулт води до промени в механиката на дишането
[24], а слабостта на дихателните
мускули има връзка с развитието
на белодробни инфекции [17] и води
до рестриктивно вентилаторно
нарушение, хиповентилация и хипоксемия [23]. Слабостта на респираторните и коремните мускули води
до нарушение и на кашличния механизъм. Последствието от нарушения
кашличен механизъм е задържане на
секрети и значително повишаване на
риска от пневмонии и микроателектази [23,4]. Други автори съобщават
за наличие на оплакване от задух при
пациенти със слединсултни състоя-
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ния в почти половината от изследваните лица [14].
Нарушената дихателна функция
може да е последствие както на слабост на дихателните мускули, така
и на нарушен двигателен контрол,
свързан с невъзможност за извършване на редица функционални двигателни дейности, тъй като мускулите на
тялото участват и в контрола на
дихателните движения [19].
Налице са доказателства за нарушена респираторна функция след
инсулт и затова и препоръките от
редица консенсуси са свързани с нуждата от повлияване на дихателната система за подобряване на белодробната вентилация [9,7]. Все още
обаче не са достатъчно изяснени
най-подходящите кинезитерапевтични стратегии за подобряване на
дихателната функция при пациенти
със слединсултни състояния в ранен
период.
Целта на проучването е да се
проследи ефектът от целенасочено
прилагана кинезитерапия с уред за
инспираторна тренировка върху подвижността на диафрагмата при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт.

Методика
Проучването е проведено в гр. София с 22 лица (средна възраст 71,14
±5,54 г.) след извършена компютърна томография за потвърждаване на
диагнозата остра исхемична мозъчносъдова болест, не по-късно от 48

часа след инцидента, с лека до средна
степен на тежест на инсулта. По-голямата част от контингента е със
засегната дясна страна (13 бр.). Кинезитерапията е приложена от момента на назначаване от лекуващия
лекар в клинични условия, до 1 месец
след инцидента. Болните са подбрани по определени критерии като изключващите са: пациенти със значително ограничена подвижност или
значително намален функционален
капацитет поради неврологични,
бъбречни, сърдечносъдови или мускулноскелетни проблеми; пациенти
с повишено вътречерепно налягане;
пациенти с изразени когнитивни нарушения; пациенти с декомпенсиран
захарен диабет; пациенти със сърдечна недостатъчност функционален
клас IV по New York Heart Association
Functional Classification; пациенти с
животозастрашаващи аритмии; пациенти с индекс на телесна маса > 35.
Всички пациенти бяха в състояние да
разбират и да следват инструкции.
Подвижността на диафрагмата
е отчетена двукратно (в началото
и на първи месец) чрез ехографско
изследване от един и същ изследовател. Подвижността е проследена в
лонгитудинален план чрез отчитане
на краниокаудалните движения на
всяка хемидиафрагма на задно-латералната зона в три последователни
дихателни движения при спонтанно
дишане и волево вдишване. Изследването е проведено в положение тилен
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лег с повдигната горна част на тялото между 30° и 40°.
Уредът за инспираторна тренировка (Coach2 Incentive Spirometer) е
индивидуален и целта му е да стимулира бавното и дълбоко вдишване
чрез зрителен контрол на скоростта и обема на вдишвания въздух. На
всички пациенти е дадено указание да
извършват вдишване с 5 повторения,
с 1 до 3 мин почивка между вдишванията, най-малко 3 пъти и най-много
4 пъти за деня, всеки ден от седмицата. По време на болничния престой, два пъти дневно, пациентите
са мониторирани за правилното използване на уреда. След изписването
използването на уреда продължава
самостоятелно в домашни условия.
Индикации за прекратяване на тренировката са: промяна в модела на
дишане с включване на допълнителни
дихателни мускули; парадоксално дишане и други прояви на нарушена механика на дишане, не съществували
до този момент; голяма умора или
тежка диспнея; желание на пациента
да прекрати.
Освен специфична тренировка на
дишането е прилагана и кинезитерапия за постигане на оптимално ниво
на функционално възстановяване. Основно за определянето на най-подходящите средства са били наличните
дефицити, нужди и очаквания на пациентите. Използваните средства
са групирани спрямо първоначално-
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то състояние и ниво на двигателна
активност на средства за улесняване или за стимулиране. Използвани
са комбинации от средства като
позициониране, мануално улесняване и стимулиране на диафрагмално и
гръдно дишане, сетивна тренировка,
модели на движение и техники от
проприоцептивнонервно-мускулноулесняване, обучение за преместване в
леглото, в обръщане на засегната и
незасегната страна, в изправяне до
седеж с различна степен на стимулиране или улесняване, дейности в седеж и стоеж [5, 2, 1]

Анализ на резултати
За обективизиране на връзката между паретична/непаретична
страна и подвижността на ляв – десен купол на диафрагмата, на табл.1
са представени данните спрямо паретична страна.
Резултатите показват, че след
проведената инспираторна тренировка е налице достоверно подобряване в подвижността на диафрагмата
за двата купола, по-ясно изразено при
подвижността на непаретичния купол в края на периода. На фиг. 1 е представена разликата в подвижността на двата купола на диафрагмата
между първоначалното и крайното
изследване, независимо от латерализацията на увредата (фиг.1).
Данните показват, че е налице
статистически значима разлика
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Таблица 1. Движения на ляв и десен диафрагмален купол според паретична
страна
Лява паретична страна
(n=9)
Край
Начало
2 ± SD
1 ±SD

Показатели
Движения
на десен
диафрагмален
купол (мм)
Движения
на ляв
диафрагмален
купол (мм)

Дясна паретична страна
(n=13)
Начало
Край
1 ± SD
2 ± SD

С

20,44±5,68

22,33±5,17***

14,07±3,77 15,46±4,13***

Д

27,44±4,58

30,88±4,34***

19,15±5,27 20,92±5,21***

С

16,66±3,60

17,66±3,57

19,15±5,27 20,92±5,21***

Д

20,33±3,35

22,32±4,71*

26,31±5,11 30,64±5,47***

1 и 2 – начални и крайни средни стойности на изследвания показател; SD –
стандартно отклонение на показателя; С – спонтанно дишане; Д – дълбоко вдишване; n – брой болни; * p<0.05, *** p<0.001,– значими разлики между начални и крайни
изследвания, значимостта е определена чрез Student t-test за зависими извадки
5
3,96
***

4
3
мм

2,04
***

2

1,22
***

1,86
***

1
0

АЗДС

АНДС

АЗДД

АНДД

АЗДС – амплитуда засегната диафрагма спонтанно дишане; АНДС – амплитуда
незасегната диафрагма спонтанно дишане; АЗДД – амплитуда засегната диафрагма дълбоко вдишване; АНДД – амплитуда незасегната диафрагма дълбоко вдишване;
*** p<0.001 – значими разлики между начални и крайни стойности
Фиг. 1. Разлики в подвижността на двата купола на диафрагмата при началното и крайно изследване
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между спокойно и дълбоко вдишване. Наблюдава се по-малка разлика в
подвижността, засегната/незасегната страна под контрола на булбоспиналните пътища (спокойно дишане),
докато под контрола на кортикоспиналните пътища (волево вдишване) разликата е по-голяма. След
провеждане на инспираторна тренировка чрез уред с визуално стимулиране и контрол, е налице подобряване
на подвижността на диафрагмата,
най-вече компенсаторно при волево
движение в незасегнатия купол. Възможността за подобрение на дихателната функция при пациенти с инсулт, с целенасочена тренировка на
дишането, включително в домашна
обстановка, представлява интерес и
за други автори [15].
Настоящата тенденция за разлика в подвижността на паретичен
и непаретичен диафрагмален купол
при спокойно и дълбоко вдишване
при пациенти след инсулт се потвърждава и от други автори, но в
хроничен период [22]. Вероятна роля
за тези промени в подвижността
между спокойно и дълбоко дишане
играе кортикалният контрол. Той
не оказва съществена роля по време
на спокойно дишане, но влиянието
му върху вентилацията е значително при волево дишане. Крайните
резултати показват, че волевото
трениране на вдишването влияе съществено незасегнатия купол, т.е.
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най-вероятно по-голяма роля е оказало компенсаторното възстановяване или способността на пациента
да изпълни двигателната задача чрез
субституция. Явно много по-малка
роля има същинското неврално възстановяване с възвръщане на моделите на двигателен контрол отпреди
инцидента. Въпреки наличието на
предимно компенсаторен модел при
волево вдишване, налице са процеси
на функционално-адаптивни промени
на ниво мозъчни структури, които
да обезпечат оптимално функциониране на дишането.
Отчетеното по-малко подобрение в подвижността на засегнатия
купол вероятно се дължи на факта,
че за контракцията на диафрагмата е необходима и стабилност на
залавните места, като в случая тя
се осигурява от коремните мускули. Несъмнено те имат голяма роля
при постуралния контрол и запазване позицията на тялото, но изпълнявайки ролята на стабилизатори
и влияейки върху конфигурацията
на гръдния кош, те оказват влияние
и върху контракцията на диафрагмата. Взаимодействието им се усложнява при извършване на различни
двигателни дейности още повече, че
освен наличната пареза на диафрагмата, е налице дефицит и в други
мускули. Например парезата на интеркосталните мускули влияе върху
екскурзията на гръдния кош, а mm.
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scaleni влияят върху предно-задния
диаметър на гръдния кош [16]. Проучвания за последствията от мозъчносъдовия инцидент върху коремните мускули (особено с локализация
в средна мозъчна артерия), показват
връзка между движенията на коремната стена и дишането, като е налице значително намален диафрагмален
отговор при транскраниална магнитна стимулация при половината
от изследваните пациенти [19,21].
Положителните резултати в настоящото проучване по показател подвижност на диафрагмата вероятно
се дължат, не само на специфичното
въздействие от приложението на
уреда за инспираторна тренировка,
но и на приложението на средства за
повлияване на стабилността и контролираната мобилност на тялото.

Заключение
След проведената целенасочена
инспираторна тренировка е налице
подобрение в подвижността на диафрагмата за засегнатата и незасегнатата страна. Съществува тенденция за компенсация от страна на
незасегнатия купол, която се запазва
и на първи месец след инцидента.
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Кинезитерапия при пациенти след
транскатетърна аортна клапна
имплантация
(Обзорна статия)

Жасмина Колева
Транскатетърната аортна клапна имплантация (ТАВИ) е иновативна при в
различни изследвания, използващи различни методики. Въпреки това структурираните рехабилитационни програми не се прилагат достатъчно при възрастните и стари хора. Поради възрастта и по-тежкото общо състояние,
пациентите преминали ТАВИ са сигурни кандидати за рехабилитация.
Ключови думи: кардилогична рехабилитация, транскатетърна аортна клапна имплантация

Physiotherapy in patients after transcatheter aortic
valve implantation
Zhasmina Koleva
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is a relatively new intervention usually for elderly patients with contraindications to surgical aortic valve replacement.
The patients referred for physiotherapy after TAVI are often frail, with serious functional limitations and lack of autonomy. The clinical complications occur usually in
the recovery period after implantation because of the polymorbidity and depressive
symptoms common in elderly. Cardiac rehabilitation is an well established therapeutic approach. It is suitable for in-hospital and outpatient programs of exercise and
education, designed to help the recover the patients from the various forms of heart
and vessel diseases, surgery or implantation. Patients after TAVI, are candidates for
referral to exercise-based patient centered physiotherapy.
Key words: cardiac rehabilitation, transcatheter aortic valve implantation

Придобити сърдечни
клапни пороци
Придобитите клапни пороци на
сърцето се манифестират като стеноза и/или инсуфициенция. Те засягат
митралната, по-рядко аортната и
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най-рядко трикуспидалната клапа
(пулмоналната клапа не се засяга).
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 кла-
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пи. В такива случаи говорим за многоклапен порок. При клапна стеноза
се наблюдава стеснение в областта
на клапата, което намалява нормалната й подвижност и по такъв начин
възпрепятства движението на кръвния ток. Предизвиква се от дегенеративни процеси или цикатрициални
адхезии след предшестващи възпаления, например след ревматизъм. При
инсуфициенция на клапата е налице
неспособност за затваряне на клапата, която може да се появи както при остро, така и при хронично
протичане на едно заболяване. Етиологични фактори са възпалителни и
дегенеративни процеси в рамките на
исхемична болест на сърцето, първична или вторична кардиомиопатия,
както и при вродени аномалии. 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). Придобитите органични клапни пороци на дясната сърдечна половина, като цяло, са рядко срещани,
например в резултат на бактериален
ендокардит. В повечето случаи при
тях се касае за релативна клапна инсуфициенция [1, 4, 11] .
Аортна стеноза – клинична характеристика и лечение
Аортната стеноза е най-честото
придобито клапно сърдечно заболяване, разпространено в индустриал-

ните държави, като обхваща повече
от 4 % от населението на Северна
Америка и Европа при хора над 75-годишна възраст [16, 24]. Освен това,
аортната стеноза се асоциира с повисока заболеваемост и смъртност,
в сравнение с останалите клапни пороци [11]. Преживяемостта в симптоматична фаза е с продължителност 2–3 години [17].
Симптомите, свързани с този
придобит сърдечен клапен порок, са
болка в гърдите, обща слабост, синкоп или задух по време на извършване
на активности от ежедневния живот, което води до намаляване на
функционалната независимост при
всекидневните дейности [4, 11].
Аортната стеноза е често срещан сърдечен порок при възрастни и
стари хора и представлява стеснение
на аортната клапа под 2,5 см2. Това
води до компенсаторно увеличаване
на систолното налягане в лявата
камера. Тя хипертрофира, развива се
систолна дисфункция и постепенно
необратимо дилатира. Проявяват се
симптомите на левостранна сърдечна недостатъчност – мек пулс, ниско
пулсово налягане, мозъчносъдова и
коронарно-стенокардна симптоматика. Най-често срещаното стеснение на аортната клапа е сенилната
аортна стеноза под формата на цикатризиране, фиброзиране и калцифициране на клапата. Другата често
срещана промяна е постревматичната аортна стеноза [1].
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При установяване на сърдечното
заболяване първоначално се назначава консервативно медикаментозно лечение, за предотвратяване на
евентуални усложнения, като антитромбоцитни медикаменти, антикоагуланти, които ограничават
съсирването на кръвта, бета-блокери, нитрати, блокери на калциевите
канали. Диуретиците намаляват
количеството на течности в организма, а 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
промени и начина си на живот. Препоръчва се умереното спортуване,
ежедневните разходки и движение,
ограничаване на стреса и задълженията. Застоялият начин на живот
и неправилното хранене са едни от
най-сериозните врагове на сърдечното здраве [11].
Когато консервативно лечение
изчерпи своите възможности, или
когато има опасност поради продължително отлагане на хирургичното
аортно клапно протезиране (ХАКП)
или транскатетърната аортна
клапна имплантация (ТАВИ) да настъпят необратими миокардни увреждания, се пристъпва към клапно
протезиране [1, 4].
Оперативната смяна на аортната
клапа е средство на избор при лечението на болните. Въпреки това, голяма
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част от тези пациенти са крехки физически и немощни, което увеличава
риска от усложнения или постоперативна смърт. Висок потенциал на успеваемост в преживяемостта на този
контингент болни има при прилагането на транскатетърна аортна клапна
имплантация [14].
Транскатетърната аортна клапна имплантация е иновативна процедура, при която посредством катетър се поставя биологична клапа
на мястото на увредената аортна
клапа. За момента са налични два
модела клапи с достоверна клинична
информация: с балонно разширение
Edward SapienTM; саморазширяваща
се Medtronic CorevalveTM. От 2002 г.,
когато за първи път бе проведена
процедурата, се регистрира бързо
нарастване на употребата им в световен мащаб. В големи европейски
проучвания се съобщава за подобрения при извършване на процедурата
и на средната преживяемост на пациентите след транскатетърната
аортна клапна имплантация [20].
Проучването PARTNER е първото мащабно проучване, сравняващо
хирургично аортно клапно протезиране и транскатетърна аортна
клапна имплантация при високо рискови пациенти, както и степента
на смъртност – при двете групи резултатите са съответно 35% срещу
34%; Р=0,31) [10].
В друго проучване авторите изследват пациенти, които се считат
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за неподходящи за кардиохирургична
интервенция, поради високия оперативен риск и на случаен принцип
са назначени за транскатетърната
аортна клапна имплантация или за
медикаментозно лечение. ТАВИ пациентите са със значително по-ниска
смъртност за три години, сравнено с
тези, подложени на медикаментозно
лечение (54% срещу 81%; Р<0,001)
[18]. Също така бе установено, че
смъртността при ТАВИ пациентите по-често не е причинена от сърдечен проблем [22].
В кардиохирургичната практика
към момента няма изкуствени клапи, които да могат да се сравнят
с естествените по отношение на
издръжливост и функция. Съществуват няколко вариaнта при протетичната смяна на клапи, като механични и биологични клапни протези,
клапно протезиране чрез ало-хомоприсадка. Необходима е антикоагулационна терапия след операцията или
имплантацията.
Специфични проблеми и усложнения:
1. Клапни тромбози – по-често
при митрални протези отколкото при аортни, най-често
при трикуспидални.
2. Тромбоемболии – предимно при
механични клапни протези.
Исхемия, която зависи от засегнатата съдова област (съдове на мозък, крайници, черва).

3. Протезен ендокардит – при механични и биопротези, по-рядко
при хомо-присадки.
4. Паравулварни фисури.
5. Механично обусловена хемолиза
[1, 4, 11].

Кардиологична
кинезитерапевтична
програма
Кардиорехабилитацията (КР) е
добре утвърдено лечение при пациенти, преминали през сърдечна операция. Положителните ефекти върху
физическия капацитет, качеството
на живот и вероятността от поредна хоспитализация са отчетени
в различни изследвания, използващи
различни методики. Въпреки това
структурираните рехабилитационни програми не се предлагат и прилагат достатъчно при възрастните и
стари хора [20] .
Кардиологичната кинезитерапев
тична програма (ККП) има положително влияние върху клиничните
резултати и е силно препоръчителна
при кардиологично оперирани пациенти, особено при възрастни и стари
хора, поради тяхната полиморбидност [22]. В последно време нараства
броят на публикациите на изследвания, свързани с кардиорехабилитацията на пациенти с транскатетърната аортна клапна имплантация или
ХАКП, показващи различни методи
и стратегии за тяхното функционално възстановяване [2, 3, 5, 7, 8,

107

Физиология и спортна медицина

14]. Въпреки това, доказателствата
за ефикасността на ККП след операции за смяна на аортна клапа поради аортна клапна стеноза са доста
ограничени.
Ribeiro, G., et al., [19] публикуват
първия мета-анализ по темата, като
основната идея на това проучване е
да се обобщят доказателствата за
положителното влияние на кардиорехабилитационната програма след
транскатетърната аортна клапна
имплантация или ХАКП по отношение на функционалния капацитет,
физическия толеранс и дейностите
от ежедневния живот. При систематизирания преглед, извършен от
авторския колектив за проучването,
са включени публикации от януари
2000 г. до март 2016 г., електронни
публикации от база данни, свързани с
медицина и кинезитерапия, основани
на доказателства: PubMed, EMBASE,
SCOPUS, Web of Knowledge, PEDro,
Cochrane Library и LILACS/ BIREME.
Систематизираното търсене извлича 1364 референции от всички горепосочени научни бази, като от тях
се установява, че само 19 статии
имат практическо значение. Според
критериите на проучването остават пет изследвания, които са подходящи за качествен анализ и за количествен мета-анализ [19] .
Възстановяването при тези пациенти изисква мултидисциплинарен подход и представлява сериозно
предизвикателство пред специали-
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стите. Кардиорехабилитацията е
неразделна част от стандарта за
следоперативни грижи при оперирани
или имплантирани пациенти [12].
В резултат на клинични проучвания, които подчертават значението
на специализираната кардиологична
кинезитерапия, 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 интервенцията,
налага необходимост от своевременна рехабилитация. Показано е, че тя
има положителен ефект върху физическото и психологичното им състояние [13, 21].
Установено е, че процедури по
кардиорехабилитация се провеждат
основно в ранните етапи на възстановяването (средно 26,9± 18,7 дни
след смяна на аортната клапа) в рамките на кратък период от три седмици (2,75±0,45 седмици) [7, 25, 13,
26]. В едно от проучванията кинезитерапевтичните процедури имат
продължителност от две седмици
[20]. Процедурите варират от четири до шест пъти на седмица. В някои
проучвания процедурите са два-три
пъти дневно. Две от проучванията
не съобщават за интензивността на
програмата [25, 26]. В три от проучванията отчитат използването
на скалата на Борг за контрол на интензивността на упражненията[7,
20, 23] .
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Въпреки това, няма подчертана
разлика между кардиорехабилитацията след транскатетърна аортна
клапна имплантация и ХАКП групите в проучванията. Основно се
включват аеробни упражнения за
издръжливост на велоергометър или
тредмил, упражнения срещу съпротивление и/или инспираторна мускулна тренировка [7, 20, 25, 23, 26].
Безопасност на кинезитерапевтичните процедури при пациенти
с аортна стеноза
Данните показват, че кинезитерапията е безопасен и ефективен
метод на лечение при пациенти, подложени на смяна на аортната сърдечна клапа, независимо от вида на
интервенцията. В две от проучванията, всички пациенти са завършили
курса на КР и няма данни за прекъсване, инциденти или сериозни усложнения [7, 25]. В едно от проучванията
има много нисък процент (1,1%) на
остри, но не животозастрашаващи усложнения, които са наложили
постъпване в хирургично отделение
(един пациент след транскатетърна
аортна клапна имплантация и един
пациент след ХАКП) [20].
В друго проучване, независимо че
ТАВИ пациентите са по-възрастни
и с по-сериозни функционално ограничения, спрямо ХАКП пациентите
– кардиологичната кинезитерапия
е безопасна и за двете групи, без да
се съобщава за нежелани последствия свързани с нейното провежда-

не. Пациентите с транскатетърна
аортна клапна имплантация имат
по-нисък физически толеранс при натоварване, по-ниски резултати при
изследване на Бартел индекс и са в
по-тежко общо физическо състояние
при изписването. При средносрочни проследявания в рамките на една
година след интервенцията, пациентите от ТАВИ групата показват
по-високо ниво на смъртност спрямо ХАКП групата (19% срещу 6%);
Р<0.005) [23].
В едно от проведените изследвания, проследяващо ефекта на кинезитерапията при пациентите
след транскатетърна аортна клапна имплантация се отчита немощност, функционални нарушения и
висок риск от клинични усложнения.
Всъщност, една трета от болните
са получили усложнения, но само при
трима болни (5%) се е наложило постъпване в спешно отделение. Липсват регистрирани смъртни случаи
по време на провежданите кинезитерапевтични процедури. Тези данни
показват, че пациентите с аортна
стеноза, подложени на транскатетърна аортна клапна имплантация
са по-възрастни и полиморбидни,
спрямо тези подложени на ХАКП, но
и за двете групи постоперативната
кинезитерапия е безопасна [26] .
Протокол за провеждане на кардиологична кинезитерапия
Кардиологичната кинезитерапия
включва средства, имащи за цел да
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подобрят аеробния капацитет и
издръжливостта на дихателната
мускулатура. Кинезитерапията се
определя от функционалния клас
на сърдечната недостатъчност по
НИХА. Пациентите са в III и IV
функционален клас по НИХА с наличие на задух, бърза уморяемост и
тахикардия, отоци на долните крайници и хепатоспленомегалия при подобичайни физически натоварвания,
при минимални физически натоварвания и в покой. Целта на кинезитерапията при тях е поддържане, както на общото състояние, така и на
възможностите им за изпълнение на
ежедневните дейности. Основните
задачи и средства на кинезитерапията включват облекчаване на сърдечната дейност, чрез включване на
екстракардиалните фактори: гръдно
и диафрагмално дишане; мобилизиране на мускулната помпа – чрез ритмични упражнения за дисталните
части на крайниците; поддържане на
коронарното кръвообращение – чрез
изометрични упражнения в циркулаторен режим и поддържане на сърдечносъдовата дейност за изпълнение на ежедневните дейности чрез
дозирано бавно ходене по равно. Методичните указания са следните: упражненията се изпълняват от изходно положение тилен лег с повдигната
горна част на трупа; преобладават
дихателните упражнения и тези за
дисталните мускулни групи; дишането се подпомага мануално; включват
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се пасивни упражнения. Р у т и н н о ,
процедурите по кинезитерапия се
провеждат индивидуално, ежедневно
с продължителност две-три седмици под контрола на кинезитерапевт.
Авторите на проучванията не съобщават детайли за включените общоразвиващи, физически упражнения и
дихателната тренировка [3, 5, 9, 12,
15, 24].
Най-съществен принос за детайлно проведена методика на кинезитерапия е в проучването на Russo,
N. et al., който описва, че аеробната
тренировка започва с 10 мин продължителност и се увеличава с по 5 мин
при всяка следваща процедура до достигане на 30 мин. Интензивността
не превишава 70% от предварително
определената максимална сърдечна
честота, проследена чрез дигитална
телеметрична система [20]. Проучването на Russo, N. et al, цели да се
сравни сигурността и ефикасността на структурираната кинезитерапевтична програма при възрастни
лица над 80-годишна възраст след
транскатетърната аортна клапна
имплантация в сравнение с пациенти
след ХАКП. Процедурният протокол съдържа физически упражнения
с ниска до средна интензивност,
разделени в три части, шест дни
седмично: 30 минути дихателна гимнастика, следвана от аеробна тренировка на велоергометър (или ръчен
ергометър, при пациенти, които
не могат да използват велоергоме-
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тър); сутрин и следобед, с 30 мин.
циклични упражнения и включване
на общоразвиващи упражнения. Всяка процедура се наблюдава от лекар
и кинезитерапевт. Всички пациенти
са мониторирани с телеметрия. По
време на аеробната тренировка се
проследяват постоянната работна
честота, модалност без превишаване 70% от максималната сърдечна честота, изчислена поотделно за
всеки пациент. Всяка аеробна сесия е
с продължителност от 10 мин в началото, като се увеличава прогресивно с 5 мин, до достигане на 30 мин;
предписаните физически упражнения
и оценяването на тяхната интензивност се осъществява чрез скалата на Борг за субективната оценка
на възприетото усилие. Проучването показва за първи път, че ранната
интензивна
кардиорехабилитация
е безопасна и ефективна при пациенти над 80-годишна възраст след
транскатетърната аортна клапна
имплантация или след ХАКП. Независимо от интензивността на
натоварването по време на кинезитерапевтичните процедури, тяхната рехабилитационна програма дава
значими резултати, с пренебрежимо
малък брой отпаднали от проучването и задоволителен брой пациенти
от двете групи изпълнили шестминутния тест за ходене. Авторите
съобщават, че в края на рехабилитационния период, всички пациенти
подобряват своята независимост,

мобилност и функционален капацитет; при всички пациенти е възможно ходене, най-малко с бастун. Помалък е процентът на пациентите
след транскатетърна аортна клапна
имплантация, които са в състояние
да изпълнят шестминутния тест за
ходене или велоергометричния стрес
тест, в сравнение с ХАКП групата,
поради тяхното по-тежко общо състояние. При изследването на Бартел
индекс, ТАВИ пациентите имат резултати при изписването от рехабилитационния център 98,3±4,3 точки
срещу 90,3±17,2 точки преди кинезитерапията. В края на рехабилитационния период, всички пациенти са
с повишена независимост и мобилност (средното увеличение на резултата от Бартел индекс е 9,9±12,6
точки р<0,01) и е възможно да ходят, най-малко с бастун. Наблюдава
се и значително подобрение на изминатото разстояние при шестминутния тест, сравнено с началото.
Средната разлика в изминатото
разстояние при всички пациенти е
66,5±52,0м, р<0,001 [20].
Gotzmann, М., et al. и Bagur R., et
al. прилагат шестминутен тест
преди и след транскатетърна аортна клапна имплантация (на 30-ти ден
и съответно на 6-ти месец след имплантацията на аортна клапа) и се
установява значително увеличение
на средната измината дистанция.
Тези резултати не са изненадващи, тъй като след имплантацията
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аортният градиент намалява, което
води до намаляване на натоварването на лявата камера и до подобрение
на функционалния капацитет [2, 9].
Според други проучвания, кинезитерапията започва до втората
седмица след операцията. В някои
европейски държави, и по-точно, в
няколко италиански центъра е прилагана ранна болнична рехабилитация,
но в повечето рехабилитационни
центрове, пациентите се насочват
за рехабилитация приблизително 4-8
седмици след операцията [3, 5].
Mattchi, С., et al. установяват, че
при пациенти над 75-годишна възраст, който са преминали сърдечна операция, късната (до третата
седмица) рехабилитация е толкова
ефективна и безопасна, както и ранната (до втората седмица) [15].
Въпреки че ХАКП остава като
стандарт за грижа при пациенти
със симптоматична тежка аортна
стеноза, транскатетърната аортна клапна имплантация увеличава
приложимостта си като по-щадящ
лечебен метод. След публикацията
на няколко проучвания и първоначалното проучване на PARTNER, транскатетърната аортна клапна имплантация постепенно се превръща в
стандартна процедура за пациенти,
който са с голям риск от стандартната операция, свързан с повишен
риск от усложнения или постоперативна смърт [8].
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Ефект на кардиологичната кинезитерапия върху физическия
толеранс и функционалната независимост при пациенти след
транскатетърна аортна клапна
имплантация
Данни за използването на шестминутен тест за ходене се установяват в няколко проучвания. Налице е информация за 289 пациенти
преди провеждането на кардиологична кинезитерапия и за 291 пациенти изследвани след кинезитерапия.
Средното изминато разстояние от
пациентите за шест минути преди кинезитерапията е 186±86 м, а
след кинезитерапията се увеличава
до 257±111 м. В обобщения анализ,
ККП след транскатетърна аортна
клапна имплантация е свързана със
статистически значимо подобрение
на резултатите при шестминутния тест за ходене (0,69 (0,47,0,91)
Р<0,001),. Резултатите от Бартел
индекс се интерпретират в три проучвания, с общо 190 пациенти преди
кинезитерапия и 195 пациенти след
кинезитерапия. Средната стойност
на Бартел индекса преди провеждането на кинезитерапия е 77±19 точки и
нараства до 90±14 точки след кардиорехабилитация. Авторите изтъкват, че ранното започване на кинезитерапевтични процедури след ТАВИ,
води до повишаване на стойностите
на Бартел индекса (0,80(0.29,1.30)
Р=0.002), показващ значителен кли-

Спорт & наука, кн. 6, 2018 г.

ничен ефект за нарасналата самостоятелност при извършването на
дейностите от ежедневни живот
[6, 7, 19, 20].
Сравняване на ефекта след кардиологичната кинезитерапия при
пациенти след транскатетърната
аортна клапна имплантация и ХАКП
пациенти
Двете групи болни показват подобрение във физическия толеранс (шестминутен тест за ходене), функционалната независимост (Бартел
индекс) и в максималния физически капацитет (натоварване) след кинезитерапия. В няколко наскоро публикувани проучвания се сравнява ефектът
от проведена кинезитерапия между
ТАВИ и ХАКП пациенти по отношение на физическия толеранс и проведения тест за шестминутно ходене.
Общо в проучванията са изследвани
570 ХАКП пациенти и 232 пациенти
след транскатетърната аортна клапна имплантация, които са провеждали едни и същи кинезитерапевтични
процедури. Средната стойност на
подобрение при шестминутен тест
за ходене след кинезитерапията при
ХАКП групата e 42±37% (97±88 м) и
50±45% (78±73 м) при ТАВИ пациенти (4.28% (-12.73;21.29); Р=0.62) [7, 20,
22, 23, 24, 25, 26].
Въпреки своята диагностична прецизност, кардиопулмоналният стрес
тест е използван само в едно проучване, проведено след смяна на аортна
клапа [20].

Данни от проучвания, сравняващи
ефекта от проведена кинезитерапия
при пациенти след транскатетърната аортна клапна имплантация и
ХАКП пациенти по отношение на
самостоятелността им при самообслужване чрез Бартел индекс, са
открити в две проучвания, в които
са взели участие 132 пациенти след
ХАКП и 136 след транскатетърната
аортна клапна имплантация. Средната стойност на подобрението на
Бартел индекса след кинезитерапия
при ХАКП пациентите е 15.3±14.6
точки, докато при болните с транскатетърната аортна клапна имплантация се увеличава с 13.7±13.6
точки. Не се открива съществена
разлика на подобрението на Бартел
индекса между ТАВИ и ХАКП групите (1.52 точки (-4.81,1.76): Р=0.36) [7,
10, 20, 23, 24, 25, 26].

Заключение
Калцифицираната аортна стеноза при възрастни и стари хора е хронично състояние, водещо до различни
прояви на болестта с характерно
бързо влошаване на общото състояние. Положителни резултати не се
достигат автоматично само чрез
високите технологичните интервенции или медикаментозното лечение. Ранната кинезитерапия е възможен, безопасен и ефективен метод
при полиморбидни възрастни и стари
хора както след транскатетърната
аортна клапна имплантация, така и
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след кардиохирургична интервенция
[20].
При пациенти с аортна стеноза,
коригирана чрез сърдечна операция
или чрез транскатетърната аортна клапна имплантация, ранната
целенасочена, кардиологична, кинезитерапевтична програма подобрява
физическия толеранс, функционалната независимост и качеството на
живот. Пациентите след транскатетърната аортна клапна имплантация или ХАКП имат сходни подобрения след проведени процедури по
кинезитерапия под ръководството
на кинезитерапевт по отношение на
физическия капацитет, общата двигателна активност и самостоятелност при извършване на ежедневни
дейности [19].

Препоръки за бъдещи проучвания в областта на кинезитерапията при болни след
транскатетърна аортна
клапна имплантация
Препоръките на повечето автори са свързани с конкретизиране на
характеристиките на протокола за
провеждане на кинезитерапевтични
процедури, уточняване на приложените средства, последователността и дозировката им при болни след
транскатетърната аортна клапна
имплантация в бъдещите изследвания; включване на контролна група
в проучванията, както и оценка на
дългосрочните ефекти и прогнози,
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свързани с кардиологичната рехабилитация [2, 3, 5, 8, 19, 20].
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Особености на стратегиите за справяне със стрес
на студенти от НСА „Васил Левски”
Надежда Костова
Стресът в ежедневието и неговата актуалност, заслужено печелят вниманието на много изследователи в тази насока. Не по-малък е интересът към
действията насочени към преодоляване на стреса. В настоящата разработка са разгледани особеностите на стратегиите за справяне със стрес при
студенти от НСА „Васил Левски“. Обект на изследване са: 82 студенти от
втори курс, редовно обучение, ТФ и УФ в НСА „Васил Левски“, от които 55
са мъже и 27 са жени. Представители на ТФ са общо 51 студенти, а на УФ –
31. Изследването е проведено по време на летния семестър на академичната
2017–2018 година. Данните от анализа, определиха с водещи позиции предимно
когнитивно ангажираните стратегии – активно справяне, планиране, позитивно преосмисляне, потискане на конкуриращи се активности.
Ключови думи: стрес, стратегии за справяне, студенти ТФ и УФ при НСА
„В. Левски“.

Peculiarities of the strategies for coping with stress among
students from the national sports academy „Vassil Levski”
Ass. Nadezhda Kostova, PhD
Daily stress and its actuality have deservedly gained the attention of many researches
in the field. The possible actions to overcome stress are not of lesser interest. In
this study we have examined the peculiarities of the strategies for coping with stress
among students from the National Sports Academy „Vassil Levski“. The subjects of
our research are 82 full-time students in the second year from the Training Faculty
and the Teaching Faculty of the Academy. 55 of them - men and 27 - women. The
representatives on the Training Faculty are 51- men and women, and the representatives on the Teaching Faculty are 31. The scientific study was conducted during the
academic year 2017-2018. The analysis of the results has determined predominantly
cognitive strategies – active coping, planning, positive reinterpretation and growth,
suppression of competing activities.
Key words: stress, coping strategies, students from National Sports Academy „Vassil
Levsk”..
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Физическо възпитание на учащите

Научните, теоретичните и практико-приложните изследвания в об
ластта на стреса бележат все поголямо развитие през втората половина на XX век. Днес, в най-общ
смисъл, се свързва със ситуация, в
която у индивида се формират негативни преживявания, които затрудняват обичайното му функциониране. Стресът като социален феномен
представлява „неспецифичен отговор на организма на всяко поставено
пред него изискване” [4]. Изследвания
в различни научни области, свързани
с изучаването на поведението на човека в критични ситуации, определят стреса като проблем с особен
интерес [2, стр. 36].
Основен момент в изследванията
по отношение на стреса е процесът
на справяне с него. Той предполага
дейностите на мислене и поведение,
които индивидът прилага в стресовите ситуации и тяхното анализиране. Подобни действия представляват „съвкупност от поведения,
имащи за цел да отстранят или когато това е невъзможно, да намалят
ефектите от стреса” [3, стр. 59].
Справянето със стреса се определя с понятието „coping” (копинг),
което включва действията на индивида при преодоляване на стреса
или т. нар. стратегии. Стратегиите за справяне се дефинират като
когнитивни и поведенчески усилия за
намаляване на отрицателните последици върху личността в стресови
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ситуации [7]. Процесите на справяне
(coping) са посредници във взаимоотношенията на личността с обкръжаващата среда. Лазарус и Фолкман дефинират два основни типа
стратегии за справяне със стреса
– проблемно-фокусирани (стратегии
насочени към решаване на проблема
и активно справяне) и емоционалнофокусирани (стратегии насочени към
регулиране на емоциите и пасивно
справяне) [11]. Проблемно-фокусираните стратегии имат цел да въздействат при взаимодействието на
индивида и средата, при тях поведението е ориентирано към противопоставяне на ситуацията и се опира
на поведенческите и когнитивните
усилия на индивида. Емоционалнофокусираните стратегии предполагат въздействие на индивида върху
себе си, за намаляване или овладяване на емоционален срив, породен от
стресово събитие. В изследване проведено при психолози от Южна Португалия се установява, че по-често
се прилагат проблемно-фокусираните стратегии, които се смятат за
по-ефективни при управлението на
стрес-процеса [8].
Доминиращата нагласа в обществото е, че стресът има отрицателни последици и съществена част
от усилията на хората са насочени
към справянето с него и намаляването на стресорите. Влиянието
върху редуцирането на стреса обаче
трябва да е ограничено до известна
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степен, тъй като избягването или
свеждането му до минимум може
да доведе до липса на личностно
развитие и растеж. В тази насока
ефективният подход е насочен към
оптимизиране реакциите на стреса.
Насърчаването към адаптивни отговори е важен регулаторен механизъм
за справянето със стреса [9].
Целта на изследването е по експериментален път да се разкрият
особеностите на стратегиите за
справяне със стреса, които студенти от НСА “Васил Левски” прилагат
в стресови ситуации.
Задачи:
1. Да се направи теоретичен анализ на изследвания проблем.
2. Да се установят предпочитанията към основните стратегиите за справяне със стреса
при студенти от НСА „Васил
Левски”.
3. Да се разкрият основните
нагласи към стратегиите за
справяне със стреса при студенти от ТФ и УФ – разпределени по пол.
Обект на изследване са: 82 студенти от втори курс, редовно обучение,
ТФ и УФ в НСА „Васил Левски“, от
които 55 са мъже и 27 са жени. Представители на ТФ са общо 51 студенти, а на УФ – 31. Изследването е проведено по време на летния семестър
на академичната 2017–2018 г.
Методи на изследване: за осъществяване на целта и задачите,

приложени в настоящата разработка са включени следните методи за
събиране на емпирична информация:
1. Проучване на литературни източници по проблема.
2. Въпросник за предпочитани стратегии за справяне със стреса COPE
– 1 [10], който се състои от 53
айтеми, допълнително структурирани в 14 субскали, определящи
стратегиите за справяне: активно справяне (С1 Active coping), планиране (С2 Planning), потискане на
конкуриращи се активности (С3
Suppression of competing activities),
въздържание (С4 Restraint coping),
търсене на инструментална
подкрепа (С5 Seeking social support
for instrumental reasons), търсене
на емоционална подкрепа (С6
Seeking social support for emotional
reasons), позитивно преосмисля
не и развитие (С7 Positive rein
terpretation and growth), примиряване или приемане на станалото
(С8 Denial), обръщане към религията (С9 Turning to religion), фокусиране върху емоциите и изразяването им (С10 Focusing on
and venting of emotions), отричане
или неприемане (С11 Acceptance),
поведенческа дезангажираност
(С12 Behavioral disengagement),
психическа дезангажираност (С13
Mental disengagement), употреба
на алкохол и наркотици (С14 Alco
hol-drug disengagement).
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3. Въпросник за демографските характеристики на изследваните
лица – възраст, пол, място на раждане, специалност в която се обучават, вида практикуван спорт,
хоби и др. (разпределението по възраст е представено на фиг.1.

нагласата да се търси полезното
и доброто в това, което се случва. Тя е част от стратегиите,
определящи когнитивното ангажиране към спряването със стресови ситуации.
Като втора по степен на значи-

Фиг.1. Разпределение на анкетираните студентите по възраст

Анализ на резултатите
Първата насока на анализа е отнесена към установяване на основните стратегии за справяне със
стреса, прилагани от студенти
в НСА „В. Левски”. Анализът на
резултатите (табл. 1) показва,
че с най-висок бал 12,54 (SD=2,10)
при всички студенти от ТФ и
УФ, е стратегията С7 – позитивно преосмисляне и развитие. Тази
стратегия се характеризира с водещо значение по отношение на
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мост за студенти от НСА „Васил
Левски” се нарежда стратегията С1активно справяне 12,16 (SD=1,85).
Това вероятно се обяснява с факта,
че студентите – спортисти, притежават личностни качества, които ги
отличават от тези, които не спортуват. Във връзка със спортната им
биография, те придобиват знания,
изграждат умения и развиват навици, които подпомагат действията,
насочени към справянето със неочаквани, стресови ситуации [1]. Спор
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тът е феномен, който съдейства за
биосоциалното развитие на практикуващите го. Проявата на физическа
подготовка, воля и адекватни решения за справяне с трудностите по
време на физическите и психическите изпитания, са основа за успешното им преодоляване и постигането
на високи спортни резултати във
всеки един вид спорт.
На трето място се нарежда
стратегията С2-планиране с бал
11,95 (SD=2,86). Планирането, като
процес, стои в основата на учебно-възпитателната и спортносъс-

тезателната дейност [3]. От съществено значение за постигане на
определена цел и решаване на конкретните задачи, е необходимо да
се осъществи предварителен процес
на обмисляне. В този смисъл, това е
предпоставка за успешно справяне и
реализация. Вероятно планирането в
условията на спортната дейност, е
оказало влияние върху формирането
на личностните характеристики на
изследваните лица. Студентитеспортисти прилагат своите умения
и качества, изградени в условията на
спортносъстезателната дейност и

Таблица 1. Разпределение на средните стойности на стратегиите за справяне със стреса на студентите от II курс на НСКА „Васил Левски”
Показатели
Стратегии за справяне
С1 – Активно справяне
С2 – Планиране
С3 – Потискане на конкуриращи
се активности
С4 – Въздържане
С5 – Търсене на инструментална подкрепа
С6 – Търсене на емоционална подкрепа
С7 – Позитивно преосмисляне и развитие
С8 – Примиряване или приемане на станалото
С9 – Обръщане към религията
С10 – Фокусиране върху емоциите
и изразяването им
С11 – Отричане или неприемане
С12 – Поведенческа дезангажираност
С13 – Психическа дезангажираност
С14 – Употреба на алкохол и наркотици

Мin.

Max.



SD

4,00
1,00

16,00
16,00

12,16
11,95

1,85
2,86

4,00

15,00

10,35

2,18

4,00
4,00
4,00
4,00

16,00
16,00
16,00
16,00

10,50
11,12
9,44
12,54

2,19
2,66
2,58
2,10

1,00
4,00
4,00

16,00
16,00
16,00

8,99
7,27
8,73

2,74
3,34
2,73

4,00
4,00
4,00
1,00

15,00
16,00
15,00
4,00

8,28
6,29
9,22
1,38

2,11
2,22
2,58
0,75
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по отношение на справянето със
стресови ситуации.
От направеният сравнителен анализ на всички предпочитаните стратегии от студентите и на двата
факултета (ТФ и УФ), не се установиха статистически значими разлики. Най-вероятно, това е в пряка зависимост от спортната биография,
която притежават изследваните
лица и близостта в предпочитанията към действията, в непредвидими
и сложни стресови ситуации (фиг. 2).
Традиционна насока при изследване на стратегиите за справяне със
стреса и тяхната структура са
половите различия, оказващи пряко
влияние върху конкретна реакция в
дадена ситуация. На табл. 2 са пред-

ставени резултати от предпочитаните стратегии за справяне със
стреса при студените от ТФ, разпределени по пол. Впечатление прави,
че средните стойности на значителен брой стратегии, са с по-високи
стойности при мъжете, в сравнение
с жените. Разликите в баловете са
с нисък коефициент на гаранционна
вероятност (Р≤95%), но са основа
за търсене на различия между двата
пола.
Стратегия С1 – активно справяне
е с бал за мъжете (12,13 и SD=1,71),
а при жените (11,30 и SD=2,25). Поради факта, че социалният статус
на мъжа изисква той да се грижи за
семейство, да е водещ, ръководител
и организатор, най-вероятно това

Фиг.2. Средни стойности на предпочитанията на студентите-треньори и
учители към стратегиите за справяне със стреса
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оказва своето въздействие и при
справянето със стресови ситуации, в
които е необходимо конкретно да се
реши възникналия проблем. При стратегия №2 – планиране, мъжете са с
бал (12,03 и SD=2,30), а жените отново с по-нисък бал от (10,60 и SD=3,50).
Планирането е процес на усилено търсене на действия за решаване на конкретния проблем, като разликата
между студентите мъже и жени от
ТФ, най-вероятно може да се дължи
на практикувания вид спорт. Предполагаме, че в извадката са попаднали
представители от мъжки пол, които
практикуват отборни спортове. Последните се характеризира с изменчи-

вост на ситуацията, вариативност
в двигателните действия на противника и непредвидимост на играта.
Всичко това, провокира изграждането на план за действие в неочаквани
ситуации.
С бал от (10,90 и SD=1,85) за мъжете и съответно (9,95 и SD=2,42)
за жените, е стратегия С3 – потискане на конкуриращи се активности.
Тази стратегия е определяща при
действия, които са насочени към
усилията за справяне с проблема и изолират ситуации, които биха могли
да попречат върху концентрацията.
Това е в пряка зависимост от високите стойности на стратегиите –

Таблица 2. Предпочитани стратегии за справяне със стреса на студенти
от ТФ, в зависимост от пола
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатели
Стратегии
С1
C2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10
С11
С12
С13
С14

МъжЕ – ТФ
1
12.13
12.03
10.90
10.64
11.45
9.38
12.64
9.54
8.42
8.74
8.32
6.71
9.32
1.45

SD1
1.71
2.60
1.85
2.51
2.60
2.56
1.78
2.73
3.96
2.57
1.87
1.99
2.27
0.77

Жени – ТФ
2
11.3
10.60
9.95
10.15
11.25
10.15
12.15
8.30
6.55
9.50
8.70
6.55
9.45
1.20

SD2
2.25
3.50
2.42
2.39
2.63
2.70
2.52
2.36
2.68
3.02
2.23
3.00
2.81
0.70

d

P%

0.83
1.43
0.95
0.49
0.20
0.77
0.49
1.24
1.87
0.76
0.38
0.16
0.13
0.25

85.8
90.0
88.2
51.3
21.1
68.5
58.5
90.0
93.0
65.9
48.3
18.0
14.2
75.8
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активно справяне и планиране, което
показва, че те заемат важно място
в структурата на справянето със
стреса. Интересна е постигнатата
разлика (d=1,87) при гаранционна вероятност (Р=93,0%) при стратегия
№9 – обръщане към религията. Целенасоченото, активно справяне на
мъжете с изискванията на средата, е
подкрепено и с религиозните нагласи
за постигане на успех. В настоящата извадка са попаднали мъже-спортисти, които по-често се уповават
на религията, в сравнение с жените.
Това най-вероятно се дължи на традиции, убеждения, семейно възпитание и пр. Несъществени са средните

стойности при мъжете и жените
от ТФ, по отношение на стратегиите С4, С5, С6, С7, С10, С12, С13.
На табл.3 са представени предпочитаните стратегии за справяне
със стреса при студентите от УФ,
отново разпределено по пол.
За разлика от студентите в ТФ,
при студентите – учители, не се отличават стратегии за справяне със
стреса, които да се предпочитат и
прилагат в по-голяма степен от единия пол.
Средните стойности са близки
по бал, а гаранционната вероятност
е не по-висока от (Р≤68,3). Ако причините (за разликите в прилаганите

Таблица 3. Предпочитани стратегии за справяне със стреса на студенти
от УФ, в зависимост по пола
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Показатели
Стратегии
С1
C2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10
С11
С12
С13
С14

Мъже – УФ
1
12.54
12.62
10.30
10.58
10.63
8.92
12.50
8.95
6.96
8.30
8.08
5.75
9.17
1.15

S1
1.50
2.62
2.37
1.82
3.09
2.65
2.23
3.14
2.74
2.62
2.29
1.78
2.79
0.83

Жени – УФ
2
12.00
13.66
9.00
10.33
12.33
8.66
13.66
9.00
7.00
8.66
7.00
5.33
7.66
1.00

S2
2.65
1.15
1.00
1.15
0.58
2.51
1.53
3.00
3.61
1.15
2.65
1.15
3.51
-

d

P%

0.54
1.04
1.30
0.25
1.70
0.26
1.16
0.05
0.04
0.36
1.08
0.42
1.51
0.15

40.9
49.2
63.4
18.0
64.4
12.2
61.0
1.70
1.90
18.6
54.8
30.2
60.1
68.3
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стратегии) се търсиха в спецификата на вида спорт и спортната биография на студентите – спортисти
(мъже и жени), то най-вероятно
това е предпоставка, поради която
не могат да се намерят значими разлики в предпочитаните стратегии
при мъжете и жените от УФ. Учителската професия и в частност
тази на спортния педагог (учител
по физическо възпитание и спорт)
е практикувана и от специалисти,
които не са били активни състезатели в конкретен вид спорт. Това,
най-вероятно е оказало своето въздействие върху личностните черти
на изследваните лица (мъже и жени)
в извадката. Като цяло, те се характеризират с близки предпочитания по отношение на отделните
стратегии, независимо от половите им характеристики. Но подобно
на студентите от ТФ, на челните
места, като водещи в структурата отново се определят стратегии
С2-планиране, С1- активно справяне,
С7 - позитивно преосмисляне и развитие. Стратегия №2 – планиране с
бал при мъжете (12,62 и SD=2,62), а
при жените (13,66 и SD=1.15) е една
от типичните проблемно-фокусирани стратегии, установена в научни
изследвания и на други автори [6].
Тя категорично оказва положителен
ефект по отношение на справянето
със стреса и спомага за предотвратяване на професионалното изгаряне
(бърнаут) при учителите [5, стр.

119].
В заключение, резултатите от
изследването установиха значими
разлики по пол при студентите от
Треньорски факултет (мъже и жени).
Не се установиха подобни различия
при студентите-учители. Данните
от анализа обаче, категорично потвърдиха сходството в прилаганите
стратегии като цяло. Водещи позиции в структурата на стратегиите,
заеха предимно когнитивно ангажираните стратегии – активно справяне, планиране, позитивно преосмисляне, потискане на конкуриращи
се активности.
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Проучване на интереса към часовете по физическо
възпитание и спорт в Х и ХI клас на СОУ
Красимир Радков, Георги Крачанов
Целта на последвалото изследване е да установим желанието на
учениците(n=80) за практикуване на спортно-анимационни дейности на открито. Използвано е анкетно проучване от 10 въпроса, чрез което виждаме,
че 54% имат интерес към такива, а 18% не се интересуват от нивото на физическата си дееспособност. Интересното е че 28%, не могат да преценят,
което смятаме за притеснително, имайки предвид зрялата възраст на учениците. Следователно можем да заключим, че системата за ФВС има нужда от
промени, които трябва да бъдат направени сега, с цел едно по-светло бъдеще
на подрастващите.
Ключови думи: ученици, Х, ХI клас, часови по физическо възпитание и спорт,
интерес

Study of the level of interest of physical education in high
school – 10th and 11th grade
Krasimir Georgiev Radkov, PhD Student
Georgi Rosenov Krachanov, PhD Student
The aim of the subsequent study is to identify the students’ desire (n = 80) to practice
sport-animation outdoors. A questionnaire survey of 10 questions has been used,
whereby we see that 54% have an interest in them and 18% do not care about their
physical capacity. Interestingly, 28% can not judge what we consider to be worrying given the mature age of the students. Therefore, we can conclude that the PES
system needs changes that need to be made now, with a view to a brighter future for
adolescents.
Key words: pupils, X, XI class, classes in physical education and sport, interest

Научните методи, основаващи се
на материалистичната философия,
са изключително успешни в осигуряването на по-голям контрол на знанието. В края на XIX век физиците
откриват емпирични феномени, които не могат да бъдат обяснени от

класическата физика. Това доведе
до развитието, през 20-те и 30-те
години, на революционен нов клон на
физиката, наречен – квантова механика. Тя показа, че атомите и субатомните частици на са твърди и
фиксирани в пространството, а ви-
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брират постоянно в него. Miller, L.
[6], заключава, че има фундаментална връзка между съзнанието и материята.
Според д-р Стюард Халероф от
университета в Аризона и проф. Сър
Роджър Пенроуз – математически
физик в Оксфордския университет,
човешкият мозък е „биологичен компютър”, а съзнанието – програма,
управлявана от квантов компютър
[2;3;4]. Според тази теория човешките души са повече от просто
„взаймодействия” на неврони в нашия мозък.
Твърдението е подкрепено и от
проф. Рандал О‘Райли от университета в Боудър, Колорадо. Той споделя,
че нашият физически свят е една от
многото честоти, честотни вълни
или измерения. За да усещаме и взаимодайстваме с този свят, имаме
нужда от външна обвивка. Тя вибрира в същия честотен диапазон,
за разлика от радиотелевизионните
честоти [6].
Следователно можем да направим извода, че физическата активност играе фундаментална роля в
развитието на човека. Движението
трябва да присъства в ежедневната
програма, което не бива да се променя, дори при пълна автоматизация на
бита. За съжаление, повлияно от информационния „натиск” на малки, но
влиятелни икономически структури,
обществото промени начина си на
съществуване. Новосъздадените кон-
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суматорски ценности на западната
цивилизация оказват огромен ефект
върху културния отпечатък на останалия свят. Така наречените „евроатланстически ценности” (западни)
въведени от ООН през 70-те години
на ХХ век, разменят наследствените традиции и обичаи на народите,
с конвенционалното колониално-консуматорска пропаганда. Водени от
желания за икономическа стабилност
и облаги, здравният им статут остава на заден план, което за съжаление има негативни физико-биологични
последствия. Последствия от тези
промени има и върху възпитанието
на подрастващите, които един ден
ще трябва да предат своите знания
и опит на следващото поколение. Неадекватните действия от страна на
различни институции, същите такива и от страна на родители, водят
човечеството към матричен, а не индивидуален модел на поведение.
Училището, като градивен елемент на обществото трябва да се
справя с все повече нелепи ситуации,
които имат негативен ефект върху обучаващите се. Информацията,
която се подава на учениците от
учителите не е достатъчна за разгръщане на техните индивидуалности. Изнасянето на лекционно поднесени уроци, всеки ден, натоварва
психическата система на учениците,
за сметка на физическите им нужди.
Липсата на такива води до затруднено развитие в жизнения път.
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Управляващата световна парадигма гласи, че „родителите трябва
да пращат децата си на училище по 5
дни седмично, като това ще помогне
за навлизането, развитието и успеха
в живота им”. Прилагайки само методи, изискващи индивидуално изпълнение на дадена задача, възпитава егоистична ценностна система,
насочена към външно благоданствие.
Следване на определена учебна програма, потиска организационните
умения. Информационните нужди на
учениците не съвпадат с предварително подготвените материали за
изучаване (наизостяване) от различните министерства, отговорни за
нея. Често срещаме несъотвествие
на факти, които в наши дни лесно
може да оспорим като различни от
обективната истина. Всяко дете
трябва да научи определено нещо, в
определено време(клас), за да може
да продължи напред в образованието
си. Това противоречи на основния човешки принцип, че всеки от нас е уникален. Преподаването под формата
на лекция, също не е в крак с времето,
като не трябва да подценяваме мигновенния достъп до информация, от
всички познати сфери на познанието,
посредством информационните технологии. Вследствие на тези процеси,
често учениците, които вече са в заключителния период на задължителното минимално образование, според
законовата разпоредба на Република
България, пропускат важни въпроси,

като: „Какво умея да правя добре?;
„Какво е мястото ми в обществото”
и т.н.
В труда на проф. Диана Димитрова „Физическа дееспособност на подрастващи във връзка с възрастовите
промени в телесните размери и състав на телесната маса” от 2001 г.,
намираме интересни сведения от две
големи изследвания (табл. 1 и 2) [1]:
За съжаление от тогава не са правени големи проучвания на територията на република България. Според
нас това ниво е влошено от преди 20
години вследствие на редица познати на спортните педагози проблеми,
като: лошо възпитание, нездравословна храна и т.н.
Мястото на часовете по физическо възпитание и спорт дори не е на
стъпалото, което е било само преди
30 години, когато духовното усъвършенстване е тема табу. Социалният
строй тогава е обръщал повече внимание на здравословното състояние
на управляваното от него народна
маса. Анализирайки данните събрани от тогава до днес може да направим заключението, че развитието на
подрастващите върви спрямо икономическите нужди на държавата.
Амплитудата на промените в професионалното направление на българина се промени от такова изискваща физическа култура до такaва,
която не изисква . Всичко това води
до промени във възпитанието на децата от активно към пасивно, със
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Таблица 1. Средни стойности на ръст при 16 –17-годишна възраст
Година на
изследване
1992 г.
(Слънчев, П.)
1998 г.
(Димитрова, Д.)

16-годишни
юноши

Възраст
17-годишни
16-годишни
юноши
девойки

17-годишни
девойки

173,5 см

175,5 см

161,4 см

162,1 см

175,0 см

178,2 см

163,3 см

164,3 см

Таблица 2. Средни стойности на тегло при 16-17-годишна възраст:
Година на
изследване
1992 г.
(Слънчев,П.)
1998 г.
(Димитрова, Д.)

16-годишни
юноши

Възраст
17-годишни
16-годишни
юноши
девойки

64,6 кг

68,8 кг

57,1 кг

58,9 кг

62,2 кг

63,2 кг

54,5 кг

53,9 кг

склонности от свръхконсумация на
храна и вещи. Следователно учениците рядко проявяват интерес към
активни дейности, а по-скоро към
такива програмирани от икономически нужди. Неадекватната роля на
родителите спрямо възпитанието
на децата им е голяма пречка в правилното развитие на човечеството
в началото на новото хилядолетие.
Настоящото иследване има за
цел да даде реална оценка за ефекта
от часовете по физическо възпитание и спорт и да се установи заинтересоваността на учениците към
извънкласни занимания с физическа
активност в спортни центрове и/
или природни паркове в близост до
населения район.
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17-годишни
девойки

За реализирането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да установим желанието на
учениците за практикуване на
спортно-анимационни дейности на открито.
2. Да установим потребността
от връзка с природата при учениците.

Методика
1. Анкетно проучване, което съдържа 10 въпроса, свързани със
събиране на антропометричните данни, интерес към часовете по физическо възпитание и
спорт и потребността им от
контакт с природата. Можем
на видим бланката в прил. 1,
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която е изготвена от катедра
„Психология” в НСА.
2. Статистическа обработка на
данните с компютърна програма SPSS Statistics 19. Изчислени
са средните стойности на получените резултати
Субект на изследването са 80
юноши и девойки от Х и ХII клас на
СОУ „Акад. Михайл Арнаудов”.
Изследването е проведено в гр.
София, от 17.01. до 19.01 2017 г., с водещ преподавател по ФВС – Людмил
Кръстев. На учениците е проведена
10–15-минутна запознвателна лекция,
с цел разбиране на смисъла на последвалата анкетна карта. Отделеното
от тях време за попълване е 5 мин.

Фиг. 1. Ръст (h) (см)

Анализ на резултатите
Използваната софтуерна програма за обработване на данните е SPSS
Statistics 19.
Проявилите интерес към изследването са n=81, като юношите(Ю)
са n=34, а девойките(Д) n= 47, което
показва по-голям женски интерес,
което е нормално за тази възраст.
На фиг. 1 и фиг. 2 виждаме разпределението на стойностите, като
при юношите Smean (h;w) = 183 см;
76 кг, а при девойките Smean (h;w) =
165 см; 54 кг. Табл. 3 показва средните нива на индекса на телесна маса
(БМИ), които са в нормалните граници за тази възраст.
Фиг. 3 са показани резултати от
изследването на интереса на уче-

Фиг. 2. Тегло (w) (кг)

ниците към физическото възпитание и спорт(ФВС), физическа ак
тивност(ФА) извън училище и потребноста от такава в околните
природни паркове(ПП). Наблюдаваме, че над 77% имат потребност
от време отделено за движение,
както и че 66% желаят включва
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не на алтернативно провеждане на
тези часове под формата на свободно избираем предмет(СИП), към
програмата на Министерството на
образованието(МОН).
Следователно, можем да направим извод, че учениците могат своТаблица 3
Показатели

Юноши

Девойки

Ръст

183

165

Тегло

76

54

БМИ

22,7

19,8

бодно да участват в спортно-анимационни дейности в природата.
Фиг. 4 представя потребността
на учениците от връзка с природата.
Въпросите имат за цел да се оцени
нуждата им от посещение на ПП
или просто да бъдат отделени от
градските условия. Диаграмите съответстват на въпросите спрямо
последователността.:
1 . Изцяло несъгласен |
2. Донякъде несъгласен |
3. Не мога да преценя |
4. Донякъде съгласен |
5. Изцяло съгласен

Интерес към ФВС

Интерес към ФА

Интерес към ФА в ПП

Интерес към СИП

Фиг. 3
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Фиг. 4

1. Моето идеално място за почивка ще бъде отдалечен и див район
1 | 2 | 3 |4 | 5
2. Винаги мисля за това как мойте действия засягат околната среда
1 | 2 | 3 |4 | 5
3. Връзката ми с природата и околната среда е част от моята духовност.
1 | 2 | 3 |4 | 5
4. Забелязвам дивия живот където и да съм
1 | 2 | 3 |4 | 5
5. Връзката ми с природата е важна част от моята същност
1 | 2 | 3 |4 | 5
6. Чувствам се много свързан с всички живи същества и Земята
1 | 2 | 3 |4 | 5
С цел олесняване на обработката,
резултати от 6-те въпроса ще бъдат
осреднени. Диаграмите показват, че
54% имат биологична потребност
от посещаване на ПП, а 18% нямат
такава. Интересно е, че останалите
28% „не могат да преценят”, което е

смятаме за проблем, отчитайки зрялата възраст на учениците.

Заключение
cc Въпреки остарялата система за
ФВС, учениците все още имат
интерес към нея.
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cc 66% от тях биха заменили фиксираните часове по ФВС, с такива изнесени в ПП в околността.
cc 54% от учениците имат потребност от повече време прекарано
в естествени условия.
cc Близо 1/3 от изследваните още
не са намерили ориентир за развитие.
Препоръката, която можем да
изведем в следствие на нашето проучване е, че часовете по ФВС не са
„в крак с времето си”. Има нужда
от реформи и преквалифициране на
учителите, както и повече работа
с висшите учебни заведения, които
също страдат с вече належащите
дефицити на квалифицирани кадри.
Въвеждането на СИП по катерене
към програмата за ФВС, би имало
благоприятен ефект върху подрастващите. Смятаме, че прекрасните природни дадености на околията
на нашите градове трябва да присъства ежеседмично в програмата
на МОН.
Също, смятаме че изучаваните
към „задължителни“ спортове, заложени от министерството, могат
да бъдат прибавени такива, също
под формата на СИП[8]. Пример за
такъв е „спортно катерене”, като
средство за повишаване на физическата дееспособност(ФД) и психическа устойчивост(ПУ) при учениците. Той лесно може да бъде включен
към програмата на “Задължителните области на учебно съдържание
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„Туризъм, ориентиране, зимни спортове” Във въведението изложихме
няколко твърдения от различни признати учени в областа си. Те смятат, че ФД и ПУ са взаимно свързани
и трябва да бъдат развивани едновременно. Присъстването на такъв
алтернативен начин на прекарването на часовете по ФВС, би имал прекрасен ефект върху развиващите се
юноши и девойки.
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Приложение ном. 19 към т. 19, Министерство на образованието.

Приложение: 1
Инструкции:
Анкетата е напълно анонимна, като резултатите ще се използват с научна
цел. Моля отбележете вашия пол, ръст и тегло. Отговорете на първите 5 въпроса с ДА / НЕ . Оценете за всяко от следните твърдения степента, до която сте
съгласни, използвайки скалата от 1 до 5, показана долу. Моля, отговорете както
наистина се чувствате, а не както мислите, че се чувстват “повечето хора”.
1 . Изцяло несъгласен | 2. Донякъде несъгласен | 3. Не мога да преценя | 4. Донякъде съгласен | 5. Изцяло съгласен
Пол: М / Ж Ръст .......
Тегло.......
1. Имате ли интерес към часовете по физическо възпитание и спорт ?		
			
ДА / НЕ
2. Колко време седмично отделяте за спорт и/или физическа активност ?		
		
..........ч.
3. Имате ли интерес към извънучилищните занимания с физическа активност
?			
ДА / НЕ
4. Имате ли интерес към физическа активност в природни паркове, около вашето населено място ? ДА / НЕ
5. Желаете ли към програмата за физ. възп. и спорт, да бъдат добавени часове
в тези паркове ?
ДА / НЕ
6. Моето идеално място за почивка ще бъде отдалечен и див район.
1 | 2 | 3 |4 | 5
7. Винаги мисля за това как мойте действия засягат околната среда
1 | 2 | 3 |4 | 5

Адрес за кореспонденция
Красимир Радков, докторант – НСА
Георги Крачанов, докторант
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Ефекти от възпитателните въздействия
на семейството и училището върху
отношението към спорта на студенти
Мая Чипева, Капка Василева
Спортната активност е основен компонент в здравословния начин на живот при съвременните хора. Отношението към спорта в младежка възраст
е резултат от възпитателните въздействия на семейството и училището
през детството и юношеството. Целта на настоящото изследване е да се
установят особеностите във възпитателните въздействия при спортуващи и неспортуващи студенти. Резултатите показват наличие на по-силна
подкрепа от семейството за занимания със спорт и по-силно въздействие на
учителите по физическо възпитание за създаване на положително отношение
към спорта при тези студенти, които спортуват редовно.
Ключови думи: спортна активност, отношение към спорта, семейство, училище, физическо възпитание

The effects of the educational impact of the family
and the school on the students’ attitude towards sport
Maya Chipeva, Kapka Vasileva
The sports activity is the main component of the healthy lifestyle of the contemporary people. The attitude towards sport during the early years of our life is a result
of the educational impact which the family and the school have on the particular
individuals during their childhood and teenage years. The aim of this research is to
identify the specific features of the educational impact on students who are active in
the sports field and the ones who are not. The results show the presence of greater
support in families who are active in sport and a stronger impact, produced by Physical Education teachers, in order to form a positive attitude towards sport in students
who do different kind of sports regularly.
Key words: sports activity, attitude towards sport, family, school, physical education.

Необходимостта от двигателна активност преди всичко чрез
спорт и физически упражнения, има
стойност на аксиома за здравето и
благополучието на хората при съ-
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временните условия на живот. Урбанизираната среда, стресът, изменените условия на труд все повече
отнемат възможността за оптимално физическо натоварване в рам-

Спорт & наука, кн. 6 2018 г.

ките на ежедневните ангажименти.
В този смисъл спортуването и осъществяването на други видове преднамерена двигателна активност се
превръщат в най-съществения компонент на здравословния начин на живот. Положително отношение към
спорта и двигателната активност
може да се формира в продължение на
целия живот, но то става обективна
реалност преди всичко под въздействие на семейството и училището,
когато тези възпитателни фактори
залагат стабилни основи през ранните възрастови периоди – детство
и юношество. Техните въздействия
проявяват своите ефекти през младежката възраст и зрелостта.
В научната литература проблемът за влиянието на семейната
среда върху положителната нагласа към спорта при децата се разработва активно в различни насоки
– качествени изследвания върху съдържателните аспекти на влиянието, интензивност в зависимост от
структурата на семейството и
взаимодействието между членовете му, примерът на сестри и братя,
културни характеристики, икономически статус и др. [4,5,6,7,8]. Независимо от различията в подходите
във всички изследвания се изхожда от
идеята за съществената роля на семейното влияние за създаване на положително отношение към спорта в
младите генерации.

Като социална институция училището е призвано да оказва разнообразни образователни, възпитателни и социализиращи въздействия,
които ще осигурят пълноценно успешно личностно развитие и включване на младите хора в социалната
система. В нормативните документи се посочва, че физическото възпитание в България трябва да осигури
компетентност по отношение на
физическите упражнения, правила
за изпълнение на двигателни задачи
и постигане на „спортна образованост”. В Държавният образователен
стандарт по физическо възпитание и
спорт са заложени цели за всяка училищна степен, които градират от
създаване на положително отношение към спортните дейности, през
осъзнаване значението на физическата активност като фактор за здравословен начин на живот до „формиране на спортен стил на живот
и избор на подходяща двигателна
дейност за самоусъвършенстване”
[2]. Заниманията по физическо възпитание и спорт в училище за много
деца са основа за включване в активна двигателна дейност[11] и възможност за провеждане на редовна
и структурирана физическа активност [7]. Тези цели и задачи не могат
да се реализират на практика без наличие на професионална компетентност и личностна ангажираност на
учителите по физическо възпитание
[9]. Цялостната дейност на училищ
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ната институция от своя страна
влияе върху мотивите за занимания
със спорт на учениците в следващото ниво на тяхното образование –
като студенти в университета [9].
Целта на проведеното изследване е да се разкрие спецификата във
влиянието на възпитателните въздействия, оказвани от семейната и
училищната среда, върху спортуващи и неспортуващи студенти.
Задачите на изследването са:
1. Установяване нивото на спортна активност на студентите.
2. Определяне на качествените и
количествените характеристи
ки на възпитателните въздей
ствия на семействата при
спор
туващи и неспортуващи
студенти.
3. Определяне на качествените и
количествени характеристики
на възпитателните въздействия на училището при спортуващи и неспортуващи студенти.
4. Установяване на различията
във възпитателните въздействия, оказвани през детската и
юношеската възраст при спортуващи и неспортуващи студенти.
Субект на изследване са 101 студенти от Техническия университет
в София, от които 65 (64,4%) са
жени и 36 (35,6%) са мъже. Средната
възраст на студентите е 19,6 години
(Min=18; Max=22; SD=0,82). Изслед-
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ването е проведено през учебната
2017/18 г., през която студентите са
в първи и втори курс на обучение в
бакалавърска степен.
Основният метод за събиране на
емпирични данни е анкета с открити и закрити въпроси. Те са насочени
към установяване нивото на спортна
активност на студентите към момента на изследването; спортната
активност на техните родители и
нивото на подкрепа и насърчаване на
децата им към занимания със спорт;
отношението на студентите през
времето, когато са били ученици към
учебния процес и заниманията по физическо възпитание и спорт; влиянието на техните учители по физическо
възпитание за създаване на интерес
към спорта и двигателната активност. За отделните алтернативи
на отговори е приложена рангова
скàла за степен на влиянието. За висока степен на влияние е определена
рангова позиция 5, за умерена -3 и за
незначителна – 1. По този начин са
изведени количествени показатели за
въздействията от страна на семейството и училището. Съдържанието
на откритите въпроси в анкетата е
обработено чрез контент-анализ.
Статистическата обработка на
данните е извършена чрез програмата IBM SPSS Version 23. Приложени
са методите честотен анализ, вариационен анализ, сравнителен анализ
за независими променливи (MannWhitney Test).
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Анализ на резултатите
Първоначалната насока на анализа е свързана с определяне вида на
спортната активност при изследваните лица. Данните показват, че найголям е относителният дял на студентите, които редовно спортуват
(47,6%). Установяваме положителна
тенденция за нивото на двигателна активност в младежка възраст,
като се имат предвид резултатите от други изследвания, проведени
в страната през последните години
[1,3]. Независимо от това, все още
над половината младите хора, обхванати в изследването не спортуват
или епизодично се включват в активна двигателна дейност (фиг.1).
По-голям е относителният дял на
жените, които не спортуват (20%),
в сравнение с този на мъжете (8,3%).
Типичната форма на двигателна активност за спортуващите студенти са фитнес занимания с честота
между 2 и 5 пъти седмично.

Влиянието на семейството за
създаване на положително отношение към спорта и спортната активност на младите хора е изследвано по
два показателя – личния пример на
родителите, оказван чрез собствената им спортна активност и подкрепата от страна на родителите
към спортните занимания на децата
в семейството.
Почти половината от изследваните лица, посочват че родителите
в техните семейства също са спортували. Най-голям е относителният дял на студентите, които съобщават че спортуващият родител е
само бащата (24,8%), а значително
по-малък е на тези, които са посочили, че някакъв спорт е практикувала
само майката (8,9%). В семействата
на 15,8% от студентите със спорт
са се занимавали и двамата родители. Малко над половината от студентите не са имали въздействие
чрез личния пример на родителите за
спортна активност – 50,5%.

Фигура 1. Разпределение на изследваните лица в зависимост от спортната
им активност
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С оглед задачите на изследването
интерес представляват данните за
спортна активност на родителите
при отделните групи студенти. Във
всички групи по-висока спортна активност се установява при бащите,
отколкото при майките. Също така
се наблюдава изразена връзка между
спортната активност на родители
и деца. От редовно спортуващите
студенти 29,2% произхождат от
семейства, където и двамата родители са спортували, докато при
епизодично спортуващите студенти това се отнася само до 5,4%.
Нито един от студентите, които
не спортуватà не е посочил, че в неговото семейство са спортували и
двамата родители (табл. 1).
Извършен е контент-анализ на
отговорите в открития въпрос, чрез
който изследваните лица описват
накратко подкрепата от страна на
семейството по отношение на заниманията им със спорт. Определени

са три категории за анализ – оказвана подкрепа във всяко начинание, целенасочена подкрепа за занимание със
спорт и неутрално отношение – липса на определена подкрепа, но същевременно липса и на бариери пред заниманията. За втората категория са
изведени три подкатегории – мотивация и окуражаване, организационна
и логистична подкрепа, финансово
обезпечаване. Резултатите недвусмислено показват, че преобладаващата част (64,6%) от редовно спортуващите студенти са получавали
целенасочена подкрепа от своите семейства за занимания със спорт. Значително по-малък е относителният
дял на студентите от другите две
групи, които са получили същия вид
подкрепа (табл. 2).
Анализът на резултатите от
ранговата скала за влиянието на
спортната активност на родителите и на семейната подкрепа отново
показва, че и по двата показателя

Таблица1. Спортна активност в семейната среда на студентите
Студенти спортна
активност
Редовно
спортуват
Спортуват
епизодично
Не спортуват
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Семейна среда – спортна активност
Само баща
(%)

Само майка
(%)

Двамата
родители
(%)

Нито един от
родителите
(%)

29,2

10,4

29,2

31,3

21,6

8,1

5,4

64,9

18,8

6,3

-

75,0
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Таблица 2. Семейна подкрепа на студентите за занимания със спорт

Студенти – спортна
активност

Семейна среда – подкрепа
Неутрално
За всичко
За спортуване
отношение
(%)
(%)
(%)

Редовно спортуват

18,8

64,6

16,7

Спортуват епизодично

32,4

37,8

29,7

Не спортуват

43,8

12,5

43,8

положителното въздействието на
семейната среда е по-силно изразено
при тези студенти, които редовно
спортуват (фиг.2).
Статистически значими различия в силата на семейното влияние
се установиха и по двете негови измерения. По отношение влиянието
на спортната активност на родителите се установи разлика между
редовно спортуващите студенти и
неспортуващите – U=2,76; α=0,01;
между епизодично спортуващите и
неспортуващи – U=1,99; α=0,05. По
измерението подкрепа на семейство-

то се разкри разлика между редовно
спортуващите и неспортуващи –
U=3,35; α=0,001 и също така между
епизодично спортуващите и неспортуващи студенти – U=2,30; α=0,05.
Съществена роля за формиране на
определено отношение към спортната активност безспорно има и училището и по-специално качеството
на обучението по физическо възпи
тание, удовлетвореността от него
и целенасочените въздействия на
спортните педагози. По-голямата
част от всички изследвани лица редовно са посещавали уроците по фи-

Фиг. 2. Възпитателни въздействия от семейната среда
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зическо възпитание, като водещият
мотив за 62,4% е удовлетвореността им от начина на провеждане и
осъзнаване на тяхната полезност, а
8,9% са ги посещавали защото много харесват учителя си. Не малък е
относителния дял на тези, които
са ги посещавали само, за да нямат
отсъствия и да изтърпяват поради това неприятни последствия 22,8%. Само 3% са били освободени
от физическо възпитание по меди-

цински причини и също толкова са
търсели всякакви възможности, за
да отсъстват от уроците (табл.3).
Разпределението на отговорите
във връзка с оценка за влиянието, което учителите по физическо възпитание са оказали на изследваните лица за
създаване на положително отношение
към спорта и спортната активност
са представени в табл. 4.
При всички групи студенти, наймалък е броят на тези, които съоб-

Таблица 3. Водещи причини за посещение на уроците по физическо възпитание

Харесват учителя
(%)

Последствия
от отсъствия
(%)

Освободени
(%)

Стремеж към
отсъствия
(%)

Студенти –
спортна активност

Харесват обучението
(%)

Водещи причини за посещение на уроците по физическо възпитание

70,8

12,5

12,5

-

4,2

67,6

2,7

27

2,7

-

25

12,5

43,8

12,5

6,3

Редовно спортуват
Епизодично
спортуват
Не спортуват

Таблица 4. Влияние на учителите по физическо възпитание за формиране на
положително отношение към спорта

Слабо
(%)

Влияние на учителите
Умерено
(%)

Силно
(%)

Редовно спортуват

14,6

60,4

25

Епизодично спортуват

35,1

59,5

5,4

Не спортуват

62,5

25

12,5

Студенти – спортна
активност
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щават за оказано силно положително влияние от техните учители.
Получените резултати безспорно
насочват към необходимостта от
допълнителни проучвания върху причините, които стоят в основата на
различните типове въздействия от
страна на учителите. Също така
заслужава внимание и резултатът,
че всеки четвърти студент, който
редовно спортува е обучаван от учител, който е оказал върху него силно
въздействие за насочване към спортна активност.
Данните от ранговата скала чрез
които се определя силата на влияние
на обучението по физическо възпитание и на учителите (фиг. 3) разкриват, че при редовно спортуващите
студенти има най-силно влияние
от страна на учителите, докато
при неспортуващите студенти има
най-силно влияние на обучението по
физическо възпитание. Може да се

направи изводът, че определящият
фактор за спортна активност в
младежка възраст е персоналното
въздействие на учителите по физическо възпитание.

Изводи
1. Върху отношението към спорта на студентите, оказват
съществено влияние възпитателните въздействия на семейството и училището през периодите на тяхното детство и
юношество.
2. Водещ фактор на семейното
влияние е целенасочената подкрепа, оказвана от родителите
към спортните занимания на
децата и юношите.
3. Младежите които редовно
спортуват, по-често са възпитавани в семейства, в които
единият или и двамата родители също са практикували

Фиг. 3. Възпитателни въздействия от училищната среда
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някакъв спорт. В процеса на
своето израстване те са имали наблюдение върху непосредствени поведенчески модели за
спортна активност.
4. Върху редовно спортуващите
млади хора е оказвано по-силно
целенасочено въздействие от
учителите по физическо възпитание за създаване на положително отношение към спорта.

Препоръки
Резултатите имат и своето приложно значение. Преподавателите по
спорт в университетите могат да
провеждат предварително проучване за нивото на спортна активност
на своите студенти и върху негова
основа да разработят програма, която включва както конкретно учебно
съдържание, така и специфични възпитателни подходи свързани със ценността на спортната активност и
формиране на трайна положителна
нагласа към спорта. Това е своеобразен компесаторен механизъм за влияние по отношение на тези студенти, които не са изпитали оптимални
възпитателни въздействия от страна на семейството и училището.
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Ефективно оценяване в процеса
на смесено обучение по чужд език
Весела Славова
Оценяването е сложен и многоизмерен процес, който следва да отчита постигането на резултати вследствие от предварително заложени учебни цели.
Ефективната оценка на преподаването започва с анализ на видовете учене,
които са най-полезни за обучаемите. А тя е когато е многоизмерна, интегрирана и разкривана дългосрочно в постиженията. Оценяването е най-ефективно, когато учебните програми, които то се стреми да подобри, имат
ясни и конкретно посочени цели. Един от начините да се осмислят целите
на учебния смесен курс по чужд език е преподавателят да приеме, че всички студенти ще научат едни и същи неща, макар и в различен обем. Така че
целта на оценяването в този случай би била да се разбере как да се измерват
различните обеми на различните видове способности, и това да отрази успеха на смесеното обучение.

Effective evaluation in blended language teaching
Assoc. Prof. Vesela Slavova, PhD
Assessment is a complex and multidimensional process that should have taken into
account the achievement of results as a result of predefined learning objectives. Effective assessment of teaching begins with an analysis of the types of learning that
are most useful for learners. It could have been effective when it is viewed as multidimensional, integrated and revealed long-term goal included in current achievements. Assessment is the most effective when the curricula it should improve have
clear and specific pedagogical goals. For planning the aims of a foreign language
course, the teacher should accept that all students will learn the same things, but in
different quantitative ways. So the purpose of the evaluation in this case would be
to understand how to measure the different amounts of different types of knowledge
and abilities, and to assess properly the success of blended learning.

През петдесетте и шестдесетте години, образователният психолог и съветник по студентските
въпроси към Харвардския университет Уилям Пери, младши, използва
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личните възприятия на студентите за цялостни промени в тяхното
учене и развитие по време на университетското им обучение, за да
формулира модел за интелектуално
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развитие, който включва както когнитивното, така и афективното
развитие на все по-сложни форми на
възприятията за света и ученето.
Работата на Пери се основава на идеята, че задълбоченото учене, което
наистина всеки преподавател би искал да види у студентите си, включва значителни качествени промени в
начина, по който учащите се осмислят обучението си [11].
„Схемата” на Пери се състои
от девет йерархични и интегративни когнитивни «позиции», определени от начина, по който хората
осмислят своя опит. Всяка позиция
представлява квантова промяна в
мисленето; като електрони, скачайки нагоре по нивата, обучаемите се
нуждаят от някакви кванти на интегриращо преживяване, за да „скочат” към по-високи нива на сложност
в техните възгледи и поведение [12].
Според Пери, истината е абсолютна и дефинирана от Авторитет, тя е абсолютна и познаваема, но не напълно дефинирана от
Авторитета. Истината никога не
може да се знае с абсолютна сигурност. Всеки акт на знание изисква
възприемане на определен възглед.
Оценката е „третият стълб” от
обучението, ориентирано към обучаемите. Съвместно с най-добрите
практики в преподаването и ефективното улесняване на участието на
обучаемите в учебния процес, оценката е само името на текущата,

циклична практика за определяне на
цели. Тя е именно проверката за постигането на целите чрез измерването на резултатите и последстващо
коригиране на планирането на целите в учебните програми и методите (критериите и стандартите) за
оценяване. Значението на оценката е
в това, че тя е механизма, по който
учебните курсове и академичните
програми се регулират с цел да се подобри ученето на обучаемите [12].
Прилагането и практикуването
във времето на тези три елемента
постепенно води до изграждането
на «Култура на доказателствата», в
която обратната връзка при оценяването става основен и важен компонент в разработването на учебната програма. Оценяването става
четиристепенна повтаряема система, която използва цялата информация в процеса на обратна връзка за
определяне на желаните учебни нагласи и цели. Следва етапа на събиране, анализиране и тълкуване на резултатите, получени от работата на
реални обучаеми, участници в дадено
обучение, за да се осъзнае доколко добре са постигнати учебните цели и,
за да се използват тези констатации
за подобряване на ученето на обучаемите.
Оценяването, неразривно свързано с педагогическия модел за «институционална ефективност», ориентиран към обучаемите, става неразделна част от всяко висше обра-
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зование и отразява широко разпространеното възприемане от страна на
заинтересованите от образователната система, че ученето на студентите е най-важната мярка за ефективността на преподаването.

Оценяване при смесено
обучение
Всеки смесен курс по чужд език
е не само многоизмерно творческо
конструиране на обучението, което
изисква от учителя/преподавателя
да играе много роли: артист, мениджър, експерт, изпълнител, но едновременно с това всеки курс има за
цел постигането на резултати под
формата на обучение и развитие на
студентите [2, 9].
Важно е да се отбележи, че целта
на оценяването са резултатите от
обучението, а не обучаемите. Ето
защо за всяка учебна цел трябва да
се планират стандарти и критерии,
които да измерват постиженията на
студентите и това да доведе до оценяване на ефективността на курса.
През последните тридесет години възгледите за постиженията
на обучаемите са се променили съществено в сравнение с традиционното схващане за обема от знания
и набора от умения, които биват
планирани като цели на обучението
и реално наученото и постигнато
по време на всеки отделен курс от
студентите. Много доказателства
вече съществуват за това, че препо-
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даването и ученето в смесен курс на
обучение могат да бъдат много по ефективни и да доведат до дълбокото разбиране за това, че знанията и
уменията на обучаемите се запазват
за по-дълъг период от време, отколкото при обучение с с традиционни
методи [2, 6, 9].
През миналия век фокусът на традиционния „учителски центриран“
модел на обучение е в основата на
средното и висшето образование:
теми, които трябва да бъдат обхванати в учебното съдържание, последователността на учебните дисциплини и т.н. Въз основа на новите
възгледи за ученето през последните
тридесет години, традиционният
образователен модел бързо се заменя
с „центриран върху обучаемия“ модел, чийто основен акцент е върху
резултатите от обучението: какви
знания и умения обучаемите действително са придобили, какво всъщност знаят и какви по-големи компетентности и професионални умения
да се изградят с оглед на тяхното
бъдещо развитие? [1, 2, 5, 9]
Базираната на отделен модул текуща оценка би могла да повиши качеството на обучението на студентите като:
cc помага да се изяснят учебните
цели и какво да научат студентите;
cc предоставя по-голяма информация за всеки един студент;
cc осигурява учене в създадената за
целите на смесеното обучение
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виртуална класна стая, което
позволява преподаването да се
съгласува с успеха, осъществяван
от студентите в хода на курса;
cc по-добро разбиране от страна на
обучаемите относно очакванията за тяхната работа по време
на курса и как преподавателят
ще оценява тяхното представяне и постижения;
cc комуникация и обратна връзка
между преподавателя и обучаемите;
cc активно ангажиране на студентите в собственото им обучение.
Въпросът за оценяването е от
изключителна важност за учебния
процес, който се подчинява на някои
основни и градивни елементи в постигането на ефективността от обучението. Ето защо, е необходимо да се
предприеме сериозно планиране, което следва да се осъществи в няколко
стъпки:
Стъпка първа: Какво трябва
да се постигне в хода на обучение?
Определят се дългосрочни цели за
обучение, а именно какво да постигнат обучаемите при завършване на
смесения курс по чужд език по отношение на знания и умения?
Стъпка втора: Как се определя
успеваемостта? Определят се забележими, измерими резултати, които
ще отразят доброто изпълнение на
всяка краткосрочна цел в рамките
на отделния модул.

Стъпка трета: Каква е ефективнността от обучението? Сравняват се наблюдаваните резултати
с очакваните резултати: колко добре
са постигнати целите на обучението
като цяло, както и учебните цели на
обучаемите?
Стъпка четвърта: Какво следва
да се направи след това? Приемане на
целите, заложени в учебната програма, по отношение на резултатите и
оценяването или промяна чрез конкретни мерки за по-добро постигане
на учебните цели в следващия смесен
курс на обучение [5, 9, 2].
Преподавателят, дори без наличието на особени процедури за оценяване непрекъснато изследва по свой
собствен начин кое работи добре и
кое не. Използвайки събраните наблюдения и впечатления осъществява
промени в смесения курс по чужд език
и учебната програма. Официалната
оценка превръща тези неформални
дейности в систематични, по-целенасочени, по-ефективни и по-публични.
Оценката може да улесни подобряването на преподаването по различни
начини. Ако преподавателят е пряко
ангажиран в разработването, изпълнението и анализа на дейностите по
оценяването, редица конкретни ползи
могат да се изброят:
Ефективната оценка на преподаването започва с анализ на видовете
учене, които са най-полезни за обучаемите.
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Когато въпросите за образованието като мисия и ценности, които то дава, не се вземат предвид,
оценяването може да стане безполезно упражнение в измерването на лесно постижими резултати. А най-важната полза от оценяването следва
да се търси в глобалния процес на подобряване на знания и умения, които
са наистина важни за бъдещия професионален живот на обучаемите.
Оценката е най-ефективна, когато е многоизмерна, интегрирана и
разкривана дългосрочно в постиженията.
Ученето включва не само това,
което знаят обучаемите, но и това,
което могат да направят с това
знание. Усвояването само на знания
и способности не е достатъчно.
Включването на ценности, нагласи и навици, които допринасят за
успешното постигане на цели, е съществена част от комплексното и
ефективно оценяване. То трябва да
използва разнообразни методи за насърчаване и разкриване на промяна,
растеж и социална интеграция.
Оценяването е най-ефективно, когато програмите, които то се стреми да подобри имат ясни и конкретно посочени цели.
Оценяването винаги е целенасочен
процес. Чрез непрекъснато сравнение на образователните резултати
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с образователните цели, то насочва
обучението към ясни учебни цели и
стандарти. Ясните и постижими
цели са крайъгълният камък за ефективно оценяване.
Преподавателите поемат отговорност към студентите и към обществеността чрез оценяването.
Образователните институции
носят отговорност пред обществеността, която разчита на тях да установят смислени цели и очаквания
за студентите/обучаемите и да осигурят информация за това доколко
знанията и уменията им отговарят
на тези цели и очаквания, като непрекъснато се стремят да подобрят
обучението с течение на времето.
През последните петнадесет години все по-голямо внимание се обръща на висшето образование от страна на всички органи по акредитация,
като се фокусира върху обучението
на студентите като « панацея « за
оценяването и акредитирането му
по отношение на институционалното му качество. Тези промени означават вече, че не е достатъчно преподавателите във висшите училища
да бъдат добри професионалисти в
своите дисциплини. От тях се очаква да бъдат в крак с актуалните
тенденции по отношение на ученето, преподаването, определянето
на целите на обучението, както и с
организирането, интегрирането и
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оценяването на учебните програми.
Тяхната отговорност се разширява
значително с оглед на създаването и
поддържането на ефективна учебна
среда, както и на събирането на систематични доказателства за обучението на студентите.
Образователната институция
пре
доставя неоспорими доказателства, че дейностите по оценяването
водят до подобряване на преподаването и ученето. Основният въпрос,
с който всички преподаватели се
борят днес, е как те биха могли да
стимулират ученето, което да остане трайно и задълбочено през целия живот на техните обучаеми.
Това учене трябва да надхвърля основни когнитивни умения за запомняне и разбиране и да дава превес на
интегративните способности за
прилагане, анализиране, синтезиране,
оценяване и създаване, които биха
помогнали на студентите да бъдат
ефективни обучаеми за цял живот.
Методите и техниките на качественото преподаване, които са показали, че предизвикват ентусиазирано
ангажиране и участие от страна на
учащите и всички дейности и връзки, които са били най-ефективни при
студентите – отличници водят до
сериозно трансформиращо и задълбочено учене [2, 3, 9].
Учителската правоспособност не
е строго определена личностна характеристика; тя е по-скоро постоянно развиващ се набор от умения,

поведение и може би най-важното нагласи, които се съчетават, за да се
създаде и поддържа ефективна учебна среда. По идентичен начин способността на студентите да учат
не е личностна характеристика, а
набор от потребности, стилове, характеристики и тенденции, които
могат да бъдат предизвикани и усъвършенствани в подходяща учебна
среда.
Всеки студент пристига във висшето училище със съществуващи
мнения и възгледи, които са непълни
или просто заблуда и следователно се
нуждае от опит, който да го накара
не само да знае правилните отговори, но и да промени мнението и възгледите си в дългосрочен план. Ангажирането на студентите по начин,
който насочва вниманието им към
когнитивните конфликти и ограниченията на предишните им модели
и начин на мислене ги карат да преструктурират дългосрочно техните вярвания [2,4, 6].
Ментковски в анализа си на ученето и оценяването за период от над
25 години в колеж Алверно (където
са разработени много от основите
на съвременното оценяване), определя четири измерения на обучението,
които допринасят за преобразуването на учащите от начинаещи до
напреднали. Всяко от измеренията е
важен елемент само по себе си и взаимодейства с другите измерения, за
да се достигне нивото на обучение,
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което наричаме «експертиза», и което се надяваме да получим при завършилите студенти:
• самообоснованост;
• постижения;
• самоанализ.
• развитие.
Разсъждението е способността
да се разширява мисленето систематично в хипотетични възможности,
то е «абстрактно, звучно и проницателно» и изисква изследвателско
приложение както на процесите
на обичайно мислене, така и на активното разширяване отвъд тях в
творчески сфери на «описване, обяснение, прогнозиране, аргументиране,
критикуване, обяснение и определение «, всички способности от повисш порядък от таксономията на
Блуум [7].
Самоефективността е мястото,
където обучението се разширява и се
прилага в света около нас и, където
способността се трансформира в
действие, което може да бъде наблюдавано, измерено и оценено по отношение на ефективността му.
Саморефлексията е ангажимент
в разказ или преразказ на смисъл, с
акцент върху собствените способности и постижения, т.е. учащите
оценяват как епизодите от непосредствения опит се отнасят до
тяхната лична история и обогатяват смисъла на техния опит в поширок контекст.
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Развитието се характеризира
с дълбоки, трайни структури на
самостоятелно учене; то включва
гледна точка за себе си в развитие
и фокус върху етническите или духовни измерения на живота ... той
разширява непосредствения опит
с по-широки цели, значения и ангажименти. Отрано в процеса на развиване на когнитивното умение,
постижението изисква съзнателно
усилие, защото е силно зависимо от
ограниченията на работната памет. Колкото повече се упражнява
умението, толкова повече упражняването на умение може да се осъществи безпрепятствено или дори
автоматично, заобикаляйки съзнателния процес на «говорене» от начинаещите. Законът за значението
и силата на практиката означава,
че всяко повторение на когнитивния
процес в конкретен житейски контекст подобрява уменията за този
процес [2, 4, 9, 11].
Обратната връзка – оценяване на
постигнатите резултати
Студентите развиват по-бързо
и по-добре своите умения по чужд
език, когато получават обратна информация относно правилността
на работата си. Без обратна връзка,
практиката води до по-малко обучение. Когато обратна връзка липсва
или е твърде обща или не е навреме,
студентите продължават да пра-
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вят същите видове грешки. Ето
защо, честото оценяване и обратната връзка са толкова жизненоважни
за ученето, защото така практикуването на умението в действителност ще доведе до неговото придобиване и усъвършенстване.
Самооценката
Когато студентите развиват
способността си да наблюдават и да
оценяват собствените си постижения според специфични стандарти,
те стават способни да коригират
разбирането за ролята си едновременно с изпълнението на тази роля,
като същевременно непрекъснато
изграждат увереност в самите себе
си като самонасочващи се учащи.
Един от начините да се осмислят целите на учебния смесен курс
по чужд език е преподавателят да си
представи, че всички студенти ще
научат едни и същи неща, макар и в
различен обем. Така че целта на оценяването в този случай би била да се
разбере как да се измерват различните обеми на различните видове способности, и това да отрази успеха
на смесения курс. Ерман нарича това
единно въздействие единна перспектива за ефективност: целите на
преподавателя са еднакви за всички
ученици [8]
За разлика от тази единна перспектива за ефективност, уникалната перспектива за приложение разглежда всяко предложение за смесен

курс като една отворена и уникална
възможност, където всеки обучаем
се изявява с различни потребности и
различни възможности. В резултат
настъпват съвпадения и проблеми.
Студентите са творчески личности
по-различен начин, което води до все
по-голямо разнообразие на постижения.
Степента, до която тези постижения идентифицират цялостното
учене на студентите или ученето
по конкретни цели, които са посочени в учебната програма, зависи от
начините на проследяване на постиженията, които се използват. Ако
се прилагат едни и същи стандарти
за оценяване, то не биха могли да се
проследят постиженията на всеки
един студент по специфични ключови характеристики във времето.
Едновременно с това, след завършването на обучението, студентите
биват поставени в различни житейски ситуации, които променят формата на успехите и неуспехите им и
определят ефективността на придобитите знания и умения.
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Национална студентска универсиада' 2017,
Стара Загора
Желязко Георгиев, Златко Джуров,
Георги Игнатов, Елка Гълева
На 9 май 2017 г. пред община Стара Загора официално беше открита Национална универсиада'2017 г. Домакин на грандиозното спортно събитие беше
Тракийският университет. Участваха над 1200 студенти спортисти и над
80 треньори и преподаватели от 26 висши училища в България. Националната универсиада се проведе от 8 до 14 май и включи финалните състезания
по тринадесет вида спорт. Целта на настоящата статия е да ни запознае с
организацията, резултатите и класирането по спортове. Раздадени бяха над
230 медала, спечелени от 20 университета от страната. В крайното комплексно класиране по медали на 1-во място се класира НСА „Васил Левски” с
36 златни, 29 сребърни и 18 бронзови медала, на 2-ро място – УНСС с 7 златни, 5 сребърни и 8 бронзови медала и на 3-то място Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ с 5 златни, 10 сребърни и 11 бронзови медала.
Ключови думи: Национална универсиада, студентски спорт, резултати, класирания, изводи и препоръки

2017 Stara Zagora National students universiade
Senior Lect. Zhelyazko Georgiev, Assoc. Prof. Zlatko Djurov, PhD
Assoc. Prof. Georgi Ignatov, PhD, Elka Galeva, PhD
The National Universiade 2017 was officially opened in front of Stara Zagora Municipality on 9th May 2017. The host of the spectacular sporting event was the Tracia University.
Over 1200 athletes and over 80 trainers and lecturers from 26 universities in Bulgaria
participated in the Universiade. The National Universiade was held from 8 to 14 may
and included the final competitions for thirteen sports. The purpose of this article is
to introduce us with the organization, results and ranking in sports. Over 230 medals
were given to 20 universities from all over the country. In the final classification of
the medals in the 1st. place is the NSA „Vasil Levski“ with 36 gold, 29 silver and 18
bronze medals, 2nd. place – UNWE Sofia with 7 gold, 5 silver and 8 bronze medals
and in the 3th. place – Sofia University “St. Kliment Ohridski” with 5 gold, 10 silver
and 11 bronze medals.
Keywords: National universiade, student sport, results, rankings, conclusions and
recommendations
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По своето влияние и мащаб спортът днес функционира и се разглежда
като разрастващо се социално и икономическо явление за постигане на
солидарност и благополучие [2]. Основен приоритет в държавната политика по отношение на развитието
на спорта за всички е създаването на
най-добри условия за практикуването на системни спортни занимания
от гражданите без значение на техния възрастов, социален, образователен, религиозен и друг статус [5, 7].
В. Гиргинов и И. Сандански отбелязват че, управлението на развитието
на спорта трябва да се разглежда
като „управление с ориентация към
развитието, а не управление в рамките на процеса на развитие” [8].
Според Г. Белчев, спортът е и
„действено основно средство и метод за физическо възпитание с цел
укрепване на здравето и физическото
усъвършенстване на хората, подготовката им за трудова и обществена дейност, развитието на морални
и волеви качества, нравствено и естетическо възпитание, разширяване на интернационалните връзки и
културното сътрудничество” [1]. В
тази връзка основните направления в
дейността на многоспортовата университетска федерация АУС „Академик” (АУСА) са: масовият спорт,
подпомагане развитието на спорта
във ВУ, клубният студентски спорт
– вътрешен спортен календар и високото спортно майсторство. Чле-
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новете на АУС имат амбицията да
продължат да обогатяват спортния
календар на студентите и поради
това те поеха инициативата по организацията на Национална универсиада, която вече е факт за четвърти път (гр. София 2014, гр. Пловдив
2015, гр. Русе 2016 и гр. Стара Загора
2017) [3].
Целта на Асоциация за университетски спорт „Академик” е провеждането на Национални универсиади
да се превърне в традиция, придобивайки популярност както сред българските студенти, така и сред българската спортна общественост;
да се създаде широка познаваемост
и интерес към университетския
спорт; да се стимулират младежите
желаещи да се включат в организацията на Националната универсиада
и съпътстващите я културни събития, като доброволческият им труд
получи признание [4].
Национална Универсиада, 2017
Стара Загора е едно от най-мащабните спортни събития в страната,
организирано от Асоциацията за
университетски спорт „Академик”
и Тракийски университет (Стара
Загора) с активната подкрепата
на Община Стара Загора. От 8 до
14 май, в рамките на седем дни, над
1200 студенти от 26 висши училища
в страната, премериха сили в 13 вида
спорт – баскетбол, волейбол, джудо, карате, кикбокс, лека атлетика,
спортно катерене, тенис на корт,
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тенис на маса, ориентиране, плуване,
футбол и хандбал.
Провеждането на Националната универсиада (НУ) през 2017 г. в
град Стара Загора, потвърди това,
което АУС „Академик” превърна
в традиция – градът-домакин да е
обявен за европейски град на спорта
за дадената година. По този начин
студентският спорт придобива все
по-голяма популярност, привличайки
все повече студенти-спортисти да
участват в състезанията.
Гости на церемонията по откриването бяха кметът на Стара Загора
Живко Тодоров и зам. кметът Красимира Чахова, областният управител
проф. Веска Шошева, Старозагорският митрополит Киприан, председателят на Съвета на ректорите и
ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” проф. Любен
Тотев, председателят на АУСА доц.
Златко Джуров, ректорът на Националната спортна академия проф.
Пенчо Гешев, проф. Иван Въшин, Ректор на Тракийски университет, проф.
Свилен Нейков и др.
Клетвата за феърплей от името
на студентите-спортисти произнесе най-бързият мъж на Балканите –
Денис Димитров от СКЛА „Берое”,
студент в Тракийския университет.
От името на съдиите и длъжностните лица на Универсиадата клетвата
произнесе Иванка Карпарова – съдия и
треньор по лека атлетика, представител на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на настоящата статия
е да представи същността, мащаба, участието на висшите училища,
постиженията, организацията, постигнатите резултати и класирането на Националната студентска
универсиада, 2016 Стара Загора.
Основното финансиране на Универсиадата се осъществи от проекта на АУСА по програмата „Развитие на спорта на учащите” към
ММС и от таксите за участие платени от ВУ, а допълнителна финансова подкрепа оказа кметът на град
Стара Загора със средства от Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи, както и МОН и Банка ДСК.
Партньори по организацията на Универсиадата бяха Министерство на
образованието и науката; община
Стара Загора; Тракийски университет, Банка ДСК, Български спортен
тотализатор, БОК и Националните
федерации по вид спорт.
В състава на организационния
комитет бяха включени проф. Иван
Въшин – ректор на Тракийски университет, Живко Тодоров – кмет на
град Стара Загора, Красимира Чахова – зам. кмет на град Стара Загора, доц. Златко Джуров – председател на АУС „Академик“, доц. Петър
Зографов – зам. председател на АУС
„Академик”, доц. Стефан Рибарски
– помощник ректор на Тракийски
университет и проф. Димо Гиргинов
– главен ръководител на Национална
универсиада, 2017 Стара Загора. Опе-
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ративен екип – доц. Златко Джуров,
проф. Димо Гиргинов, доц. Петър
Зографов, доц. Стефан Рибарски, Никола Динев – спортен директор на
АУС „Академик”, Ангел Ранчински
– акредитация и правно обслужване,
Петко Крумов – главен експерт по
туризъм, спорт и младежки дейности към община Стара Загора, Георги Димитров – ръководител звено
спорт към община Стара Загора,
Елка Гълева – технически сътрудник, Марина Терзийска – технически
сътрудник, Силвена Тодорова – технически сътрудник и Петя Петкова
– технически сътрудник.
Спортните дисциплини се проведоха под ръководството на Цанко
Цанков (НСА) – баскетбол, Николай
Георгиев (МУ-Сф) – волейбол, Анжелина Янева (СУ) – джудо, Васил Величков – карате, Евтим Лефтеров
и Мария Козлева (НСА) – кикбокс,
Иванка Карпарова (ПУ) – лека атлетика, Велислав Цеков (ИУ-Вн) – плуване, Цветанка Захариева – тенис,
Елиз Караманлиева (СА-Св) – тенис
на маса, Георги Игнатов (СУ) – футбол и Румен Иванчев (НСА) – хандбал,
Тодор Педев (НСА) – ориентиране и
Станимир Желязков (НСА) – спортно катерене.
В крайното комплексно класиране по медали на 1-во място се класира
Национална спортна академия „Васил
Левски” с 36 златни, 29 сребърни и 18
бронзови медала, на 2-ро място – Университет за национално и световно
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стопанство с 7 златни, 5 сребърни и
8 бронзови медала и на 3-то място –
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ с 5 златни, 10 сребърни и 11
бронзови медала (табл. 1).
Класиране по отделните спортове от НУ, 2017, Ст. Загора:
Във финалния кръг от националният университетски шампионат
(НУШ) по баскетбол мъже и жени
участваха 132 студенти от 11 ВУ.
Срещите се играха в спортна зала
„Стара Загора” (ДЗУ). Крайно класиране мъже: 1-во място – ЮЗУ, 2-ро
място – НСА и на 3-то място – ПУ.
При жените на 1-во място се класира НСА, на 2-ро място – УНСС и на
3-то място – СУ.
Във финалите на НУШ по волейбол
участваха 8 мъжки и 8 женски отбора от 16 ВУ. Турнирът се проведе в
спортна зала „Иван Вазов”. Шампиони при мъжете станаха студентите от ЮЗУ, на 2-ро място – НСА, на
3-то място – УНСС и на 4-то място
– СУ. При жените титлата бе спечелена от НСА, на 2-ро място – УНСС,
на 3-то място – ВСУ-Вн и на 4-то
място – СУ.
В НУШ по джудо участваха 35
студенти от 7 ВУ. Състезанието
се проведе в спортна зала „Берое”.
В отборното класиране при мъжете на 1-во място се класира СУ, 2-ро
място – НСА, 3-то място – ТУ- Сф,
4-то място – РУ, 5-то място – ТрУ и
6-то място УНИБИТ. При жените в

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Висше училище
Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА)
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Софийски университет „Св. Климент Охридски” (СУ)
Русенски университет „Ангел Кънчев” (РУ)
Лесотехнически университет (ЛТУ)
Тракийски университет – Ст. Загора (ТрУ)
Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий” (ВТУ-Вт)
Югозападен университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ)
Нов български университет (НБУ)
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ)
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ)
Технически университет – София (ТУ- Сф)
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
Медицински университет – Пловдив (МУ-Пд)
Технически университет София, филиал Пловдив (ТУ-Пд)
Медицински университет – Варна (МУ-Вн)
Медицински университет – София (МУ-Сф)
УНИБИТ
Медицински университет – Плевен (МУ-Пл)
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ВСУ-Вн)

З
36
7
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

3
1
10
4

С
29
5
10
4
3
3
2

Таблица 1. Комплексно класиране по медали от Национална Универсиада 2017 Ст. Загора

1
1

4

3
6

Б
18
8
11
3
6
7
2
1
4

Общо
83
20
26
12
14
14
8
4
9
3
14
11
1
1
6
1
1
1
1
1
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Аграрен университет – Пловдив (АУ)
Академия МВР (АМВР)
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” (МГУ)
Университет „проф. Асен Златаров” – Бургас (БУ)
Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ)
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов (СА)
21
22
23
24
25
26

Таблица 1. (продължение)

0
0
0
0
0
0
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отборното класиране на 1-во място
се класира СУ, на 2-ро място – НСА,
3-то място – ТрУ и на 4-то място
– МУ-Пд.
Индивидуално класиране мъже
– категория до 60 кг: 1-во място –
Димитър Стоянов (НСА), 2-ро място – Веселин Бесковски (СУ), 3-то
място – Николай Миланов (ТУ-Сф) и
Данаил Стоенчев (СУ); категория до
66 кг: 1-во място – Виктор Христов
(СУ), 2-ро място – Борислав Василев
(ТУ-Сф), 3-то място – Емил Незиров
(НСА); категория до 73 кг: 1-во място – Кристиян Димитров (НСА),
2-ро място – Даниел Манолов (СУ);
категория до 81 кг: 1-во място – Тугай Киазим (РУ), 2-ро място – Юлиан Асенов (УНИБИТ), 3-то място –
Божидар Цонев (СУ) и Нешо Нешев
(НСА); категория до 90 кг: 1-во място – Станимир Стойчев (РУ), 2-ро
място – Мартин Кирилов (ТУ-Сф),
3-то място – Атанас Атанасов (ТУСф) и Нино Христозков (ТрУ); категория +100 кг: 1-во място – Виктор
Иванов (РУ), 2-ро място – Иван Тодоров (НСА), 3-то място – Йордан
Маринов (ТУ-Сф).
Индивидуално класиране жени –
категория до 48 кг: 1-во място – Натали Сосерова (НСА), 2-ро място –
Каролина Динева (СУ); категория до
57 кг: 1-во място – Надежда Илиева
(МУ-Пд), 2-ро място – Станислава
Стоименова (СУ); категория до 63
кг: 1-во място – Александрина Марангозова (СУ), 2-ро място – Мария
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Маркова (СУ) и на 3-то място – Марина Алексиева (ТУ-Сф); категория
до 78 кг: 1-во място – Елена Стоянова (НСА), 2-ро място – Валерия Луканова (СУ), 3-то място – Стелиана
Трифонова (ТрУ).
НУШ по карате се проведе в
спортна зала „Берое”. Участваха 25
студенти от 3 ВУ.
Индивидуално класиране „Кумите” – мъже, категория до 60 кг: 1-во
място – Мирослав Миланов (НСА),
2-ро място – Георги Ангелов (НСА),
3-то място – Николай Миланов
(НСА); категория до 67 кг: 1-во място – Станчо Станчев (НСА), 2-ро
място – Емре Карахан (НСА); категория до 75 кг: 1-во място – Йордан
Георгиев (НСА), 2-ро място – Вадим
Горденко (НСА), 3-то място – Николай Ненков (НСА) и Дейвид Илиев
(СУ); категория до 84 кг: 1-во място
– Денис Николов (НСА), 2-ро място –
Мартин Младенов (НСА), 3-то място – Антоан Теофилов (НСА) и Християн Калитанов (СУ); категория над
84 кг: 1-во място – Пламен Мошеков
(НСА), 2-ро място – Мартин Якимов
(СУ). Отборно „Кумите” – мъже:
1-во място – НСА (1), 2-ро място –
НСА (2) и 3-то място – СУ.
Индивидуално „Кумите” – жени,
категория до 55 кг: 1-во място – Бетина Батаклиева (НСА), 2-ро място
– Ивелина Димитрова (НСА), 3-то
място – Валентина Гоцева (ТУ-Сф)
и Даниела Стоянова (СУ); категория
до 68 кг: 1-во място – Мария Плачко-

ва (СУ), 2-ро място – Десислава Джуванова (НСА). Отборно „Кумите” –
жени: 1-во място – НСА, 2-ро място
– СУ. Индивидуално „Ката“ – мъже:
1-во място – Вадим Горденко (НСА),
2-ро място – Георги Ангелов (НСА)
и на 3-то място – Мартин Младенов (НСА) и Денис Николов (НСА).
Индивидуално „Ката” – жени: 1-во
място – Бетина Батаклиева (НСА),
2-ро място – Даниела Стоянова (СУ)
и на 3-то място – Йоанна Българиева
(СУ) и Десислава Джувнова (НСА).
Резултати КАТА отборно мъже: 1-во
място – НСА, 2-ро място – СУ. Резултати КАТА отборно Жени: 1-во
място – СУ. Класиране по медали:
1-во място – НСА, 2-ро място – СУ и
на 3-то място – ТУ-Сф.
В НУШ по кикбокс участваха 43
студенти от 8 ВУ. Състезанието се
проведе в спортна зала „Берое”.
Класиране в стил „Киклайт контакт” – мъже, категория до 57 кг:
1-во място – Благовест Кожухаров
(НСА), категория до 63 кг: 1-во място – Симеон Наковски (НСА), 2-ро
място – Кристиян Неделчев (ТрУ),
3-то място – Евгени Славчев (ТУ-Пд)
и Петър Ангелов (НСА); категория
до 69 кг: 1-во място – Пепи Иванов
(РУ), 2-ро място – Николай Георгиев
(НСА), 3-то място – Панайот Стефанов (ПУ) и Цветомир Александров
(НБУ); категория до 74 кг: 1-во място – Мартин Костурков (НБУ), 2-ро
място – Димитър Лефтеров (РУ),
3-то място – Георги Петров (ЛТУ) и
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Александър Патишенов (ТУ-Пд); категория до 79 кг: 1-во място – Иван
Печев (РУ), 2-ро място – Веселин Василев (НСА), 3-то място – Михаил
Колчагов (ЛТУ) и Здравко Шиваров
(ТУ-Пд); категория до 84 кг: 1-во
място – Симеон Динов (НСА), 2-ро
място – Евгени Радев (НСА), 3-то
място – Ивайло Николаев (РУ) и Павел Тонев (НСА); категория до 89 кг:
1-во място – Християн Тотев (ШУ),
2-ро място – Мартин Кирилов (ТУСф), 3-то място – Емил Станчев
(МУ-Пл) и Димитър Андреев (НБУ);
категория до 94 кг: 1-во място –
Христомир Ранчев (НСА), 2-ро място – Пламен Ангелов (НСА); категория над 94 кг: 1-во място – Павел
Накев (НСА), 2-ро място – Михаел
Ганев (РУ).
Класиране в стил „Киклайт контакт“ – жени, категория до 55 кг:
1-во място – Амелия Рачева (НСА),
2-ро място – Светла Бундева (НБУ),
3-то място – Кристина Янева (ЛТУ);
категория до 60 кг: 1-во място Валерия Иванова (ЛТУ), 2-ро място – Памела Филипова (ЛТУ).
Класиране в стил „Лайт контакт” – мъже, категория до 63 кг:
1-во място – Кристиян Неделчев
(ТрУ), 2-ро място – Петър Ангелов
(НСА), 3-то място – Генчо Попов
(ТУ-Сф) и Симеон Наковски (НСА);
категория до 69 кг: 1-во място – Петър Спасенич (НСА), 2-ро място –
Симеон Баталов (НСА), 3-то място –
Николай Георгиев (НСА) и Цветомир
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Александров (НБУ); категория до 74
кг: 1-во място – Мартин Костурков (НБУ), 2-ро място – Кирил Велев
(НСА), 3-то място – Георги Петров
(ЛТУ); категория до 79 кг: 1-во място – Даниел Тасев (НСА), 2-ро място
– Веселин Василев (НСА), 3-то място – Михаил Колчагов (ЛТУ) и Иван
Печев (РУ); категория до 84 кг: 1-во
място – Симеон Динов (НСА), 2-ро
място – Павел Тонев (НСА), 3-то
място – Красимир Колев (ТУ-Пд) и
Ивайло Николаев (РУ); категория до
89 кг: 1-во място – Християн Тотев
(ШУ), 2-ро място – Димитър Андреев (НБУ), 3-то място – Мартин Кирилов (ТУ-Сф) и Васил Вълков (НСА)
и категория над 94 кг: 1-во място
– Павел Накев (НСА), 2-ро място –
Михаел Ганев (РУ). Класиране в стил
„Лайт контакт“ – жени, категория
до 55 кг: 1-во място – Амелия Рачева
(НСА), 2-ро място – Светла Бундева (НБУ), 3-то място – Кристина
Янева (ЛТУ); категория до 60 кг: 1-во
място Памела Филипова (ЛТУ), 2-ро
място – Валерия Иванова (ЛТУ).
НУШ по лека атлетика се проведе на стадион „Берое”, участваха
114 студенти от 18 ВУ. Резултати
от всички дисциплини: 4 х 100 мъже:
1-во място – ЛТУ (42,6), 2-ро място – ПУ (44,3), 3-то място – ТрУ
(44,3); 4 х 100 жени: 1-во място –
НСА (50,7), 2-ро място – ПУ (52,0),
3-то място – УНСС (53,4); 4 х 400
мъже: 1-во място – ЛТУ (3,20,76),
2-ро място – НСА (3,29,01), 3-то
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място – ПУ (3,34,43); 4 х 400 жени:
1-во място – НСА (4,08,76), 2-ро място – ПУ (4,16,28), 3-то място УНСС
(4,19,05); 100 м мъже: 1-во място –
Денис Димитров (ТрУ – 10,2), 2-ро
място – Силян Георгиев (ЛТУ – 10,2)
и на 3-то място Борислав Тонев
(ЛТУ – 10,5); 100 м жени: 1-во място – Виктория Георгиева (СУ – 11,7),
2-ро място – Габриела Георгиева (ПУ
– 11,9), 3-то място – Ива Александрова (НСА – 12,0); 400 м мъже: 1-во
място – Борислав Тонев (ЛТУ – 47,8),
2-ро място – Живко Стоянов (ШУ –
47,9), 3-то място – Велин Коваленко
(ТрУ – 49,0); 400 м жени: 1-во място – Габриела Георгиева (ПУ – 57,6),
2-ро място – Радостина Стоянова
(МУ-Сф – 58,3), 3-то място – Мария
Данкова (РУ – 59,4); 800 м мъже: 1-во
място – Иван Попов (ТрУ – 1.54.35),
2-ро място – Алекс Василев (НСА –
1.55.07), 3-то място – Стоян Владков (ВТУ-Вт – 1.56.79); 800 м жени:
1-во място – Диляна Минкина (УНСС
– 2.19.2), 2-ро място – Таня Димитрова (ПУ – 2.21.5), 3-то място –
Антония Митева (ТрУ – 2.23.7); 1500
м жени: 1-во място – Диляна Минкина (УНСС – 4.39.9), 2-ро място –
Радосвета Симеонова (ШУ – 4.46.7),
3-то място – Таня Димитрова (ПУ
– 5.02.1); 3000 м мъже: 1-во място –
Иво Балабанов (ЮЗУ – 8.42.4), 2-ро
място – Стоян Владков (ВТУ-Вт
– 8.44.4), 3-то място – Алекс Василев (НСА – 9.11.5); тласкане на гюле
мъже: 1-во място – Илиас Судлаков

(НСА – 14,70), 2-ро място – Димитър
Стоицов (ПУ – 13,62), 3-то място –
Иван Кунев (УНСС – 12,43); тласкане
на гюле жени: 1-во място – Рената
Петкова (НСА – 13,65), 2-ро място –
Анна Чипряннова (НСА – 11,19), 3-то
място – Ивана Филипова (ТрУ – 9,80);
хвърляне на диск мъже: 1-во място –
Димитър Правчански (НСА – 43,30),
2-ро място – Димитър Стоицов
(ПУ – 33,45), 3-то място – Иван Кунев (УНСС – 34,92); хвърляне на диск
жени: 1-во място – Рената Петкова
(НСА – 46,52), 2-ро място – Магдалена Съйкова (НСА – 40,60), 3-то
място – Станислава Василева (ВТУВт – 22,60); скок височина мъже: 1-во
място – Милко Гемеджиев (НСА –
200), 2-ро място – Иво Вачев (НСА
– 175), 3-то място – Пламен Петков
(НСА – 170); скок височина жени: 1-во
място – Елена Петрова (УАСГ – 170),
2-ро място – Галина Николова (НСА –
170), 3-то място – Ива Александрова
(НСА – 160); скок дължина мъже: 1-во
място – Даниел Анков (НСА – 7,20),
2-ро място – Пламен Петков (НСА
– 6,91) и на 3-то място – Милко Гемеджиев (ТрУ – 6,51); скок дължина
жени: 1-во място – Милена Миткова
(НСА– 5,85), 2-ро място – Галина Николова (НСА – 5,55) и на 3-то място
– Ивона Сураджиева (НСА – 5,55).
Отборно класиране жени: 1-во
място – НСА (147 т), 2-ро място –
ПУ (100 т), 3-то място – УНСС (84
т), 4-то място – ТрУ (37 т), 5-то
място – ШУ (29 т) и 6-то място –
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СУ (21 т). Отборно класиране мъже:
1-во място – НСА (146 т), 2-ро място – ПУ (109 т), 3-то място – ТрУ
(78 т), 4-то място – ЛТУ (72 т),
5-то място – УНСС (28 т) и 6-то
място – ТУ Сф (24 т). Група спринт
– отборно класиране жени: 1-во място – ПУ (54 т), 2-ро място – НСА
(40 т), 3-то място – УНСС (38 т),
4-то място – СУ (21 т), 5-то място – МУ Сф (19 т) и РУ (19 т). Група
спринт – отборно класиране мъже:
1-во място – ЛТУ (63 т), 2-ро място
– ПУ (42 т), 3-то място – ТрУ (36
т), 4-то място – НСА (33 т), 5-то
място – ШУ (11 т) и 6-то място –
ТУ-Сф (9 т). Група средни бягания
– отборно класиране жени: 1-во място – УНСС (38 т), 2-ро място – ПУ
(21 т), 3-то място – ТрУ (19 т), 4-то
място – НСА (17 т), 5-то място –
ТУ-Сф (14 т) и 6-то място – ШУ (11
т). Група средни бягания – отборно
класиране мъже: 1-во място – НСА
(27 т), 2-ро място – ПУ (21 т) и
ВТУ-Вт (21), 4-то място – ТрУ (20
т), 5-то място – СУ (19 т) и 6-то
място – ЮЗУ (12 т). Група скокове
– отборно класиране жени: 1-во място – НСА (44 т), 2-ро място – ПУ (16
т), 3-то място – УАСГ (12 т), 4-то
място – БУ „проф. А. Златаров” (9
т), 5-то място – УНСС (8 т). Група
скокове – отборно класиране мъже:
1-во място – НСА (44 т), 2-ро място
– ТрУ (22 т), 3-то място – ПУ (9 т).
Група хвърляния – отборно класиране жени: 1-во място – НСА (46 т),
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2-ро място – ТрУ (17 т), 3-то място – ПУ (9 т), 4-то място – ВТУ-Вт
(8 т). Група хвърляния – отборно
класиране мъже: 1-во място – НСА
(42 т), 2-ро място – ПУ (37 т), 3-то
място – УНСС (20 т), 4-то място –
ТУ-Сф (6 т).
НУШ по ориентиране-спринтова
дистанция се проведе в близост до
Тракийски университет. Резултати от спринтова дистанция мъже
2400 м, 17 контроли: 1-во място –
Иван Сираков (ВТУ-Вт – 15,19), 2-ро
място – Валентин Шишков (ВТУВт – 16,14), 3-то място – Димитър
Желязков (НСА – 17,12); спринтова
дистанция жени 1900 м, 14 контроли: 1-во място – Кристиана Гецова
(ТУ-Сф – 19,55), 2-ро място – Емилия
Къндева (ТУ-Пд – 23,02), 3-то място
– Теодора Мишинева (ТрУ – 25,04).
НУШ по ориентиране-средна
дистанция – резултати от средна
дистанция мъже 4400 метра, 140 м,
16 контроли: 1-во място – Иван Сираков (ВТУ-Вт – 29,44), 2-ро място
– Боян Софин (НСА – 34,04), 3-то
място – Димитър Желязков (НСА –
38,34); средна дистанция жени 3400
метра, 90 м, 12 контроли: 1-во място – Радост Василева (ЮЗУ – 35,19),
2-ро място – Емилия Къндева (ТУ-Пд
– 37,26), 3-то място – Теодора Мишинева (ТрУ – 49,02).
НУШ по ориентиране отборно
мъже: 1-во място – НСА, 2-ро място
– ТУ-Сф, 3-то място – ТУ-Пд, 4-то
място – ТрУ и на 5-то място – ЮЗУ.
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Отборно жени: 1-во място – ТУ-Сф,
2-ро място – ТУ-Пд, 3-то място –
ТрУ и на 4-то място – ЮЗУ. Комплексно класиране: 1-во място – ТУСф, 2-ро място – ТУ-Пд, 3-то място
– ТрУ и на 4-то място – ЮЗУ.
В НУШ по плуване на 50 м басейн
участваха 122 студенти от 12 ВУ.
Състезанието се проведе на басейн
Русалка в град Стара Загора. Резултати по дисциплини: 50 м свободен
стил мъже: 1-во място – Ради Мерджанов (УНСС – 24,13), 2-ро място
– Димитър Атанасов (НСА – 24,75),
3-то място – Иван Дерменджийски
(УНСС – 24,77); 50 м свободен стил
жени: 1-во място – Симона Пантова (НСА – 29,00), 2-ро място – Симона Палазова (НСА – 29,70), 3-то
място Христина Дамянова (СУ –
30,30); 50 м бруст мъже: 1-во място
– Иван Геров (СУ – 29,59), 2-ро място – Александър Лебешков (УНСС –
32,20), 3-то място – Радослав Николов (НСА – 33,72); 50 м бруст жени:
1-во място – Таня Лапунова (НСА
– 37,50), 2-ро място – Адриана Симеонова (НСА – 38,28), 3-то място
– Борислава Христова (СУ – 40,18);
4 х 50 смесена щафета жени: 1-во
място – НСА (02:20,00), 2-ро място
– СУ (02:27,37), 3-то място – НБУ
(02:28,76); 4 х 50 смесена щафета
мъже: 1-во място – УНСС (01:47,92),
2-ро място – НСА (01:58,88), 3-то
място – СУ (02:00,37); 50 м гръб
мъже: 1-во място – Мартин Желев
(УНСС – 28,58), 2-ро място – Боян

Боянов (РУ – 28,75), 3-то място –
Теодоси Чернев (НСА – 30,00); 50
м гръб жени: 1-во място – Симона
Пантова (НСА – 33,72), 2-ро място – Деница Стоянова (ПУ – 35,93),
3-то място – Елис Сахатчиева (СУ
– 35,95); 50 м бътерфлай мъже: 1-во
място – Ради Мерджанов (УНСС –
25,27), 2-ро място – Иван Дерменджийски (УНСС – 27,18), 3-то място
– Мариян Недков (НСА – 28,21); 50 м
бътерфлай жени: 1-во място – Никол Кошеджийска (НСА – 31,34), 2-ро
място – Антония Стоянова (МУВн – 33,18), 3-то място – Симона
Палазова (НСА – 33,80); 100 м съчетано мъже: 1-во място – Иван Геров
(СУ – 0:59,59), 2-ро място – Мартин
Желев (УНСС – 1:03,00), 3-то място – Александър Лебешков (УНСС
– 1:03,48); 100 м съчетано жени: 1-во
място – Никол Кошеджийска (НСА –
1:15,28), 2-ро място – Таня Лапунова
(НСА – 1:16,91), 3-то място – Борислава Христова (СУ – 1:16,97); 4 х 50
м св. стил щафета мъже: 1-во място – УНСС (01:39,12), 2-ро място –
НСА (01:39,18), 3-то място – ТУ-Сф
(01:47,56); 4 х 50 м св. стил щафета
жени: 1-во място – НСА (01:58,35),
2-ро място – СУ (02:11,72), 3-то
място – УНСС (02:16,62); Отборно
класиране мъже: 1-во място – УНСС
(304 т.), 2-ро място – НСА (271 т.)
и на 3-то място – ТУ-Сф (235 т.);
Отборно класиране жени: 1-во място – НСА (306 т.), 2-ро място – СУ
(259,5 т.) и на 3-то място – УНСС
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(236 т.); Крайно отборно класиране
мъже и жени: 1-во място – НСА (577
т), 2-ро място – УНСС (540 т) и на
3-то място – СУ (467,5 т).
В НУШ по тенис участваха 30
студенти от 6 ВУ. Състезанието
се проведе на кортовете до стадион
„Берое“. Отборно класиране мъже:
1-во място – НСА, 2-ро място – ПУ
и на 3-то място – ЮЗУ. Отборно
класиране жени: 1-во място – НСА,
2-ро място – ПУ и на 3-то място –
СУ. Индивидуално класиране мъже:
1-во място – Кирил Захариев (СУ),
2-ро място – Виктор Джабарски
(НСА), 3-то място – Робърт Сократов (НСА). Индивидуално класиране
жени: 1-во място – Виктория Очева
(НСА), 2-ро място – Ваня Иванова
(НСА), 3-то място – Денис Кемал
(ПУ).
В НУШ по тенис на маса участваха 62 студенти от 11 ВУ. Състезанието се проведе в залата на стадион Берое. Индивидуално класиране
мъже: 1-во място – Денислав Коджабашев (НСА), 2-ро място – Денислав
Денев (ШУ), 3-то място – Павел Цолов (НСА) и Александър Начев (НСА).
Индивидуално класиране жени: 1-во
място – Красимира Ѝовкова (ПУ),
2-ро място – Виктория Харизанова
(НСА), 3-то място – Каролина Лилова (НСА) и Моника Цанева (РУ).
Класиране двойки мъже: 1-во място
– Коджабашев, Стоянов (НСА), 2-ро
място – Цолов, Василев (НСА), 3-то
място – Арсов (ТУ-Сф), Аспарухов
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(УНСС) и Божилов (УНСС), Денев
(ШУ). Класиране двойки жени: 1-во
място – Харизанова, Лилова (НСА),
2-ро място – Йовкова, Петришка
(ПУ), 3-то място – Цолова (НСА),
Иванова (ТУ-Сф) и Цанева, Николаева
(РУ). Класиране смесени двойки: 1-во
място – Коджабашев (НСА) и Йовкова (ПУ), 2-ро място – Цолов (НСА)
и Харизанова (НСА) и на 3-то място
– Василев, Лилова (НСА) и Божилов
(НСА), Стаменова(ХТМУ). Отборно
класиране мъже: 1-во място – НСА
(11 т), 2-ро място – ТУ-Сф (11 т),
3-то място – ЮЗУ (10 т). ). Отборно класиране жени: 1-во място – НСА
(14 т), 2-ро място – ПУ (13 т), 3-то
място – РУ (12 т).
В НУШ по футбол през учебната
2016/2017 г. участваха 16 ВУ. Изиграха се общо 77 футболни срещи и бяха
отбелязани общо 382 гола или средно
по 5 гола на мач. Четвъртфиналните
и полуфиналните срещи се проведоха извън рамките на Националната
студентска универсиада – Стара Загора, 2017 г. (8 – 14 май 2017 г.), поради това, че на 10 май 2017 г. (сряда)
имаше междинен кръг в четирите
аматьорски „В” футболни групи,
където се състезават много голям
брой от студентите. Тези срещи се
проведоха в градове отстоящи на половината разстояние от градовете
на двете висши училища, играещи
по жребий, и в същия град, ако са от
едно и също населено място. Финалната среща все пак се проведе в гр.
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Стара Загора, отново извън рамките на самата Универсиада. Срещата
се изигра на 24 май 2017г. – Денят на
българската просвета и култура и
славянската писменост от 17.00ч. на
ст. „Локомотив”, и така беше спазена дългогодишната традиция финалът на НУШ по футбол да се играе
на този светъл за всички студенти
ден. На полуфиналите се срещнаха:
МГУ – НСА (0:3) и ПУ – ЕВУИМ (0:0)
в редовното време и (6:5) след изпълнение на наказателни удари за излъчване на победител в мача. Според
наредбата за провеждане на НУШ по
футбол за 2016/2017 г. мач за трето
място не се състоя. Двата загубили
отбора на полуфиналите – МГУ (Сф)
и ЕВУМ (Пд) заеха третото място.
Във финалната среща ПУ победи драматично НСА с (4:2) и стана национален университетски шампион по
футбол за 2016/2017 г. [6]. Финалът
беше удостоен от Красимира Чахова
– заместник кмет на гр. Стара Загора, доц. д-р Стефан Рибарски – помощник ректор при Тракийски университет – гр. Стара Загора, Георги
Игнатов – председател на техническата комисия по футбол към АУС
„Академик”, Никола Динев – спортен
директор на АУС, Ангел Ранчински –
член на УС на АУС и проф. д-р Димо
Гиргинов – член на УС на АУС „Академик“ и председател на спортния
клуб при Тракийски университет.
На официалната церемония след
мача гостите поздравиха и награди-

ха призьорите, а проф. Гиргинов със
заключителното си слово закри Националната студентска универсиада
– Стара Загора, 2017 г.
НУШ по хандбал се проведе в
спортна зала „Иван Вазов”. Участваха четири мъжки и пет женски отбора от 6 висши училища в България.
Класиране мъже: 1-во място – НСА,
2-ро място – ТУ-Сф, 3-то място –
ПУ и на 4-то място – УАСГ; Класиране жени: 1-во място – ВТУ-Вт, 2-ро
място – ПУ, 3-то място СУ, 4-то
място – ТУ-Сф и на 5-то място –
УАСГ.

Изводи и препоръки
1. Националните универсиади са основен приоритет на многоспортовата университетска федерация АУСА и в своята същност
кулминация на провеждания целогодишен университетски спорт
във формат на финали с домакин
ВУ и град с европейска спортна
номинация.
2. Провеждането на Националните
универсиади се превърна в традиция (гр. София 2014, гр. Пловдив
2015, гр. Русе 2016 и гр. Стара Загора 2017), придобивайки все поголяма популярност както сред
българските студенти, така и
сред българската спортна общественост.
3. Национална Универсиада,2017
Стара Загора е едно от най-мащабните спортни събития в
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страната, организирано от Асоциацията за университетски
спорт „Академик” и Тракийски
университет с активната подкрепата на Община Стара Загора. Участваха над 1200 студенти
от 26 висши училища в страната, които се състезаваха в 13
вида спорт.
4. Обогатяването на спортния календар на студентите създаде
предпоставка за по-широка познаваемост и интерес към университетския спорт в България,
което подпомага изпълнението
на основения приоритет в държавната политика по отношение на развитието на спорта за
всички – създаването на най-добри условия за практикуването
на системни спортни занимания
от гражданите, без значение на
техния възрастов, социален, образователен, религиозен и друг
статус.
5. Липсата на достатъчно финансови средства в университетите за финансиране на студентите да участват в състезанията,
неминуемо води до намаляване
на броя на състезателите. Трябва да се намерят механизми за
допълнително финансиране за
настаняване от страна на държавата, ММС и МОН освен по
129-то Постановление на Министерски съвет, ката посочените
институции проявят по-голяма
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заинтересованост и разбиране
относно развитието на университетския спорт в България.
6. Основна препоръка е призьорите
от Националните универсиади да
бъдат потенциални участници в
международните спортни събития, организирани от ФИСУ и
ЕУСА.
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Национална студентска универсиада'2018, София
Георги Игнатов, Желязко Георгиев,
Елка Гълева, Златко Джуров
Най-мащабното спортно студентско събитие – Национална универсиада, София, 2018 се проведе в дните от 11 до 17 май и включваше финалите в 14 вида
спорт, с участието на близо 1200 студенти, треньори и преподаватели от 25
университета. Целта на настоящата статия е да ни запознае с организацията, резултатите и класирането по спортове. С общо 119 медала, спечелени
в различни дисциплини, Национална спортна академия „Васил Левски“ отново е комплексен шампион. Най-добрите студенти спортисти от НСА представиха достойно своя университет, завоювайки 53 златни, 31 сребърни и
35 бронзови медала. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ остана
втори в класирането с 15 златни, 22 сребърни и 27 бронзови медала. Студентите от Университета за национално и световно стопанство също показаха
отлични резултати и спортен хъс и се наредиха на трето място в комплексното класиране. Те завоюваха 8 златни, 16 сребърни и 13 бронзови медала.
Ключови думи: Национална универсиада, студентски спорт, резултати, класирания, изводи и препоръки

2018 Sofia National students universiade
Assoc. Prof. Georgi Ignatov, PhD, Senior Lect. Zhelyazko Georgiev, PhDq
Elka Guleva, PhD, Assoc. Prof. Zlatko Djurov, PhD
The largest sports event National Universiade of Sofia 2018 was held from 11 to
17 May and included the finals in 14 sports with the participation of nearly 1200
students, trainers and lecturers from 25 universities. The purpose of this article is to
introduce us with the organization, results and ranking in sports. With a total of 900
medals won in different disciplines, the National Sports Academy „Vasil Levski“
is again a complex champion. The best NSA athlete students present their university worthy, winning 53 gold, 31 silver and 27 bronze medals. Sofia University „St.
Kliment Ohridski“ was second in rank – 14 gold, 22 silver and 22 bronze medals.
Students from the University of National and World Economy also showed excellent
results and sports mood and ranked third in the ranking. They won 7 gold, 11 silver
and 19 bronze medals.
Keywords: National universiade, student sport, results, rankings, conclusions and
recommendations
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Спортът носи развлечение, удовлетворение, радост от победата и
признание. Хората посещават спортни клубове, секции, участват в различни спортни занимания и отбори,
където се запознават и комуникират
с нови лица, което ги поддържа социално активни и подпомага работата
им в екип. Cпopтнитe мepoпpиятия
вoдят дo пoдoбpявaнe нa мopaлнитe
цeннocти, yвaжeниe към тpaдициятa и жeлaниe зa нoви oткpития.
Спортът като социален феномен
развива силaтa нa вoлятa и издpъжливocттa нa xapaктepa, жeлaниe зa
пocтигaнe нa цeлитe и допринася за
здравословния начин на живот.
Физическото възпитание и спортът в учебните заведения е с водеща
роля в съвременните спортни системи. Това се определя от широкия
обхват на занимаващите се, най-благоприятната възраст за формиращото въздействие на спорта като
инструмент за формиране на навици
за спортна активност като начин
на живот. Сред основните фактори,
от които зависи участието в извънурочни форми на спорт, специално
внимание според Е. Николова заслужават комуникативността и формирането на трайни мотиви за спортуване [5].
Спортът способства за изява на
най-добрите качества на личността
на студента. Като същевременно на
високо емоционално ниво се реализира една от важните обществено-по-

требни функции – общуването между хората. Предимството на спорта
като социално явление е в неговата
привлекателност за студентите,
неговият „език” е достъпен и разбираем за всеки човек [3].
Авторите Zahariadis и Biddle посочват, че най-важното за физическото възпитание и спорта в училище е подобряване на мотивацията и
отношението на младите хора към
физическата активност [8]. Е. Николова и К. Костов разкриват насоките за разработване на стратегия
за мотивиране на студентите към
спортна дейност. Те препоръчват
внедряване на мотивиращи фактори
за активно спортуване на студентите по цялата верига от системата
и актуализиране и синхронизиране
на държавните нормативни документи, отнасящи се до обучението
и спорта във ВУ. Също така, перманентен и действен контрол по тяхното прилагане на всички нива [6].
В този смисъл визиите, стратегиите и политиките за развитие на
физическото възпитание и спорта
по един или друг начин винаги са били
свързвани със социално формиращия
им потенциал за осъществяване на
редица здравноукрепващи, социални, политически, престижни и икономически функции [2]. Анализът
на спортното законодателство в
някои европейски страни (Испания,
Австрия, Франция, Великобритания, Финландия и др.), като теория
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и практика, показва, че в по-голяма
част от страните развитието на
студентския спорт като структура, управление и ресурсно осигуряване присъства в националното законодателство и правно-нормативната
уредба [7]. Обогатяването на спортния календар на студентите създаде
предпоставка за по-широка познаваемост и интерес към университетския спорт в България, което подпомага изпълнението на основения
приоритет в държавната политика по отношение на развитието на
спорта за всички – създаването на
най-добри условия за практикуването на системни спортни занимания
от гражданите без значение на техния възрастов, социален, образователен, религиозен и друг статус.
Провеждането на Националните
универсиади се превърна в традиция
(София'2014, Пловдив'2015, Русе'2016,
Стара Загора'2017 и последната София'2018), придобивайки все по-голяма
популярност както сред българските
студенти, така и сред българската
спортна общественост [1, 4].
Пред Арката на Национална
спортна академия „Васил Левски”
беше официално открито най-мащабното спортно мероприятие за
студенти – Национална универсиада
София'2018. За втори път столицата домакинства най-силните спортни студентски делегации от цялата
страна. Сред официалните гости
на церемонията по откриване бяха:
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зам. министърът на образованието
и науката Петър Николов, главният
секретар на Министерство на младежта и спорта Асен Марков, председателят на Съвета на ректорите
и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски”
проф. Любен Тотев, зам.-кметът на
Столична община доц. Тодор Чобанов, ректорът на НСА проф. Пенчо
Гешев, зам.-кметът на район Студентски Велина Белева и Венцислав
Игнатов – директор на дирекция
„Спорт за учащи и спортни училища” към ММС.
От академичните среди събитието уважиха Николай Бакърджиев
– зам.-ректор на УНСС, проф. Георги Михов – ректор на Технически
университет, зам.-ректорът и помощник ректорът на НСА – проф.
Николай Изов и Кирил Андонов, доц.
Стоян Везенков – декан на факултета по „Обществено здраве и спорт”
към ЮЗУ „Неофит Рилски”, председателят на НПСС Яна Вангелова,
проф. Петър Киров, проф. Димо Гергинов и доц. Спас Ставрев.
По време на церемонията по откриване доц. Стефан Рибарски предаде символично знамето на Универсиадата от името на миналогодишните
домакини от Стара Загора на проф.
Пенчо Гешев, ректор на НСА. Организаторите връчиха преходната
купа доц. „Марко Дамянов” на Калин
Дамянов.
Целта на настоящата статия е
да ни запознае детайлно с организа-
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цията, постигнатите резултати и
класирането на Националната студентска универсиада'2018, София.
Националната студентска универсиада'2018 се проведе от 11 до 17
май в град София, следвайки традицията градът – домакин да е обявен за Европейски град на спорта.
Тя включи финални състезания по 14
вида спорт, а именно: баскетбол –
проведен в зала „Триадица” и зала за
баскетбол на НСА; баскетбол 3х3 –
спортен комплекс „Бонсист”; волейбол – многофункционална зала НСА и
спортен комплекс „Бонсист”; джудо
– спортен комплекс „Диана”; кикбокс – зала за бадминтон НСА; лека
атлетика – стадион НСА; ориентиране – паркова зона НСА и Борисова
градина; плажен тенис – кортовете
на МГУ; плуване – басейна на ТУ – София; спортно катерене – НСА; тенис – кортовете на НСА; тенис на
маса – спортен комплекс „Бонсист”
футбол – стадион НСА и хандбал –
зала за хандбал на НСА.
В Националната студентска универсиада'2018, София участваха 1200
студенти спортисти и над 190 треньори и преподаватели от 25 висши
училища в България. Раздадени бяха
290 комплекта медали, спечелени от
23 ВУ от страната. Състезанията
се обезпечиха от 150 съдии в съдийски екипи, в т.ч. и на международно
ниво.
Организатор на мащабното
спортно събитие е Асоциация за

университетски спорт „Академик”
(АУСА), с домакинството на НСА
„Васил Левски” и партньорството
на МГУ „Св. Иван Рилски”, Технически университет, Университет за
национално и световно стопанство
и Лесотехнически университет. Събитието се организира под патрона
на министъра на младежта и спорта
Красен Кралев, както и със съдействието на Община Студентска и
Български олимпийски комитет.
Основното финансиране на Универсиадата се осъществи от проекта на АУСА по програмата „Развитие на спорта на учащите” към
ММС и от таксите за участие платени от ВУ, а допълнителна подкрепа оказаха Столична община, МОН,
Банка ДСК, минерална вода „Банкя”
спонсори и приятели на студентския
спорт в България.
Председател на организационния
комитет беше Председателят на
Съвета на ректорите в България и
ректор на МГУ „Св. Иван Рилски”
– проф. Любен Тотев. В състава
на организационния комитет бяха
включени и ректорите на висшите
училища на територията на община
Студентска, както и представители на община.
С общо 119 медала, спечелени в
различни дисциплини, Национална
спортна академия „Васил Левски”
стана комплексен шампион. Студентите-спортисти от Академията представиха достойно своя уни-
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верситет, завоювайки 53 златни, 31
сребърни и 35 бронзови медала. Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ остана втори в класирането – с 15 златни, 22 сребърни и 27
бронзови медала. Студентите от
Университета за национално и световно стопанство също показаха
отлични резултати и спортен хъс и
се наредиха на трето място в комплексното класиране. Те завоюваха
8 златни, 16 сребърни и 13 бронзови
медала (табл. 1).
Тазгодишният шампионат по
баскетбол, част от Национална
универсиада – София'2018, беше изключително атрактивен. В мъжкия
баскетбол се включиха силните отбори на Великотърновския университет, Национална спортна академия,
Югозападния и Пловдивския университети. Баскетболистите изиграха много интересни и атрактивни
срещи в зала „Триадица”. При мъжете участваха 12 отбора. Шампиони
тази година убедително станаха
баскетболистите от НСА. Със сребърни медали останаха момчетата
от ВТУ-Вт. ЮЗУ бе детрониран от
първото място от миналата универсиада и остана с бронз. При жените също златната купа спечелиха
момичетата от НСА, които са и
миналогодишни победителки. Малко
не достигна на състезателките от
УНСС и те останаха втори. С бронз
си тръгнаха студентките от Софийския университет. Купите и ме-
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далите връчиха доц. Спас Ставрев,
доц. Ирен Пелтекова и доц. Петър
Зографов.
НУШ по баскетбол 3х3 се проведе в спортен комплекс „Бонсист“,
участваха 4 мъжки и 6 женски отбора от 7 ВУ. Крайно класиране мъже:
1-во място – ВТУ-Вт, 2-ро място –
ЮЗУ, 3-то място – НСА, 4-то място – ШУ; Крайно класиране жени:
1-во място – НСА, 2-ро място – СУ,
3-то място – УНСС, 4-то място
– ВТУ, 5-то място – ТУ-Сф и 6-то
място – ЮЗУ. Победители в конкурса за стрелба от зоната за 3 точки:
жени – Мария Балабанова (УНСС);
мъже – Михаил Танев (ЮЗУ). Победител в конкурса за забивки: Константин Коев (СУ).
С думите „Играхте волейбол на
европейско ниво” се обърна президентът на АУС „Академик” доц. Златко
Джуров към студентите волейболисти, участвали в Универсиадата.
Думите му бяха посрещнати с бурни
аплодисменти от присъстващите в
залата, гледали в рамките на няколко състезателни дни спортсменски
волейбол на много високо ниво. По
време на официалната церемония по
награждаване доц. Златко Джуров и
ректорът на НСА проф. Пенчо Гешев
връчиха купите на отборите финалисти във волейбола. Тазгодишен
шампион в мъжкия волейбол стана
отборът на УНСС. На второ място
се класира отборът на НСА. Бронзов
медалист остана отборът на ЮЗУ.

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ)

Югозападен университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ)

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” (ВТУ-Вт)

Академия МВР (АМВР)

Лесотехнически университет (ЛТУ)

Технически университет – София (ТУ-Сф)

Тракийски университет – Стара Загора (ТрУ)

Нов български университет (НБУ)

Русенски университет „Ангел Кънчев” (РУ)

Медицински университет – София (МУ-Сф)

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

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ)

Медицински университет – Пловдив (МУ-Пл)

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ)
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Медицински университет – Плевен (МУ-Пн)
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Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА)
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Таблица 1. Комплексно класиране по медали от Национална Универсиада'2018, София
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Медицински университет – Варна (МУ-Вн)

Технически университет – филиал Пловдив

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

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

Аграрен университет – Пловдив (АУ)

Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ)
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1

Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов (СА)
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Таблица 1. (продължение)
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След изключително оспорван и равностоен мач в женския финал купата взеха момичетата от НСА. Със
сребърни медали останаха състезателките на ПУ „Паисий Хилендарски“. Отборът на УНСС взе бронза.
Бяха връчени и индивидуални награди
на най-добрите волейболисти при
мъжете и жените: Най-добър разпределител жени – Мирела Шахпазова (ПУ); Най-добър нападател жени
– Симона Николова (ПУ); Най-добро
либеро – Славена Никова (НСА); Найполезен състезател – Симона Димитрова (НСА); Най-добър разпределител мъже – Христо Петков (ВТУ);
Най-добър нападател мъже – Силвестър Иванов (УНСС); Най-добро
либеро мъже – Христо Колев (НСА);
Най-полезен състезател при мъжете
– Мартин Мечкаров (НСА).
В предпоследния ден от Национална универсиада, София' 2018 се проведе НУШ по джудо. В него участваха
54 състезатели от 11 университета
– 18 жени и 36 мъже. Студентите
бяха разпределени в 6 категории при
жените и 7 категории при мъжете.
Самите срещи се проведоха на две
татамита, под ръководството на
следния съдийски състав: Христо
Маев – главен съдия; Иван Ганев, Мария Янчева и Тодор Тодоров – съдии.
Технически секретар беше Цветана
Манчева, а главен секретар – Спаска
Илиева. В комплексното класиране
при мъжете и при жените шампион
е НСА. СУ „Св. Климент Охридски”
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взе сребърните медали при мъжете
и жените. На трето място при мъжете в комплексното класиране е
Академията на МВР, а при жените
– Тракийският университет. В края
на състезанието, победителите във
всички категории бяха наградени с
медали и купи на церемония в зала
„Диана”. Отличията връчиха проф.
Георги Михов – ректор на Технически
университет (Сф), както и представители на съдийско-треньорския състав. Индивидуално класиране мъже – категория до 60 кг: 1-во
място – Рустислав Добрев (НСА),
2-ро място – Данаил Стоенчев (СУ),
3-то място – Александър Василев
(АМВР) и Веселин Бресковски (СУ);
категория до 66 кг: 1-во място – Димитър Стоянов (НСА), 2-ро място
– Едмонт Белчев (СА), 3-то място
– Йоан Янков (СУ) и Георги Тодоров
(РУ); категория до 73 кг: 1-во място
– Юлиян Асенов (СУ), 2-ро място –
Георги Петров (РУ) и на 3-то място
– Стефан Кьосев (СУ); категория до
81 кг: 1-во място – Пламен-Калоян
Тодоров (НСА), 2-ро място – Николай Кисьов (АМВР), 3-то място –
Марио Тодоров (ЛТУ) и Велян Велев
(НСА); категория до 90 кг: 1-во място – Кристиян Гюров (НСА), 2-ро
място – Антоан Георгиев (АМВР),
3-то място – Стоян Славов (СУ) и
Кристиян Колев (СУ); категория до
100 кг: 1-во място – Борис Георгиев
(АМВР), 2-ро място – Нино Христозов (ТрУ); категория над 100 кг: 1-во

място – Томихиро Охара (МУ-Пд),
2-ро място – Николай Петков (НСА),
3-то място – Виктор Иванов (РУ).
Индивидуално класиране жени – категория до 48 кг: 1-во място – Натали Сосерова (НСА), 2-ро място – Теменуга Петкова (СУ); категория до
52 кг: 1-во място – Людмила Крумова
(НСА), 2-ро място – Веделина Василева (ТрУ) и на 3-то място – Каролина Динева (СУ) и Таня Иванова (СУ);
категория до 57 кг: 1-во място – Изабела Христова (НСА), 2-ро място –
Петя Тодорова (НСА), 3-то място
– Емилияна Василева (АМВР) и Надежда Илиева (МУ-Пд); категория до
63 кг: 1-во място – Илияна Димитрова (НСА), 2-ро място – Татяна Лазарова-Добрева (СУ) и на 3-то място
– Зарина Чернева (СУ); категория до
70 кг: 1-во място – Мария Златанова
(УНСС), 2-ро място – Стела Стефанова (СУ); категория над 78 кг: 1-во
място – Стелияна Трифонова (ТрУ),
2-ро място – Валерия Луканова (СУ).
От АУС „Академик“ връчиха почетен плакет на проф. Георги Михов за
партньорство и особени заслуги от
страна на (ТУ-Сф) при организирането на мащабното спортно събитие
за студенти в София.
В НУШ по кикбокс участваха 51
студенти от 11 ВУ. Състезанието
се проведе в залата за бадминтон в
НСА. Класиране в стил „Киклайт
контакт” – мъже: категория до 63
кг: 1-во място – Симеон Наковски
(НСА), 2-ро място – Йордан Нико-

177

Физическо възпитание на учащите

лов (НСА), 3-то място – Христо
Вутов (ТУ-Сф); категория до 69 кг:
1-во място – Петър Спасенич (НСА),
2-ро място – Владимир Тодоров (ТУСф), 3-то място – Трендафил Трендафилов (АМВР) и Мартин Костурков
(НБУ); категория до 74 кг: 1-во място – Цветомир Александров (НБУ),
2-ро място – Николай Раданов (НБУ),
3-то място – Кирил Велев (НСА) и
Георги Николов (НСА); категория
до 79 кг: 1-во място – Деян Кюмюджиев (НСА), 2-ро място – Веселин
Василев (НСА), 3-то място – Атанас Атанасов (УНСС) и Здравко Шиваров (ТУ-Пд); категория до 84 кг:
1-во място – Славчо Павлов (НСА),
2-ро място – Михаил Пенчев (НСА),
3-то място – Христо Костов (ТУСф) и Мартин Кирилов (ТУ-Сф);
категория до 89 кг: 1-во място –
Кирил Христосков (ВСУ-Вн), 2-ро
място – Емил Станчев (МУ-Пд),
3-то място – Павел Тонев (НСА) и
Димитър Андреев (НБУ); категория до 94 кг: 1-во място – Божидар
Георгиев (НСА), 2-ро място – Станислав Пенев (УНСС), 3-то място
– Валентин Йончев (ПУ); категория
над 94 кг: 1-во място – Павел Накев
(НСА), 2-ро място – Костадин Колев
(ШУ) и на 3-то място – Сашо Средков (АМВР) и Власимир Миляков
(АМВР). Класиране в стил „Киклайт
контакт“ – жени: категория до 50
кг: 1-во място – Елена Недева (ПУ);
категория до 55 кг: 1-во място –
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Амелия Рачева (НСА), 2-ро място –
Кристина Янева (ЛТУ); категория до
60 кг: 1-во място – Теодора Стоянова (АМВР), 2-ро място – Александра
Кършакова (АМВР); категория до 65
кг: 1-во място – Памела Филипова
(ЛТУ), 2-ро място – Валерия Иванова (ЛТУ); категория над 70 кг: 1-во
място – Виктория Йорданова (ЛТУ).
Класиране в стил „Лайт контакт“ –
мъже: категория до 63 кг: 1-во място – Симеон Наковски (НСА), 2-ро
място – Йордан Николов (НСА); категория до 69 кг: 1-во място – Петър Спасенич (НСА), 2-ро място
– Трендафил Трендафилов (АМВР),
3-то място – Васил Досев (ТУ-Пд) и
Николай Георгиев (НСА); категория
до 74 кг: 1-во място – Антонио Бушев (НСА), 2-ро място – Цветомир
Александров (НБУ), 3-то място –
Александър Костадинов (РУ) и Стилян Бъчваров (НБУ); категория до 79
кг: 1-во място – Станислав Григоров
(НСА), 2-ро място – Веселин Василев
(НСА), 3-то място – Георги Петров
(ЛТУ) и Стоян Чучулски (ПУ); категория до 84 кг: 1-во място – Михаил
Пенчев (НСА), 2-ро място – Мартин
Кирилов (ТУ-Сф). Класиране в стил
„Лайт контакт“ – жени: категория
до 50 кг: 1-во място – Елена Недева
(ПУ); категория до 55 кг: 1-во място
– Амелия Рачева (НСА), 2-ро място –
Кристина Янева (ЛТУ); категория до
60 кг: 1-во място – Теодора Стоянова (АМВР), 2-ро място – Александра
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Кършакова (АМВР); категория до 65
кг: 1-во място – Памела Филипова
(ЛТУ), 2-ро място – Валерия Иванова
(ЛТУ); категория над 70 кг: 1-во място – Виктория Йорданова (ЛТУ).
Отборно класиране: 1-во място
– НСА (40 т.), 2-ро място – НБУ (13
т.), 3-то място – АМВР (7 т.), 4-то
място – ВСУ (4 т.), 5, 6 и 7-мо място – УНСС, ЛТУ и ПУ – 2 т.
НУШ по лека атлетика се проведе на стадиона на НСА, участваха
128 студенти от 14 ВУ. Резултати
от всички дисциплини: 4 х 100 мъже:
1-во място – НСА (45,6), 2-ро място
– ПУ (48,8); 4 х 100 жени: 1-во място
– НСА (49,7), 2-ро място – ПУ (52,1),
3-то място – УНСС (53,7); 4 х 400
мъже: 1-во място – НСА (3:31,00),
2-ро място – СУ (3:42,9), 3-то място – ПУ (3:52,00); 4 х 400 жени: 1-во
място – НСА (4:07,9), 2-ро място
– ПУ (4:14,1), 3-то място УНСС
(4:16,3); 100 м мъже: 1-во място –
Иван Булкин (ПУ – 10,9), 2-ро място
– Марио Янев (ЮЗУ – 11,0) и на 3-то
място Димитър Мартинов (ЛТУ –
11,0); 100 м жени: 1-во място – Радостина Стоянова (МУ-Сф – 11,7),
2-ро място – Виктория Георгиева
(СУ – 12,0), 3-то място – Ива Александрова (НСА – 12,2); 400 м мъже:
1-во място – Стефан Стефанов (ТрУ
– 48,9), 2-ро място – Жоро Жоров
(ЛТУ – 49,1), 3-то място – Марио
Андреев (НСА – 51,4); 400 м жени:
1-во място – Радостина Стоянова

(МУ-Сф – 54,7), 2-ро място – Габриела Георгиева (ПУ – 57,9), 3-то място
– Йоана Христова (УНСС – 59,4); 800
м мъже: 1-во място – Алекс Василев
(НСА – 1:56,5), 2-ро място – Християн Стоянов (СУ – 1:57,6), 3-то място – Николай Начев (СУ – 1:58,7); 800
м жени: 1-во място – Моника Георгиева (ВТУ-Вт – 2:15,9), 2-ро място
– Диляна Минкина (УНСС – 2:16,3),
3-то място – Таня Димитрова (ПУ –
2:21,9); 1500 м жени: 1-во място – Диляна Минкина (УНСС – 4:35,9), 2-ро
място – Моника Георгиева (ВТУ-Вт
– 4:45,5), 3-то място – Таня Димитрова (ПУ – 5:03,5); 3000 м мъже:
1-во място – Християн Стоянов (СУ
– 9:03,8), 2-ро място – Александър
Сръндев (НСА – 9:22,7), 3-то място – Живко Петров (СУ – 10:05,0);
тласкане на гюле мъже: 1-во място
– Михаил Михалев (НСА – 16,46),
2-ро място – Илиас Судлакос (НСА –
15,34), 3-то място – Димитър Стоицов (ПУ – 14,02); тласкане на гюле
жени: 1-во място – Рената Петкова
(НСА – 13,92), 2-ро място – Магдалена Съйкова (НСА – 12,00), 3-то място – Анна Чиприянова (НСА – 10,77);
хвърляне на диск мъже: 1-во място –
Димитър Правчански (НСА – 46,72),
2-ро място – Михаил Михалев (НСА
– 37,28), 3-то място – Георги Димов
(НСА – 35,69); хвърляне на диск жени:
1-во място – Рената Петкова (НСА
– 49,69), 2-ро място – Магдалена
Съйкова (НСА – 42,64), 3-то място –
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Антония Щерева (НСА – 36,76); скок
височина мъже: 1-во място – Милко
Гемеджиев (ТрУ – 190), 2-ро място
– Васил Власов (НСА – 170), 3-то
място – Димитър Иванов (НСА –
150); скок височина жени: 1-во място – Ива Александрова (НСА – 165),
2-ро място – Галина Николова (НСА
– 150), 3-то място – Александра Троева (ПУ – 140); скок дължина мъже:
1-во място – Добромир Георгиев
(НСА – 6,63), 2-ро място – Милко Гемеджиев (ТрУ – 6,50) и на 3-то място – Станимир Минчев (ПУ – 6,25);
скок дължина жени: 1-во място – Ива
Александрова (НСА– 5,61), 2-ро място – Ивона Сураджиева (НСА – 5,50)
и на 3-то място – Милена Мирева
(НСА – 5,27). Отборно класиране
мъже: 1-во място – НСА (165 т),
2-ро място – ПУ (82 т), 3-то място
– СУ (50 т), 4-то място – ТрУ (35
т), 5-то място – ЛТУ (20 т), 6-то
място – ЮЗУ (16 т), 7-мо място –
УНСС (14 т), 8-мо място – ВТУ-Вт
(9 т), 9-то място – ТУ-Сф (8 т) и
на 10-то място – МГУ (6 т). Отборно класиране жени: 1-во място
– НСА (158 т), 2-ро място – ПУ (115
т), 3-то място – УНСС (95 т), 4-то
място – ВТУ-Вт (36 т), 5-то място
– СУ (24 т), 6-то място – МУ-Сф (24
т), 7-мо място – МГУ (12 т) и 8-мо
място – ТрУ (9 т). Група спринт –
отборно класиране мъже: 1-во място
– НСА (61 т), 2-ро място – ПУ (23
т), 3-то място – ЛТУ (20 т), 4-то
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място – ТрУ (12 т), 5-то място –
ЮЗУ (11 т) и 6-то място – СУ (7 т).
Група спринт – отборно класиране
жени: 1-во място – ПУ (57 т), 2-ро
място – НСА (50 т), 3-то място –
УНСС (37 т), 4-то място – МУ-Сф
(24 т), 5-то място – МГУ (12 т) и
СУ (11 т). Група средни бягания –
отборно класиране мъже: 1-во място – СУ (43 т), 2-ро място – НСА (35
т) и ПУ (15 т), 4-то място – ВТУВт (9 т), 5-то място – ТУ-Сф (8 т)
и 6-то място – МГУ (6 т). Група
средни бягания – отборно класиране жени: 1-во място – УНСС (41 т),
2-ро място – ВТУ-Вт (36 т), 3-то
място – ПУ (26 т), 4-то място –
НСА (16 т), 5-то място – СУ (7 т). ).
Група скокове – отборно класиране
мъже: 1-во място – ТрУ (23 т), 2-ро
място – НСА (23 т), 3-то място –
ПУ (10 т). Група скокове – отборно
класиране жени: 1-во място – НСА
(46 т), 2-ро място – ПУ (17 т), 3-то
място – УНСС (17 т). Група хвърляния – отборно класиране мъже:
1-во място – НСА (46 т), 2-ро място
– ПУ (34 т), 3-то място – УНСС (14
т), 4-то място – ЮЗУ (5 т). Група
хвърляния – отборно класиране
жени: 1-во място – НСА (46 т), 2-ро
място – ПУ (15 т), 3-то място – ТрУ
(9 т), 4-то място – СУ (6 т). Крайно комплексно класиране: 1-во място – НСА (323 т), 2-ро място – ПУ
(197 т), 3-то място – УНСС (109 т),
4-то място – СУ (74 т), 5-то място
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– ВТУ-Вт (45 т), 6-то място – ТрУ
(44 т), 7-мо място – МУ-Сф (24 т),
8-мо място – ЛТУ (20 т), 9-то място – МГУ (18 т), 10-то място – ЮЗУ
(16 т) и на 11-то място – ТУ-Сф
(8 т).
НУШ по ориентиране-спринтова
дистанция се проведе в НСА. Участваха 20 мъже и 11 жени от 8 ВУ. Резултати от спринтова дистанция
мъже 3000 м, 16 контроли: 1-во място – Иван Сираков (ВТУ-Вт – 14,12),
2-ро място – Стефан Йорданов
(СУ – 14,34), 3-то място – Апостол
Атанасов (СУ – 15,25); спринтова
дистанция жени 2400 м, 14 контроли: 1-во място – Кристина Иванова
(ЮЗУ – 13,52), 2-ро място – Лилиана
Гоцева (ЮЗУ – 13,57), 3-то място –
Антоанета Дяксова (СУ – 14,18).
В НУШ по ориентиране-средна
дистанция участваха 21 мъже и 10
жени от 7 ВУ. Резултати от средна
дистанция мъже 4200 м, 20 контроли: 1-во място – Иван Сираков (ВТУВт – 22,09), 2-ро място – Апостол
Атанасов (СУ – 23,13), 3-то място
– Димитър Желязков (НСА – 24,13);
средна дистанция жени 3400 метра,
16 контроли: 1-во място – Антоанета Дяксова (СУ – 22,22), 2-ро място
– Лилиана Гоцева (ЮЗУ – 23,56), 3-то
място – Веселина Желязкова (ТрУ –
30,36).
В НУ София'2018 за първи път
се проведе НУШ по плажен тенис.
Участваха 36 студенти от 6 ВУ.
Класиране двойки мъже: 1-во мяс-

то Пламен Фотев / Ваньо Василев
(НСА), 2-ро място Кристиян Кънев
/ Траян Мучев (ТУ-Сф) и на 3-то място Александър Стояновски / Калоян Михайлов (ЮЗУ) и Иван Иванов /
Георти Петров (ТУ-Сф). Класиране
двойки жени: 1-во място Виолета
Дьомнова / Алина Караджова (СУ),
2-ро място Ваня Иванова / Мария
Кефала (НСА) и на 3-то място Катерина Николова / Павлина Дачева
(ЛТУ) и Мила Милева / Румяна Тонева
(УНСС). Класиране смесени двойки:
1-во място Пламен Фотев / Мария
Кефала (НСА), 2-ро място Траян Мучев / Мария Петрова (ТУ) и на 3-то
място Иван Иванов / Михаела Райчева (ТУ) и Мартин Петров / Димана
Митева (СУ).
В НУШ по плуване на 50 м басейн участваха 105 студенти от
13 ВУ. Състезанието се проведе на
басейна на ТУ – София. Резултати
по дисциплини: 50 м свободен стил
мъже: 1-во място – Петър Божилов
(ЮЗУ – 24,45), 2-ро място – Младен
Минчев (УНСС – 25,23) и Ради Мерджанов (УНСС – 25,23); 50 м свободен стил жени: 1-во място – Атена
Гоци (ЮЗУ – 29,32), 2-ро място –
Кристина Николова (НСА – 30,36),
3-то място Христина Дамянова
(СУ – 30,70); 50 м бруст мъже: 1-во
място – Иван Геров (СУ – 30,42), 2-ро
място – Деян Гечев (ТУ-Сф – 31,13),
3-то място – Александър Лебешков
(УНСС – 33,98); 50 м бруст жени:
1-во място – Адриана Симеонова
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(НСА – 39,04), 2-ро място – Борислава Христова (СУ – 42,64), 3-то място – Зорница Боянска (ЮЗУ – 43,80);
4 х 50 съчетана щафета мъже: 1-во
място – УНСС (01:53,54), 2-ро място
– НСА (01:57,67), 3-то място – ТУСф (02:02,07); 4 х 50 смесена щафета
жени: 1-во място – НСА (02:17,39),
2-ро място – СУ (02:19,98), 3-то
място – ТУ-Сф (02:40,67); 50 м гръб
мъже: 1-во място – Богомил Яковчев
(РУ – 27,98), 2-ро място – Любомир
Борисов (АМВР – 28,57), 3-то място – Красимир Костадинов (НСА –
28,83); 50 м гръб жени: 1-во място –
Симона Пантова (НСА – 33,60), 2-ро
място – Владимира Тушанова (СУ –
36,48), 3-то място – Елис Сахатчиева (СУ – 37,98); 50 м бътерфлай мъже:
1-во място – Ради Мерджанов (УНСС
– 24,80), 2-ро място – Любомир Борисов (АМВР – 26,16), 3-то място
– Богомил Яковчев (РУ – 27,04); 50 м
бътерфлай жени: 1-во място – Атена
Гоци (ЮЗУ – 31,82), 2-ро място – Владимира Тушанова (СУ – 33,23), 3-то
място – Елефтерия Филандрианоу
(СУ – 34,32); 200 м съчетано мъже:
1-во място – Деян Гечев (ТУ-Сф –
2:20,30), 2-ро място – Станислав
Будинов (УНСС – 2:23,51), 3-то място – Димитър Пазвански (ЮЗУ –
2:24,80); 200 м съчетано жени: 1-во
място – Кристина Николова (НСА –
2:59,67), 2-ро място – Елизабет Николова (УНСС – 3:00,98), 3-то място
– Мария Киркова (СУ – 3:13,67); 4 х
50 м св. стил щафета мъже: 1-во мяс-
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то – УНСС (01:40,26), 2-ро място –
НСА (01:41,32), 3-то място – ТУ-Сф
(01:49,92); 4 х 50 м св. стил щафета
жени: 1-во място – НСА (02:03,20),
2-ро място – СУ (02:08,26), 3-то
място – ТУ-Сф (02:16,67); 200 м
бруст мъже: 1-во място – Деян Гечев (ТУ-Сф – 2:37,02), 2-ро място –
Иван Геров (СУ – 2:38,82), 3-то място – Александър Лебешков (УНСС
– 2:52,02); 200 м бруст жени: 1-во
място – Теодора Кариати (НБУ –
3:20,08), 2-ро място – Борислава
Христова (СУ – 3:29,67), 3-то място – Лили Велева (УНСС – 3:51,70)
и Петя Петкова (СУ – 3:51,70); 100
м гръб мъже: 1-во място – Богомил
Яковчев (РУ – 1:02,29), 2-ро място –
Станислав Будинов (УНСС – 1:03,26),
3-то място – Кирил Наумов (НСА –
1:09,54); 100 м гръб жени: 1-во място
– Симона Пантова (НСА – 1:14,54),
2-ро място – Христина Дамянова
(СУ – 1:16,70), 3-то място – Елис
Сахатчиева (СУ – 1:25,64); 100 м бътерфлай мъже: 1-во място – Любомир Борисов (АМВР – 1:00,67), 2-ро
място – Ради Мерджанов (УНСС
– 1:01,92), 3-то място – Радослав
Николов (НСА – 1:03,76); 100 м бътерфлай жени: 1-во място – Владимира Тушанова (СУ – 1:18,02), 2-ро
място – Елизабет Николова (УНСС
– 1:20,09), 3-то място – Елефтерия
Филандрианоу (СУ – 1:24,51); 4 х 50 м
микс съчетана – 2 мъже/2 жени: 1-во
място – НСА (02:05,67), 2-ро място
– СУ (02:10,82), 3-то място – ТУ-Сф
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(02:12,36); 200 м свободен стил мъже:
1-во място – Петър Божилов (ЮЗУ
– 2:00,13), 2-ро място – Димитър
Атанасов (НСА – 2:04,14) и Станислав Будинов (УНСС – 2:08,95); 200
м свободен стил жени: 1-во място –
Мартина Гаврилова (НСА – 2:30,67),
2-ро място – Теодора Кариати (НБУ
– 2:42,42), 3-то място Катрин Палазова (НСА – 2:44,92); 100 м свободен стил мъже: 1-во място – Петър
Божилов (ЮЗУ – 54,36), 2-ро място
– Младен Минчев (УНСС – 56,26) и
Кирил Наумов (НСА – 56,82); 100
м свободен стил жени: 1-во място
– Елефтерия Филандрианоу (СУ –
1:07,70), 2-ро място – Мартина Гаврилова (НСА – 1:07,92), 3-то място
– Христина Дамянова (СУ – 1:08,82);
100 м бруст мъже: 1-во място –
Иван Геров (СУ – 1:13,90), 2-ро място – Александър Лебешков (УНСС
– 1:17,02), 3-то място – Радослав
Николов (НСА – 1:19,39); 100 м бруст
жени: 1-во място – Адриана Симеонова (НСА – 1:29,70), 2-ро място –
Борислава Христова (СУ – 1:34,02),
3-то място – Десислава Петкова
(ТУ-Сф – 1:40,39). Отборно класиране мъже: 1-во място – УНСС (613
т.), 2-ро място – НСА (556 т.), 3-то
място – ТУ-Сф (429 т.), 4-то място – ЛТУ (385 т), 5-то място – СУ
(361 т) и 6-то място – ЮЗУ (309 т);
Отборно класиране жени: 1-во място – СУ (618,5 т.), 2-ро място – НСА
(496 т.), 3-то място – УНСС (464,5
т.), 4-то място – ЛТУ (364 т), 5-то

място – ТУ-Сф (284 т) и 6-то място – ХТМУ (184 т); Крайно отборно
класиране мъже и жени: 1-во място –
УНСС (1121,5 т), 2-ро място – НСА
(1106 т), 3-то място – СУ (1029,5
т), 4-то място – ЛТУ (791 т), 5-то
място – ТУ-Сф (761,5 т) и 6-то място – ХТМУ (503,5 т);
В Националния шампионат по
спортно катерене участваха около
60 състезатели. Шампионатът се
проведе в две дисциплини – скорост
и трудност. Купите и медалите на
всички медалисти връчи проф. Николай Изов – заместник ректор на
НСА. За втора поредна година Национална спортна академия е шампион в отборното класиране при
мъжете. Дисциплината се провежда
за втори път, като част от календара на Националната универсиада,
организирана от АУС „Академик”.
Втори при мъжете е Софийският
университет, в тройката се наредиха още спортните катерачи от
АМВР. Момичетата от СУ „Климент Охридски” показа характер в
тази екстремна дисциплина и грабнаха златото. Малко бързина и точки
не достигнаха на състезателките
от УНСС и за тях останаха сребърните медали. Великотърновският
университет „Св. св. Кирил и Методий” също участва с добри катерачи
и успя да вземе бронза при жените.
Състезанието по спортно катерене се проведе в НСА, където се
намира най-голямата и комплексна
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стена от всички университети, които имат такива изкуствени съоръжения. Крайно класиране „Скорост”
– мъже: 1-во място – Христо Павлов
Алтънчев (СУ), 2-ро място – Васил
Руменов Цветков (НСА), 3-то място
– Росен Евгениев Руев (НСА); Крайно
класиране „Скорост” – жени: на 1-во
място – Женя Георгиева Виделова
(ВТУ-Вт), 2-ро място – Ремгюл Фикрет Османова (УНСС), 3-то място
– Елена Радославова Милева (ТУ-Сф).
Крайно класиране „Трудност” – мъже:
на 1-во място – Христо Алтънчев
(СУ), 2-ро място – Владислав Тодоров Ангелов (АМВР), 3-то място –
Росен Евгениев Руев (НСА); Крайно
класиране „Трудност” – жени: на 1-во
място – Елена Каменова Куманова
(СУ), 2-ро място – Елена Миленова
Иванова (СУ), 3-то място – Джулия
Валентинова Велинова (УНСС).
В НУШ по тенис участваха 32
студенти от 8 ВУ. Състезанието
се проведе на кортовете на НСА.
Отборно класиране мъже: 1-во място – НСА, 2-ро място – УНСС и на
3-то място – ЮЗУ и ТУ-Сф. Отборно класиране жени: 1-во място – СУ,
2-ро място – НСА и на 3-то място
– Пу и ЮЗУ. Индивидуално класиране
мъже: 1-во място – Тед Бачев (СУ),
2-ро място – Ивайло Иванов (НСА),
3-то място – Ваньо Василев (НСА).
Индивидуално класиране жени: 1-во
място – Виолета Дьомнова (СУ),
2-ро място – Ваня Иванова (НСА),
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3-то място – Г. Мартинска (НСА).
В НУШ по тенис на маса участваха 51 студенти от 11 ВУ. Състезанието се проведе в спортен комплекс
„Бонсист”. Индивидуално класиране мъже: 1-во място – Бекир (ПУ),
2-ро място – Денев (ШУ), 3-то място – Стоянов (НСА) и Дончев (СУ).
Индивидуално класиране жени: 1-во
място – Димова (УНСС), 2-ро място
– Харизанова (НСА), 3-то място –
Саид (НСА) и Цанева (РУ). Класиране
двойки мъже: 1-во място – Д. Денев
(ШУ) / Д. Дончев (СУ), 2-ро място –
С. Стоянов (НСА) / Д. Бекир (ПУ),
3-то място – С. Шутов (ТУ-Сф) /
Г. Радев (СУ) и А. Гълъбов / Х. Йовановски (СУ). Класиране двойки жени:
1-во място – И. Янева / М. Димова
(УНСС), 2-ро място – Е. Саид / К. Лилова (НСА), 3-то място – В. Харизанова (НСА) / М.Иванова (ТУ-Сф) и Й.
Ботева / Р. Иванова (СУ). Класиране
смесени двойки: 1-во място – Д. Бекир (ПУ) / Е. Саид (НСА), 2-ро място
– Д. Денев (ШУ) / И. Янева (УНСС) и
на 3-то място – Д. Дончев / В. Иванова (СУ) и М. Димова (УНСС) / Г. Радев (СУ). Отборно класиране мъже:
1-во място – ПУ, 2-ро място – НСА,
3-то място – СУ. Отборно класиране жени: 1-во място – ПУ, 2-ро място – УНСС, 3-то място – НСА.
Финалните срещи при мъжете и
жените в турнира по хандбал бяха на
изключително високо спортно-техническо ниво. „И двете срещи бяха
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оспорвани, без инциденти, преминаха
в изключително академична спортна атмосфера”, бе коментарът на
участниците в турнира по хандбал. Силният отбор на ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий” тази година взе
златната купа, а отборът на НСА
остана втори. С бронз в тройката се
наредиха момичетата на Софийския
университет. При мъжете НСА не
отстъпи първото място, побеждавайки състезателите на МУ-Вн. В
отбора на МУ-Вн участваха шестима състезатели от Германия, които
със своите умения и качества значително повдигнаха нивото на турнира. Отборът по хандбал на ТУ-Сф
спечели бронзовите медали. Медалистите в турнира бяха наградени от
проф. Пенчо Гешев – ректор на НСА
„Васил Левски“.
В НУШ по футбол през учебната
2017/2018 г. участваха 18 ВУ. Изиграха се общо 72 футболни срещи и бяха
отбелязани общо 361 гола. Във финалните срещи на НУШ по футбол
участваха отборите, класирали се
на първите четири места от група
„А”, първенците от групи „Б” и „В”,
класиралият се на второ място в
група „Б” и победителите от проведените допълнителни баражи от
втория етап. Чрез пълен жребий
се излъчиха четири двойки срещи:
РУ (Рс) – МГУ (Сф) (1:3); ЮЗУ (Бл) –
УНСС (Сф) (3:0); НСА (Сф) – ЕВУИМ
(Пд) (3:4) и ПУ (Пд) – СУ (Сф) (1:1) в

редовното време и (5:4) след изпълнение на наказателни удари за излъчване
на победител в мача. На полуфиналите се срещнаха: МГУ – ЮЗУ (2:2) в
редовното време и (6:7) след дузпи и
ЕВУИМ – ПУ (6:1). Според наредбата за провеждане на НУШ по футбол
за 2017/2018 г. мач за трето място не
се състоя. Двата загубили отбора на
полуфиналите – МГУ (Сф) и ПУ (Пд)
заеха третото място. Във финалната среща ЕВУИМ победи заслужено
ЮЗУ с (1:0) и стана Национален университетски шампион по футбол за
2017/2018 г. Срещите от четвъртфиналите се проведоха извън рамките
на Националната Студентска Универсиада – София'2018 г. Тези срещи
се проведоха в градове отстоящи на
половината разстояние от градовете на двете висши училища играещи
по жребий. Полуфиналите и финалната среща се проведоха на стадиона на
НСА „Васил Левски”. Финалът беше
удостоен от Венцислав Игнатов –
директор на дирекция „Спорт за учащи и спортни училища” към ММС,
доц. д-р Златко Джуров – председател на АУС „Академик”, доц. д-р Петър Зографов – зам. председател на
АУС, доц. д-р Георги Игнатов – председател на спортно-техническата
и техническата комисия по футбол
към АУС „Академик”, Никола Динев
– спортен директор на АУС, Ангел
Ранчински, проф. д-р Йордан Иванов,
доц. д-р Ирен Пелтекова, проф. д-р
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Атанас Георгиев и Делчо Илчев – членове на УС на АУС, доц. д-р Цветан
Коцев – ректор на ЕВУИМ и проф. дн
Кирил Андонов – помощник ректор
на НСА. На официалната церемония
след мача гостите поздравиха и наградиха призьорите, а доц. Златко
Джуров със заключителното си слово закри Националната Студентска
Универсиада – София'2018 г.
По време на закриване на Универсиадата, с почетен знак за особен
принос и подкрепа в развитието на
студентския спорт в България бяха
наградени: проф. Кирил Андонов,
доц. Ирен Пелтекова, доц. Петър
Зографов, Венцислав Игнатов, Делчо Илчев, проф. Йордан Иванов, доц.
Цветан Коцев, доц. Георги Игнатов и
доц. Златко Джуров.

3.

4.

Изводи и препоръки
1. Националната Универсиада,2018
София е едно от най-мащабните спортни събития в страната за тази година, организирано
от АУС „Академик”, с домакинството на НСА „Васил Левски”
и партньорството на МГУ „Св.
Иван Рилски”, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство и
Лесотехнически университет.
2. В Националната студентска
универсиада'2018, София участваха 1200 студенти-спортисти
и над 190 треньори и преподава-
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5.

6.

7.

тели от 25 висши училища в България, които се състезаваха в 14
вида спорт. Раздадени бяха 290
комплекта медали, спечелени от
23 ВУ от страната.
Националнaта студентска универсиада се организира и провежда
от АУС „Академик”, както и благодарение на упоритата работа на
всички колеги-преподаватели от
спортните катедри и департаменти към висшите учлилища, организирани от Техническите комисии
по отделните спортове към АУС
„Академик” и активно подпомагани
от различните спортни федерации.
Проведената Универсиада, както и през изминалите четири
такива се отличи с коректно
поведение на участвалите ВУ.
Спортният морал и феърплей
сред студентите беше на изключително високо ниво.
Основна задача пред АУС „Академик” преди започването на следващата спортносъстезателна
година, ще бъде да съумее да увеличи броя на участващите ВУ в
различните първенства, като
отново бъдат поканени всички
ВУ от страната.
Друг приоритет пред ръководството на АУС „Академик” е
включването на нови спортове
в спортната програма за следващата Универсиада.
За оптимизиране на обезпечаването и организацията на сту-
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дентския спорт като цяло през
следващите години трябва да
се направи всичко възможно от
страна на АУС, да се поддържа
с всички сили възстановената
вече ангажираност между държавните и обществени структури към АУС „Академик” в лицето на МОН и МФВС от една
страна и от различните спортни
федерации от друга.
8. С провеждането на Петата Националната универсиада 2018
София, АУС „Академик” изпълни
задачите, които си беше поставила, а именно:
cc превръщането на универсиадите в традиция след близо 25
годишно прекъсване, придобивайки все по-голяма популярност, както сред българските
студенти, така и сред българската спортна общественост;
cc повишаване на конкуренцията
между висшите училища с цел
студентите да покажат своите възможности и да постигнат най-добри спортни резултати;
cc АУС да стане притегателен
център за желаещите да бъдат
доброволци, предлагайки им да
вземат участие в организацията и провеждането на Универсиадите;
cc популяризиране на университетския спорт чрез органи-

зиране на масови културни
мероприятия по време на Универсиадата.
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Сравнителен анализ на физическото развитие
на студентки
Петко Маврудиев
Целта на изследването е да направи анализ на сравнението и да разкрие особеностите на физическото развитие на студенти от различни университети
и различни специалности. Предметът на изследването е физическото развитие на учениците. Целта на изследването е морфофункционалните признаци
и особеностите на учениците от различни университети и специалности.
Изследването е проведено с общо 120 жени от различни университети и специалности, от които:

• учители по физическо възпитание (от НСА „В. Левски") – 58 ученици;
• кинезитерапевти (от НСА „В. Левски") – 21 студенти;
• икономисти (от УНСС) – 41 студенти.

Използвани са следните методи на изследване за решаване на задачите и задачите на изследването: антропометрия, динамометрия. Бяха събрани данни за
5 индикатора, които дават информация за степента на развитие на основните морфофункционални особености. Индексът на телесната маса е изчислен,
който предоставя информация за степента на затлъстяване на изследваната
популация.
Ключови думи: студенти, физическо развитие, професионална квалификация

Comparative Analysis of the Physical Development of Students
Petko Mavrudiev
The aim of the study is to perform comparison analysis and to reveal the peculiarities of the physical development of students from different universities and different
specialties. The subject of the study is the physical development of the students. The
object of the study is the morphofunctional signs and their peculiarities of students
from different universities and specialties. The study was carried out with a total of
120 female students from different universities and specialties, of which:

• teachers of physical education (from NSA“V. Levski“) – 58 students;
• kinesitherapists (from NSA“V. Levski“) – 21 students;
• economists (from UNWE) – 41 students.

The following methods of research were used in order to solve the aim and tasks
of the study: anthropometry, dynamometry. Data was collected on 5 indicators that
provide information on the level of development of major morphofunctional features.
The Body Mass Index was calculated, which provides information on the degree of
obesity of the tested population.
Key words: students, physical development, professional qualification
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Физическото развитие на човека
е въпрос, разглеждан от широк кръг
специалисти – антрополози, лекари,
социолози, педагози. Всички те го
определят както като динамичен,
биологичен процес, така и като моментно състояние в индивидуалното развитие на човека. Според П.
Слънчев физическото развитие е : „...
съвкупност от морфологични и произтичащи от тях функционални белези на организма, характеризиращи
онези страни от формата и строежа
на човешкото тяло, които обуславят определени физически и двигателни качества и имащи отношение
към физическата дееспособност и
здравето на човека” [7, 9].
Преценката за физическото развитие се базира на комплексно изследване и оценка на всички показатели, които го характеризират [7,
9, 10].
Съобразяването с анатомо-физиологичните и психологичните особености на младите хора дава възможност
да се укрепи физическото развитие и
да се повиши физическата дееспособност, без да се навреди на здравето.
Главното е, че без отличното познаване на морфо-функционалните, психологичните и други особености е
невъзможно правилното прилагане на
научния подход и рационалното планиране и управление на учебно–възпитателния процес [3,4].
Физическото развитие на индивида е един от най-важните критерии
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при оценката на неговото състояние
на здраве. От големия брой морфологически и функционални признаци за
оценка на физическото развитие на
децата и подрастващите при всяка
възраст се използват различни критерии.
Данните за физическо развитие на
индивидите се групират по пол и възраст, като се използват най-често
средни величини и различни индекси
за оценката на всеки признак [7].
Заниманията с физическо възпитание и спорт са основен формиращ
фактор на външната среда, който
действа върху морфологичните и
функционалните показатели на организма. Въздействието на физическите упражнения върху организма на
човека е специфично и строго индивидуално и зависи от вида на спортните занимания, интензивността, продължителността, системността и
т. н. През годините, по-мащабни изследвания в областта на физическото
развитие на българското население
са правени от П. Слънчев и кол., И.
Попов, Д. Димитрова, ММС, [3, 6, 7,
8, 9, 15]. Изследвания и публикации в
представената проблематика имат и
редица автори [1, 5, 11, 12, 13].

Методика
Целта на настоящото изследване
е да се направи сравнителен анализ и
да се разкрият особеностите на физическото развитие на студентки
от различни университети и различни специалности.
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Настоящото изследване е проведено в периода 2015–2018 г.
Предмет на изследване е физическото развитие на студентките.
Обект на изследване са морфофункционалните признаци и техните
особености на студентки от различни университети и специалности.
Контингент на изследване са общо
120 студентки (жени) от различни
университети и специалности, от
които:
• 58 учители по физическо възпитание (от НСА „В. Левски”);
• 21 кинезитерапевти (от НСА
„В. Левски”);
• 41 икономисти (от УНСС).
За решаване на целта и задачите
на изследването са използвани следните методи: антропометрия, динамометрия. Снети са данни по 5 показателя, които носят информация
за нивото на развитие на основните
морфофункционални признаци. Допълнително е изчислен т.нар. индекс
на телесната маса (Body Mass Index),
[14]. показва каква е степента на охраненост на изследваните съвкупности.
При обработката на първичните
резултати от изследването са приложени следните математико-статистически методи[2]:
• вариационен анализ;
• проверка на хипотези (с помощта на сравнителния t-критерий на Стюдънт);

• метод на индексите – индекс
на телесната маса (BMI).

Анализ на резултатите
Анализът позволява да бъдат
разкрити особеностите на физическото развитие на студентките,
обучавани в наблюдаваните от нас
професионални направления.
Обработката на изходните данни чрез вариационния анализ показва,
че бъдещите учителки по физическо
възпитание имат среден ръст 165,28
cм и тегло 57,66 kг (табл. 1).
Изчисленият на тази база индекс
на телесната маса (21,07 kg/m2), по
нормите на спортната статистика, позволява средната степен на охраненост на тези момичета да бъде
отнесена към зоната на нормалното
телесно тегло. Подробният анализ на индивидуалните оценки обаче
(фиг. 1), потвърждава тази констатация само за 77 % от изследваните студентки. Както се вижда от
фигурата, съществуват отклонения от нормата – 7 % от бъдещите
учителки по физическо възпитание
имат наднормено тегло, а относителният дял на тези, при които индексът на охраненост е по-нисък от
20 kg/m2 и следователно теглото им
е под нормата, е 16 %.
Считаме, че и двете отклонения
от нормата, независимо дали се отнася за наднормено или за поднормено
тегло, няма да повлияят положител-
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Таблица 1. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие на студентките от УФ на НСА – жени
№

Показатели



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
маса (BMI)

21,07

2,45

11,61 16,81 29,22

1,12

2,17

4.

Гръдна обиколка – дихателна разлика

6,38

1,66 26,07

3

10

0,27

-0,17

5.

Ръчна динамометрия –
удобен горен крайник

23,53

7,14

30,35

10

40

-0,16

-0,35

6.

Ръчна динамометрия – неудобен горен крайник

17,97

7,12

39,61

2

38

0,48

0,18

телесната

Фиг. 1. Относителни дялове на степените на охраненост на студентките
от УФ на НСА

но при изпълнението на бъдещите им
професионални задължения като учители по физическо възпитание.
Втората изследвана съвкупност
при жените, тази на бъдещите кинезитерапевтки (табл. 2), се характеризира с почти същата дължина на
тялото (165,19 cм), но е с малко над
2 kг по-ниска телесна маса (55,52 kг).
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Това естествено се отразява на
индекса на телесната маса. Както се
вижда от табл. 2, средният индекс
на жените-кинезитерапевти (20,37
kg/m2) е близо до долната граница на
зоната на нормалното телесно тегло. Причина за това е фактът, че
при тази съвкупност няма студентки с наднормено тегло (фиг. 2), но

Спорт & наука, кн. 6 2018 г.

Таблица 2. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие на студентките от КТ на НСА – жени
№

Показатели



S

V

min

max

As

Ex

1.

Ръст

165,19

6,34

3,84

157

178

0,47

-0,93

2.

Тегло

55,52

5,11

9,19

46

63

-0,45

-1,07

3.

Индекс на телесната
маса (BMI)

20,37

1,86

9,15

17,1 23,94 -0,04

-0,78

4.

Гръдна обиколка – дихателна разлика

6,52

1,33 20,35

4

9

0,01

-0,81

5.

Ръчна динамометрия –
удобен горен крайник

17,38

6,00 34,54

10

28

0,14

-1,09

6.

Ръчна динамомерия – неудобен горен крайник

12,14

5,45 44,90

2

20

-0,35

-0,72

Нормална телес на мас а

Телес на мас а под нормата

29%

71%
Фиг. 2. Относителни дялове на степените на охраненост на студентките
от КТ на НСА

относителният дял на тези, които
имат поднормено тегло е твърди голям – 29 %.
Считаме, че това също е проблем
и ще създаде трудности на тези момичета в бъдеще при изпълнение на
някои основни професионални дейности, характерни за кинезитерапията.

Резултатите от вариационния
анализ на изходните данни от изследванията със студентките от УНСС
са представени на табл. 3. Както се
вижда от таблицата и фиг. 3, бъдещите икономистки имат най-висок
среден ръст (167,98 cм) и най-високо
телесно тегло (58,54 kг).
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При анализа (фиг. 4.) прави впечатление, че относителният дял на
момичетата-икономисти с поднормено тегло е равностоен на този
на кинезитерапевтките (29 %). Тук
обаче, процентът на студентките
с нормална телесна маса е най-нисък

– само 62 %, срещу 71 % за изучаващите кинезитерапия и 77 % при бъдещите учителки по физическо възпитание. В същото време, тревожен
е фактът, че 9 % от момичетата
са с тегло над нормата и дори 2 %
от тях са със затлъстяване. Обоб-

Таблица 3. Средни стойности и вариативност на признаците на физическото развитие на студентките от УНСС– жени
№

Показатели



S

V

min

max

As

Ex

1.

Ръст

167,98

6,57

3,91

155

179

-0,22

-1,16

2.

Тегло

58,54

9,53

16,29

42

78

0,31

-0,67

3.

Индекс на телесната
маса (BMI)

20,71

2,97

14,33

0,60

0,75

4.

Гръдна обиколка –
дихателна разлика

6,61

1,73

26,18

3

10

-0,18

-0,45

5.

Ръчна динамометрия –
удобен горен крайник

23,95

5,64

23,54

11

38

0,18

0,04

6.

Ръчна динамометрия –
неудобен горен крайник

21,07

6,22

29,53

10

38

0,35

0,64

14,88 29,69

Висши училища

Фиг. 3. Основни морфологични признаци при студентките
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Наднормена т елес на мас а

Нормална т елес на мас а

Т елес на мас а под нормат а

Измъ рш ав яв ане

2%

7%

29%

62%

Фиг. 4. Относителни дялове на степените на охраненост на студентките
от УНСС

щено всичко това означава, че 4 от
всеки 10 бъдещи икономистки имат
отклонения от нормалното тегло
и, ако не променят степента на двигателната си активност, в бъдеще
тези негативни процеси ще се задълбочават.
Анализът на вариационните таблици показва, че трите наблюдавани
съвкупности при жените имат близки средни стойности по показател 4
(гръдна обиколка – дихателна разлика) – в рамките между 6,38 cм и 6,61
cм. Това, според нас, са относително
добри резултати за неспортуващи
активно жени. В същото време обаче, прави впечатление, че в групите
има момичета, при които разликата
между гръдната обиколката в състояние на вдишване и състояние на
издишване е само 3–4 cм. Това озна-

чава, че тези студентки имат много нисък функционален капацитет
на гръдния кош, което води до бърза
умора и невъзможност за пълноценно
поддържане на нормален жизнен ритъм.
Последните два показателя от
групата на признаците на физическото развитие (5-ти и 6-ти) носят
информация за статичната сила на
горните крайници. Както се вижда
от табл. 1,2 и 3, най-високо ниво на
развитие на тези признаци, колкото
и да е странно, имат студентките
от УНСС. Много близък до техния,
но само по отношение на статичната сила на удобния горен крайник,
е средният резултат на бъдещите
учителки по физическо възпитание
(съответно 23,95 kг за икономистките и 23,53 kг – за учителките по
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физическо възпитание). Средната
сила на неудобния горен крайник
при студентките от УФ на НСА е
по-ниска с над 3 kг. Най-тревожно
е състоянието при студентките
по кинезитерапия. При тях нивото
на развитие на статичната сила на
горните крайници е много по-ниско
– 17,38 kг за удобния и 12,14 kг за неудобния горен крайник. Това вероятно
е резултат от високия относителен
дял на студентките от тази съвкупност, които имат отклонения
от нормалното телесно тегло.
Важна информация за изследването носи коефициентът на вариация
V%. От представените по-горе таблици и фиг.5. става ясно, че и трите
изследвани съвкупности са хомогенни по отношение на ръста. Доказателство за това са стойностите на
V%, които са по-ниски от 10 %.
При анализа прави впечатление
също, че групата на бъдещите кинезитерапевтки е хомогенна и по
отношение на телесното тегло и на
индекса на охраненост (показатели 2
и 3). При по-голямата част от останалите наблюдавани признаци на физическото развитие, стойностите
на коефициента на вариация се движат между 11,61 % и 29,53 %, което
дава основание да се счита, че изследваните показатели са относително
стабилни, а съответните съвкупности са относително хомогенни по
отношение на признаците, за които
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тези показатели носят информация. Изключение правят последните
два показателя, за които може да се
твърди, че групите на студентките
от УФ и КТ на НСА са нехомогенни
по отношение на нивото на развитие на статичната сила както на
удобния, така и на неудобния горен
крайник.
Направеният анализ показва, че
и при изследваните съвкупности на
жените, съществуват някои различия между средните нива на наблюдаваните признаци на физическото
развитие. За да бъде установено доколко тези различия са съществени,
е извършена проверка на нулевата хипотеза с помощта на сравнителния
t-критерий на Стюдънт (фиг. 6).
Анализът на фиг.6-а и 6-б дава
основание да се счита, че като цяло,
бъдещите учителки по физическо
възпитание превъзхождат другите
две съвкупности по всички изследвани признаци. По-подробният анализ
на резултатите обаче, показва че
предимството на момичетата от
УФ на НСА при 4 от показателите
е случайно. Доказателство за това
са стойностите на t-критерия при
тези показатели, които са по-ниски
от критичната. В същото време,
с висока гаранционна вероятност
(Рt над 95 %), може да се твърди, че
бъдещите учителки по физическо
възпитание имат значимо по-високо
ниво на развитие на:
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Фиг. 5. Разсейване на признаците на физическото развитие на студентките
Фиг. 11. Разсейване на признаците на ф изическото развитие при

студентките
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-4,24
а)

НСА - УФ
-1,35

-0,20
-0,48

НСА - КТ

-1,60
-2,25
-0,31
б)

-0,68

НСА - УФ
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-0,36
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-6,00
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-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

УНСС

1,08

0,06
1,00

2,00

3,00
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t-критерий

Фиг.6. Значимост
наЗ начим
разликите
средните
нива на изследваните
приФиг. 12.
ост намежду
разликите
м еж ду средните
нива на
изследваните
признаци
на ф изическото развитие - ж ени
знаци на физическото
развитие
– жени

• статичната сила на неудобния
горен крайник;
• статичната сила на удобния
горен крайник (само спрямо бъдещите кинезитерапевтки);

• ръста (само спрямо бъдещите
икономистки).
От фиг. 6-в се вижда, че момичетата от УНСС, като цяло, имат подобро физическо развитие от това
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на студентките от КТ на НСА.
Значимо предимство обаче, може да
бъде отбелязано само по отношение на статичната сила на горните
крайници.
В обобщение, изследваните съвкупности от студентки с различна
професионална квалификация се характеризират с:
cc висок относителен дял на студентките с отклонение от нормалното телесно тегло (между
23 % при учителките по физическо възпитание и 38 % при икономистките), независимо дали
се отнася за наднормено или за
поднормено, което се отразява
негативно на физическото развитие на момичетата и безспорно
ще създава проблеми при изпълнението на бъдещите им професионални задължения;
cc хомогенност по отношение на
ръста на включените в тях
студентки, относителна хомогенност по отношение на по-голямата част от изследваните
признаци и нехомогенност на
групите от УФ и КТ на НСА по
отношение на нивото на развитие на статичната сила както
на удобния, така и на неудобния
горен крайник;
cc сравнително най-добро физическо развитие при бъдещите учителки по физическо възпитание,
следвани от бъдещите икономистки.
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ИСТОРИЯ
НА СПОРТА
История на спорта
История на дисциплината издръжливост
в конния спорт
Юри Вълев
Дисциплинарната издръжливост, в сравнение с прескачане на препятствия,
обездка и всестранна езда, e една от най-младите дисциплини в конния спорт.
Всъщност от историческа гледна основите на тази дисциплина са поставени
още през 15 век пр.Хр. Оттогава датира ръководство за обучение на военни
и работни коне, написано от Кикули. В него ясно е описана програмата за
хранене, грижи, развъждане и обучение на коне, готови да пътуват на 1000
км за 7 дни и нощи. През последните години тази дисциплина стана все попопулярна и привлекателна за много ездачи, както професионално, така и на
аматьорско ниво.
Ключови думи: конен спорт, дисциплинита издръжливост, история

History of Discipline Endurance
in Equestrian sport
Assoc. Prof. Yuri Valev, PhD, Assoc. Prof. Ivan Kolev, DcS,
Vassil Dimitrov
Discipline endurance is characterized as one of the youngest disciplines in equestrian
sport compared to Jumping, Dressage and Eventing. ts emergence from the historical
point of view is remarkable in that the first foundations of the endurance discipline
were set as early as the 15th century BC. Since then, a training manual written by
Kikuli dates back to military and working horses, clearly describing the program for
nutrition, care, breeding and training. These horses are prepared to travel 1,000 km
for 7 days and nights. n recent years, this discipline has become increasingly popular
and attractive to many riders, both professionally and weaved on an amateur level.
Key words: equestrian sport, disciplined endurance, history

Дисциплината издръжливост е
една от най-младите дисциплини в
конния спорт, сравнена с прескачането на препятствия, обездката и
всестранната езда.
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Всъщност, в исторически аспект, нейните основи са поставени
още през 15 в. пр.Хр. Оттогава датира ръководство за тренировка на
военни и работни коне, написано от
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Кикули. В него ясно е описана програма за хранене, грижи, отглеждане и
тренировки на коне, подготвяни да
изминат 1000 км за 7 дни и нощи [1].
Персийците развиват първата
пъл
ноправна комуникационна систе
ма, благодарение на конете, като по
щенските станции били разпределени
на разстояния от един дневен преход.
Това било необходимо, за да могат
да бъдат изяздени 2400 км за 7 до 14
дни с редовна смяна на конете. 1800
години по-късно Чингис хан въвежда
подобна система, при която ездачите
му изминавали по 240 км на ден.

трасето и е използвал 400 коня в
рамките на 10 дни. Най-бързата езда
на 193 km била осъществена за 8 ч. и
10 мин. Заради високите разходи Пони-Експрес съществува само 2 години [2, 3, 7].
Дисциплината издръжливост в
Европа се обявява за самостоятелен
спорт по всяка вероятност някъде
към края на XIX век. Под влиянието
на войската били проведени няколко
много тежки прехода, отчасти с фатални последствия, тъй като много
коне загивали вследствие на физическа умора. Най-дългата езда от този

Сн. 1

През 1860 г. е създаден легендарният Пони-Експрес. Редица ездачи
прекарвали пощенски пратки между
Мисури и Сан Франциско, и то през
области, населени с враждебно настроени индиански племена. Общата
дължина на трасето била 3145 km
през Мисури, Канзас, Небраска, Колорадо, Уайоминг, Юта и Невада до
Сакраменто в Калифорния (сн.1).
В разцвета си Пони-Експрес разполагал със 100 ездачи, 190 телеграфски станции, 400 работници по

тип бил пробегът Виена –Берлин –
Виена през 1892 г. с дължина около
572 kм, в който взели участие военни
от немската и австро-унгарската
армия. Пробегът бил спечелен с ездово време 71 часа и 27 минути. Седмица след края на пробега 25 от участвалите коне, включително и този на
победителя, загинали. Вследствие на
това този тип състезания си спечелили лоша слава и войската вече не
проявявала интерес към тях, а предпочитала да използва за придвижва-
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не влакове, автомобили и колелета
като по-бързи транспортни средства [1]. Интересен факт е, че през
същата година се заражда и спорта
фехтовка. Изготвянето на различни
правилници за състезанията с шпага
започва през 1892г. във Франция и в
други места в Европа [5].
През 1904 г. се провежда състезание по издръжливост във Франция
– Лион – Виши (сн. 2).

Килти” (Tom Quilty Golden Cup) на
разстояние 100 мили в Австралия,
което и до днес е най-голямото професионално състезание по издръжливост в Южното полукълбо.
Първото състезание по издръжливост в Германия се провежда след
войната през 1969 г., организирано от
Волф Крьобер, създателя на най-големия панаир за конен спорт „Equitana”
в гр. Есен. Тогава е бил проведен про-

Сн. 2

Като завръщане на дисциплината издръжливост се смята първото
официално състезание с ветеринарен
контрол Tevis-Cup в Америка през
1955 г. на дистанция 100 мили (160
km) за един ден от езерото Тахо през
Скуо Вали, Невада до Оубърн, Калифорния.
През 1966 г. австралиецът Том
Килти предоставя 1000 паунда за организирането на Златната купа „Том
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бег на 50 km под мотото „Ездата е
волята да се стигне далеч” („Reiten
ist Wille ins Weite”). След това състезание през 1973 г. за първи път се е
провела езда на дистанция 100 km, а
през 1974 г. и първата езда на 160 km
от Хамбург до Хановер. Този пробег
се организира и до днес в Германия и е
единственият, при който коне и състезатели стартират в полунощ по
трасе със светеща маркировка.
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През 1975 г. се стартира състезанието във Флорак, Франция, на дистанция 100 мили – до днес един от
най-трудните и технични терени,
предизвикателство за коне и ездачи.
На това състезание и на следващото
през 1976 г. на дистанция 130 km побеждава легендарният жребец Persik,
роден в конезавода Терск в Русия през
1969 г., и с това става основоположник и един от водещите жребци в
дисциплината издръжливост. Умира
на 32-годишна възраст и оставя след
себе си много изявени победители.
Известен негов наследник е жребецът Sadepers (Persik x Sada bint
moulouki (Moulouki).
В началото на 90-те години състезанията по издръжливост стартират и в Персийския залив с особен интерес и подкрепа от страна на шейх
Мохамед бин Рашид ал Мактум от
Дубай, който привлякъл интереса и
на ОАЕ, Бахрейн и Катар. Следващата държава, която се е присъединила към голямото семейство на тази
дисциплина, е Малайзия, като органи-

затор на Световното първенство по
издръжливост през 2008 г. (фиг. 3).
Модерното развитие на дисциплината издръжливост в България
започва през 2006–2007 г. Поглеждайки обаче назад в историята, тази
дисциплина е започнала още през 1905
г., след като е издадено „Приложение
за конните състезания в армията”,
където е упоменато, че като отрасъл на ездовото изкуство се определя „извършването на едно далечно
пробягване” [2].
През 1906 г. е имало състезания
по 3 дисциплини, като две от тях са
били пробези на 30 и 80 km и едно по
прескачане на препятствия. Предполага се, че като първи официални състезания в кавалерията това са били
и първите състезания по конен спорт
в България. Като голям любител на
конете майор Ангел Симеонов, командир на 2-ри ескадрон от 7-и конен
полк, е изпъквал с изявите си в конните състезания и със спечелените
спортни награди, като една от тях
е III награда в пробега на 80 kм [2, 3].

Сн.3
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Към днешна дата дисциплината
издръжливост в България придобива
все по-голяма популярност. Българският национален отбор по издръжливост е с най-добри постижения и
успехи на Балканския полуостров, а
в Европа се нарежда до най-добрите.
През август 2017 г. националният отбор на България по издръжливост със
състезателни двойки Иван Стойчев с

Сн.4

Сн.5
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Моз, Румен Боянов с Тиауан и Денис
Фурлански с Помпей (фиг. 89 от ляво
надясно) спечелиха 5-о място в отборната надпревара на Европейското
първенство по издръжливост в Брюксел, Белгия. Треньор на националния
отбор е Жанина Иванова (сн. 4).
От 2010 г. насам се организират
многобройни състезания в състезателния сезон между април и ок-
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томври месец, които са етапи от
държавните първенства в категории
1* и 2*. България няколко пъти е домакин на Балканския шампионат по
издръжливост, както и организатор
на международни състезания, ниво
1* и 2* [1].

Сн.6

Дисциплината издръжливост наймного се доближава до естествената
среда на коня, до неговите природни
движения, но и в най-висока степен
изисква от коня да разгърне своите
физически и ментални възможности.
За това допринасят правилно проведените грижи, хранене, тренировки,
медицински грижи и всичко, свързано
с благосъстоянието и запазване здравето на коня, независимо от трудността на трасетата по които се
язди (сн. 5).
Дисциплината издръжливост проявява специфика на психофизическо
ниво, която контрастира рязко на
други спортове, в които издръжли-

востта определя крайния спортен
резултат, поради релацията „ездачкон“ [4, 8, 9, 11, 12, 13].
Според Весела Славова, „Съвременното образование е изправено
пред предизвикателства, свързани с
изискванията за съпоставимост на
европейските стандарти
с изграждането на практически професионален
модел на обучение на бъдещите спортни специалисти.“ [6] Това до голяма степен се отнася и за
спортните специалисти
в дисциплината издръжливост.
В последните години
тази дисциплина става
все по-популярна и привлекателна за голяма
част ездачи , както на професионално, а тъка също и на любителско
ниво (сн. 6).
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Wellness спортни програми при бременни жени
(част II)
Ирина Нешева, Вивиана Дел Ре
Wellness практиките притежават сериозни възможности за постигане на добро здраве у хората, чрез подходящи разработени програми в
зависимост от конкретните нужди, дори и при бременни жени.

Поставихме си за цел да установим някои Wellness аспекти, свързани с интересите и потребностите за двигателна активност на бременни жени в
две двигателни програми – специализирана гимнастика и аква гимнастика
за жени в репродуктивен период. Въз основа на анализа от получените
база данни и тяхното систематизиране си позволихме да дадем следното
заключение: Заниманията във водна среда и на суша са ценни практики както за майката, така и за плода/фетуса, свързани с поддържане на физическия и психо-емоционалния им баланс, като всяка
една от тях дава съответните ползи.
Ключови думи: бременност, гимнастика, аква гимнастика

Wellness sports programs for pregnant women (part II)
Assoc. prof. Irina Nesheva, PhD, Viviana Del Re
Wellness practices have a great potential for achieving good health in human
through appropriate programs tailored to the specific needs even in pregnant
women.
We carried out a study to identify some wellness aspects related to the interests
and needs of the motor activity of pregnant women in two exercise programs specialized gymnastics and aqua gymnastics for women in reproductive period.
In the present study, based on the analysis of the obtained databases and their
systematization, we have allowed to make the following conclusion:
Aquatic and land-based activities are valuable practices for both mother and fetus related to maintaining their physical and psycho-emotional balance, each of
which gives the respective benefits.
Key words: pregnancy, gymnastics, aqua gymnastics

Бременността е извънредно събитие с влияние върху семейния
живот и изисква процес на адапти-

ране за бъдещите родители, и найвече за майката [11]. Световната
здравна организация (СЗО) опреде-
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ля здравето, като „пълно психофизическо и социално благополучие
на човека …..” [20,24].
Според Ю. Вълев „… урбанизацията на обществото, увеличаващата се хиподинамия, наднорменото тегло и нездравословният начин
на живот … [3], стресът в ежедневието, както при подрастващи,
така и при всички хора, в това число
и бременните жени, води до снижаване нивата на здравния им статус
и работоспособността.
Wellness и SPA културата е насочена изцяло към здравна превенция,
чрез рационална, осъзната, целенасочена, прогресивна и трайна промяна
в ежедневието и поведението на
хората (в това число и на бременните жени) [6,7,15,16]. „Wellness” е
многофункционална система, която
включва много практики и дейности, не само в емоционално-психологически аспект, но и холистично насочени към подобряване качеството
на живот като цяло [14,17]. Wellness
практиките притежават сериозни
възможности за постигане на добро
здраве у населението, включително
и за бременни жени, чрез подходящи
разработени програми в зависимост
от конкретните нужди [8, 18,19].
Полезните практики са начин на мислене, на поведение, при които здравето и самочувствието на човека
зависят от неговата самоинициатива да поддържа тялото си, духът и психиката в хармония, което
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е много важно не само за бременните жени, но и за фетуса [5, 8, 11,14].
Те могат да се разглеждат като „...
създаване на поливалентна SPA култура ...” [15, 21,22] и е важно да се „
...обсъдят проблеми с оздравително
значение на физическата активност
във водна среда и пряката връзка с
подобряване на здравния статус на
практикуващите” [6,16 , 23].
Един от значимите фактори за
поддържане на добро здраве за превенция …е двигателната активност, а „… всепризнатите ефекти
на аеробиката са нейните потенциални възможности за редукция на
наднормената телесна маса, което
дава възможност на бременната да
се поддържа в нормални граници.
„Положителните емоции чрез аеробните упражнения, … с музикален съпровод имат значително ….
емоционално въздействие,….” [12].
Главната цел на контрола в спорта е да се оптимизира тренировъчният процес [1]. В тази връзка
основателно е да се изтъкне, че в
програма И. Нешева „Фитнес гимнастика за бременни жени” се осъществява периодичен функционален
контрол най-често на функционални
показатели на жените (HR и RR),
което дава основание за оптимизиране на натоварването с иновативни подходи и методи в това направление.
„Влиянието на аеробното бягане за подобряване функционалното
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състояние …“при бременни жени е
подходящо в началния етап от бременността” [13], а „ …. прилагане
принципите на индивидуализацията
и най-ефективните средства и методи за тренировка …” [2] са приоритетни в иновативната двигателна методика за бременни жени [8],
като „…. масовото практикуване”
от своя страна е „оптимална форма
за прекарване на свободното време
…”, чрез хипотерапията, т.е осъщественият контакт въздейства
успокояващо и емоционално, би било
полезно при бременни жени [4].
Поставихме си за цел да установим някои Wellness аспекти, свързани с интересите и потребностите
за двигателна активност на бременни жени в две двигателни програми
– фитнес гимнастика и аква гимнастика за жени в предродов период.
За целта бе изготвена анкетната
карта (на български и италиански) с
включени алтернативни и свободни
отговори. В първата част са включени личните данни и социалният
статус на изследваните лица, а от

последващата част на анкетата е
направен анализ на получените резултати, свързани с въпроси относно двигателната им активност
и причините за участие в подходящи
двигателни програми [5, 8, 9,10].

Анализ на резултатите
Изследваните бременни жени са
разпределени в две групи: италианки/
експериментална (ЕГ), практикуваща Aqua аеробика, два пъти седмично и българки/контролна (КГ)
– Prenatal fit gym по Програма Нешева, занимаващи се със специализирана гимнастика, два пъти седмично
имаща холистичен характер.
От табл. 1 става ясно, че анкетираните жени от (ЕГ) и (КГ)
са на възраст между 20 и 40 години, като средната стойност и
стандартното отклонение за ЕГ е
(27,78±2,98), а за КГ е (28,98±3,94).
Това определя осъзнатото поведение и отговорност на жените да стават майки в една зряла
възраст и след постигане на добър
социален статус.

20 - 25 г.

26 - 30 г.

31 - 35 г.

36 - 40 г.

Mean ± SD

Таблица 1. Характеристика на бременните жени по възраст

Експериментална група

2

3

3

1

27,78±2,98

Контролна група

1

4

2

2

28,98±3,94
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Таблица 2. Характеристика на жените по ръст и тегло
Ръст
Mean ± SD

Тегло
Mean ± SD

Експериментална група

166,10±5,53

64,33±5,32

Контролна група

167,14±6,56

66,33±6,28

Таблица 3. Характеристика на жените по период на бременността
I –X
г. седмица

XI–XX
г. седмица

XXI–XXX
г. седмица

XXX– XXXIII
г. седмица

Експериментална
група

1

2

3

3

Контролна
група

2

0

5

2

Фиг.1

Фиг.3
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Фиг.2

Фиг. 4
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В табл. 2 са показани началните им данни, свързани с антропометричните показатели ръст и
тег-ло, като за ЕГ средната стойност и стандартното отклонение за ръст е (166,10±5,53) за теглото (64,33±5,32). За КГ ръстът е
167,14±6,56, а теглото – 66,33±6,28.
Антропометричните данни на
изследваните лица подсказват, че
бременните жени са спортни натури, с добър физически и здравен
статус.

Фиг. 5

Фиг. 6

Периодът на бременността
на изследваните лица е между
18-та и 33-та гестационна седмица (табл. 3).
Направен е анализ (фиг. 1, 2) на
упражняваната от тях професия.
От изброените в схемата
професии преобладаващи са служителите и в двете групи, като
няма нито една бременна жена в
отпуск по болест.
На 1-ви въпрос „Преди бременността практикували ли сте някакъв вид двигателна
активност?”, данните
на фиг. 3 и 4 показват,
че с малка разлика и в
двете групи, но с голям
процент, анкетираните жени преди забременя ването не са спортували специализирани
програми (ЕГ – 78%, КГ
– 67%).
Данните на фиг. 5 и
6 ни дават информация
за това, колко често
анкетираните жени са
посещавали различни
програми (aqua gym,
гимнастика, йога) –
два, три или повече
пъти (въпрос 1). Забелязва се, че по-голяма
двигателна активност
респективно тези от
КГ (по 33% за един път,
два пъти и всеки ден
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Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг 9
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Фиг 10

занимания с гимнастика, която може
да се прилага навсякъде и по всяко време, организирано или индивидуално). С
равен процент са жените от ЕГ (по
50%) – два и три пъти в седмицата
занимания с аква аеробика.
Въпрос 2 е свързан с желанието
на анкетираните жени да практикуват водна аеробика/гимнастика
както по време на бременността,
така и след раждане (фиг. 7 и 8).
При контролната и експериментална група отговорите „може би
да” и „със сигурност” силно изразяват желанието на анкетираните да
практикуват тези полезни програми както по време на бременността, така и след раждане, а три са
заявили, че ще опитат.
На въпрос 3„ Информирани ли сте,
че водната аеробика/гимнастиката
е полезна за бременни жени?” анкетираните от ЕГ и КГ отговарят с
ДА.

Това означава, че те са изключително добре информирани за ползите от двигателна активност,
не само през бременността, но и
след родовия период за бързото им
възстановяване, но по наше мнение
липсва информираност за полезни
двигателни практики.
Въпрос 4 е свързан с основателните причини, поради които
бременните жени се записват за
спортни услуги (фиг.9, 10). Съветите от личния лекар е най-голямата
основателна причина и при двете
групи за записване в специализирани курсове, следвани от информираността за ползите от двигателна активност при бременност.
Резултатите показват, че и в
дете групи (ЕГ и КГ) анкетираните бременни жени не са използвали
„отпуск по болест”, свързан с физиологичното им състояние (въпрос 5
от анкетната карта).
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Заключение
Получените резултати дават
основание да се интерпретира
като добра адаптация на бременните жени към занимания с добри
практики без риск, както са упражненията във водна среда и гимнастическите комплекси (Prenatal Fit
Gym по Програма Нешева). Упражняването във водна среда е ценна
практика както за майката, така
и за бебето, свързана с поддържане
на психо-емоционалния и физическия им баланс, който днес често
се провокира от все по-забързания
ритъм на живот. Комплексното
въздействие на fit gym Програмата
стимулира дихателната функция,
развива координационните способности и равновесната устойчивост, поддържа гъвкавостта и
контрола върху теглото на бременните жени, осигурява добро психоемоционално въздействие и тонус,
и има много добър ефект върху пренаталното възпитание на фетуса
(плода).
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ЕКОЛОГИЯ
И СПОРТ
Екология и спорт
Тенисът на корт и въздействието му
върху околната среда
Боян Дойчев, Янош Брогли, Цветана Личева
В настоящото проучване сме разгледали тениса на корт и въздействието
му върху околната среда. От гледна точка на околната среда изграждането
на тенис център може да доведе до положителни ефекти, когато е част от
плана за защитата й. Едно успешно екологично обучение помага на хората да
се повиши тяхната осведоменост по въпроси, свързани с екологините условия и при проблемите в конкретните действия. Тенисът на корт набира все
по-голяма популярност в последните години, обхващащ както деца от ранно
детство, така и хора в по-напреднала възраст. Той има доказан положителен
ефект върху човешкото здраве и дееспособност и със своята атрактивност
печели нови почитатели. Това налага актуална екологична политика и възпитание, насочено към бъдещото развитие на този спорт.
Ключови думи: тенис на корт, екология, замърсяване, околна среда

Tennis and its impact on the environment
Chief Assistant Boyan Doychev, PhD, Assistant Yanosh Brogliq PhD,
Chief Assistant Tsvetana Licheva
In the current research, we examined the ecological importance of the environment
for tennis. From an environmental point of view, building a tennis center can produce
positive effects when it is part of the plan to protect it. A successful environmental education helps people to raise their awareness for questions, which are connected with the environmental conditions and problems in concrete actions. Tennis
has gained increasing popularity in recent years, covering both early childhood and
people in elder ages. It has a proven positive effect on human health and fitness and
attracts new admirers with its attractiveness. This calls for an up-to-date environmental policy and education aimed at the future development of this sport.
Key words: tennis, ecology, pollution, environment.

Ракетните спортове набират все
по-голяма популярност в последните
десетилетия, като най-разпространените ракетни спортове са тенис
на корт, тенис на маса, бадминтон,
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скуош, плажен тенис и падел. Найранни записи показват, че още през
XII век френски монаси са играели по
добие на тенис, като са удряли парцалени топки, първо с голи ръце, а по
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късно с ръкавици. След въвеждането
на ракетата, около XVI век в Италия, ракетните спортове започват
да се обособяват в различни дисциплини, като тенисът на корт е много добре приет във френския кралски
двор. Тенисът е включен в първите
олимпийски игри през 1896 г., но след
1924 г. не е в програмата, поради
разногласия между Олимпийския комитет и Световната тенис федерация (ITF). От 1988 г. той участва в
програмата на летните олимпийски
игри, като тенис на маса и бадминтон също са олимпийски спортове,
съответно от 1988 г. и 1992 г.

те кортове са открити, а килимът
е на закрито, останалите могат да
бъдат отворени през лятото и покрити с балон или конструкция за
зимата.
Тенис се играе през лятото, както и през останалите по-топли месеци на годината на открити кортове (изкуствени екосистеми на
открито) и в закрити кортове през
зимата (изкуствени екосистеми на
закрито). Тенис центърът обикновено се състои от най-малко 2 до 3
открити корта, стигащи 20 до 30, а
понякога и повече кортове, но средно
около 6.

Тенисът на корт се играе както
на открити кортове, така и на закрити. Има различни настилки, като
основните са: червена („clay”), тревна – естествена и изкуствена („grass
court”), твърда („hardcourt”), килим
(„carpet court”). Повечето настилки
стават за игра на открито и на закрито, с някои изключения. Тревни-

Някои клубове имат и покрити
кортове (обикновено от 2 до 6 в
брой). Те обикновено обхващат 50%
от общата площ на центъра. При
кортовете в изкуствени екосистеми на закрито, процентът е по-висок. Според Германската федерация
по тенис (DTB), останалите 50% се
заемат в еднаква степен от паркин-
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ги за автомобили, алеи за разходки,
велоалеи, развлекателни зони и зелени
площи [3]. Тенис центърът включва
клуба със съблекалните и душовете,
ресторанти, кафенета, а в големите
центрове са изградени и трибуни за
публиката.
Следващата инфраструктура също е част от тенис центровете, а
именно инфраструктура 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 успешно
екологично обучение и избрано подходящо екологично оборудване. 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.
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Подходящи са следните превантивни
мероприятия.

Спестяване на енергия
cc Да се прави икономия на енергия
чрез саниране при реконструкция на стари сгради или при
ново строителство, използване
на енергоспестяващи електроуреди, използване на таймери за
отоплителни тела и др.
cc Да се използват възобновяеми източници на енергия, биогорива и
природен газ.
cc Осветлението да бъде намалено
или по-добре използвано (в много случаи външното осветление
е част от оборудването на центъра).
cc Да се организира потреблението
на енергия при отопление на съблекални, прожектори, помпи за
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напояване, оборудванията на ресторанти и кафенета [1].
cc Да се използват соларни (слънчеви) панели за затопляне на водата за душовете.
Може да се избегнат проблемите, предизвикано от външното осветление, като то се постави така
че да не блести в съседните квартали и жилищни комплекси. Същите регламенти, които налагаьт играта в
определени части от деня, свързани
с раздразнението от шума (например
8:00-22:00) важат и за предотвратяване раздразнението от осветлението, което пречи на живущите,
които са в близост до кортовете.
При ситуирането на осветени тенис
кортове в покрайнините на градските райони, трябва да се има предвид,
че тези съоръжения действат като
екологична „капан” за насекомите.

Превантивни мерки срещу
замърсяването и намаляването на разхода на водата
cc Да не се изхвърлят отпадъци и
токсични течности в мивките и
тоалетните.
cc Да се променят индивидуалните
навици, с цел за да се намали потреблението на вода.
cc Да се използват смесители с
аератори, които смесват водата с въздух и намаляват разхода.
cc Да се поддържат крановете в изправност.

cc Да бъде намалена консумацията
на чиста питейна вода и се събира при възможност дъждовна или
преработена (за напояване) [1].
Превантивни мерки срещу
замърсяването с отпадъци

cc Необходимо е да се намалят ежедневните отпадъци.
cc Не трябва да се изхвърля нищо
извън кошчетата за боклук.
cc Да се събират разделно отпадъците (хартия, стъкло, желязо,
алуминий и пластмаса) с цел последващото им рециклиране.
cc Да се намалява използването на
продукти от пластмаса за еднократна употреба.
cc Избягване на опасни отпадъци,
като не се използват продукти
съдържащи такива вещества.
cc Градинските отпадъци могат да
се преработят в компост и да се
ползват за подхранване на почвата и растенията [1].
cc Консумативите като кордажи,
топки, счупени ракети и други да
не бъдат изхвърляни в общия отпадъчен материал.
Важно е членовете на тенис клуба да се чустват мотивирани да събират разделно отпадъците. Един
от начините да се допринесе за това
е всяка година да се предоставя информация за размера на нерециклируемите продукти. Така членовете ще
могат да видят успехите на клуба
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във връзка с намаляването на отпадъците с цел последващото им рециклиране.
Шумовото замърсяване също
може да бъде фактор, увреждащ
околната среда. Механичните вибрации на частиците на околната среда
(въздух, вода и др.) се разпростаняват във вид на вълни, наричани шум.
Под шум се подразбира неритмичното звукообразуване, безпорядъчно смесване на звуци с различна честота. Към него се отнасят звуци с
различен произход и вид, възприемани
от човека като дразнещи. Дали един
звук ще бъде възприет като дразнещ
зависи както от неговите физични
характеристики, така и от субективното отношение към него.
В съвременния град шумът е един
от основните фактори с неблагоприятно действие върху човека. От
екологична гледна точка шум е всеки
звук, който действа като дразнител, смущава отдиха, нарушава слуховите и речевите връзки. Шумът
по своя характер е преди всичко широкоспектърен, по-често прекъсващ
отколкото постоянен. Той е с различаваща се интензивност по време
(денонощие, сезон) и в различните райони на населеното място [1].
Множество спортни дейности
включват звуци, които могат да бъдат възприемани като дразнещ шум.
Това важи особено за случаите, в които имаме зони, изискващи спокой-
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ствие, като жилищни райони, гранични с райони на спортна дейност.
Това желание за спокойствие най-остро се усеща рано сутрин, вечер и
през почивните и празничните дни.
Шумът също е значителен проблем
по време на големи спортни събития.
Свързаните със спорта звуци произхождат от:
• спортно оборудване (топки);
• звуци, предизвикани от самите
играчи (крещене);
• звуци от техническото оборудване на мeдиите (високоговорители);
• звуци, идващи от зрителите
(аплодисменти и скандирания);
• звуци от трафик (при пристигане и заминаване на играчи и
зрители).
В тениса основен проблем е шумът в близост до квартали и жилищни комплекси. Силното увеличаване
на броя на тенисистите и удължаването на часовете, в които тенис
центровете остават отворени, в
съчетание с повишената чувствителност на местните жители към
шума и звуците, водят до създаването на конфликти. Тези противоречия на свой ред често са свързани с
грешки в планирането, тъй като не
е оставено достатъчно отворено
пространство между тенис центъра и съседните жилищни комплекси
или не се използват други мерки за
намаляване на силния шум.
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Ноеке и Ролф (1986) са обяснили,
негативното влияние от играта на
тенис, свързано с шума, както следва: „Тенис шумът е свързан с определена непредсказуемост. Звуците на
топката за тенис, която се блъска
назад и напред имат уникален ритъм, който дори човек, който само
чува, но не вижда никаква активност
може бързо да припознае: известният пляс-пляс звук. Но неговият
ритъм е често внезапно прекъснат,
когато, например топката се забие
в мрежата. Това внезапно спиране на
звука създава напрежение в слушателя, тъй като е неочаквано. Очакването да се чуе звук е постоянно подсилвано и прекъсвано от този вид на
неравномерни звуци” [4].

Мерки за намаляване на
звуците и шумовете чрез
технологични и
организационни средства:
cc Звукът произвеждан от тенис
топките, които се удрят с ракетите може да бъде смекчен,
като се поставят мрежи, шумоизолиращи прегради направени от
синтетичен материал.
cc Правилен избор за поставяне на
високоговорителите и намаляване силата на звука от тях (найчесто са използвани по време на
турнири).
cc Да се има предвид, че червените
кортове са „по-тихи” от тези с
твърдо покритие.

cc Да се използват по-безшумни машини за подръжка (косачки и машини за маркиране).
cc Да се увеличи шумопоглъщането
чрез правилно планиране на съоръженията, изграждане на стени,
берми за озеленяване и насъждения.
Когато всички други мерки са недостатъчни за решаване на проблема, времето за игра трябва да бъде
ограничено (налага се да се играе в поудачни времеви диапазони през деня).
Тенис центровете могат да помогнат за конкретната екологична
обстановка в това направление, като:
• създадат цялостен спокоен и
приятелски „климат” в жилищния район канейки всички
жители на събитията;
• подчертава положителната
функция на спорта за здравния
• статус;
• избягване на излишни шумове:
чрез мерки, за намаляване на
емисиите им.
Проектирането и изграждането
на нови спортни съоръжения дава
възможност да се предотврати
последвалия шум. Проектантите
трябва да премахнат, доколкото е
възможно нуждата от налагането на
по-късни мерки за борба с него.

Избор на място
Необходимо е да се избегнат съоръжения, които биха предизвикали
шумни дейности в зони, които изис-
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кват отдих (жилищни райони). Ако
такова място е неизбежно, трябва
да се разбере дали планираното съоръжение ще се вмести в „социалната среда” на района. Количеството
шум, което жилищния район вече получава от трафика, също играе роля.
Има случаи и райони, в които шумът
от спортното съоръжение би имал
минимално действие, поради високото ниво на други шумове.
Големият размер на тенис центъра представлява друго вредно
въздействие върху околната среда.
Поради това е още по-важно да се
оставят малкото непокрити зелени
площи в близост до естественото си
състояние. Зелените пространства
трябва да се косят рядко (два пъти
в годината е достатъчно), а където
е възможно да се оставят да растат
и да се развиват от само себе си без
никаква външна намеса [1].

Защитни насъждения
Въпреки, че земната повърхност е
едно от най-интензивните средства
за намаляване на шума, често това
не може да бъде реализирано поради
липсата на място (особено в градските райони), където насъжденията са особено желателни. Освен намаляването на въздействието върху
шума, те намаляват замърсяването
на въздуха, предпазват от вятъра,
действат като параван и осигуряват евентуално местообитание за
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животни. Засажданията поставят
вредния източник настрана и тяхната гледка има успокояващ ефект
върху жителите.
Берми за озеленяване: Берма засадена по подходящ начин на определено място е най-доброто от всички
„технически подобрения”, тъй като
тя отговаря едновременно на естетическите и екологични функции. С
бермата може да се постигне редуциране на звуковата интензивност в
зависимост от височината иU. Бермите също могат да бъдат интегрирани в системите за изграждане на алеи
за разходки, велоалеите и развлекателните зони. При малко пространство, вертикални стени с насаждения или шумоизолиращи прегради
– могат да се използват вместо бермите. При възможност вертикалните стени трябва да бъдат покрити
с увивна растителност, или да се изгради подходящ зелен пояс.

Заключение
Тенисът на корт набира все по-голяма популярност в последните години, обхващащ както деца от ранно
детство, така и хора в по-напреднала
възраст. Той има доказан положителен ефект върху човешкото здраве и
дееспособност и със своята атрактивност печели нови почитатели.
Това налага актуална екологична
политика и възпитание, насочено към
бъдещото развитие на този спорт.
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Конен спорт и екологичното му въздействие
върху околната среда
Боян Дойчев, Юри Вълев
В настоящото проучване сме разгледали екологичното значение за околната
среда на два вида езда: езда, провеждана в изкуствени екосистеми (на открито и закрито); езда, провеждана в природни екосистеми (на открито). От
гледна точка на околната среда изграждането на конна база може да доведе до
положителни ефекти, когато е част от плана за защитата й. Едно успешно
екологично обучение помага на хората да се повиши тяхната осведоменост
по въпроси, свързани с екологичните условия и при проблемите в конкретни
действия.
Ключови думи: конен спорт, екология, замърсяване, околна среда

Equestrian sport and its environmental impact
on the environment
Cief Assistant Boyan Doychev, PhD, Assoc. Prof. Yuri Valev, PhD
In the current research, we examined the ecological importance of the environment
for two types of riding: riding conducted in artificial ecosystems (indoor and outdoor); riding conducted in natural ecosystems (outdoors). From an environmental
point of view, building a horse base can produce positive effects when it is part of the
plan to protect it. A successful environmental education helps people to raise their
awareness for questions, which are connected with the environmental conditions and
problems in concrete actions. Horse racing gains more and more supporters, which
imposes an appropriate environmental policy on it. Combined efforts of various institutions are needed to increase the popularity of sport who need to be realized under optimal conditions of the environment and does not disturb its environmental
sustainability.
Key words: riding, ecology, pollution, environment

Конният спорт бележи все по-голяма популярност в последното десетилетие.
Той включва много различни видове дисциплини, които са популярни в различни части на света. Всяка
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национална федерация определя кои
дисциплини от конния спорт ще развива в своята страна. В списъка на
Международната федерация по конен спорт (FEI) са включени следните дисциплини: обездка (dressage) –
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Олимпийска дисциплина; прескачане
на препятствия (show jumping) –
Олимпийска дисциплина; всестранна езда (eventing) – Олимпийска дисциплина; издръжливост (endurance);
волтижировка (vaulting); пара-обездка (para-equestrianism); впрягове
(driving); рейнинг (reining) и още две,
които се управляват на регионално ниво: конна топка (horseball) и
тент-пегинг (tent-pegging) [3].
През различните епохи на своето
развитие човечеството е използвало
конете за различни дейности, като:
придвижване, лов, военни цели, земеделие, търговия и спорт [2].
cc Придвижване – някъде около
3000 г. пр.н.е. (началото на бронзовата епоха) много племена от
Азия, а после и от Северна и Западна Европа започнали да опитомяват коне. Постепенно това
станало масова практика в различни части по света. По този
начин придвижването и търсенето на по-добри условия на живот ставало по-лесно и удобно.
Доста по-късно, през 1832 г. в Ню
Йорк се появил първият трамвай – един единствен кон теглел
по релси вагон с повече от 30 човека в него. Към осемдесетте години на ХIХ в. такава “държавна
работа” имали над 100 000 коне
в различни градове по света, но
постепенно електричеството
изместило животните.

cc Лов. От далечни времена до наши
дни конете се използват за ловуване както за прехрана, а така
също и като вид двигателна активност.
cc Военни цели. Още през бронзовата епоха много племена водели
битките си на кон. От тогава
тръгват легендите за кентавъра – конникът изглеждал свръхестествен на обикновения човек,
а неговите сили и подвижност
били многократно преувеличени.
През средните векове рицарите
носели брони, тежащи до 60 кг и
не можели да се придвижват без
кон. Добре дресираното рицарско
животно не само носело господаря си, но и му помагало много в
боя – конете безстрашно изпълнявали различни бойни функции
и поразявали много противници.
Рицарската епоха приключила с
появата на огнестрелното оръжие в началото на ХV в. Конницата започнала да се нарича кавалерия и съществува до днешни
дни, макар че се използва главно за
церемонии и почти никога в битки. Въпреки това до Втората
световна война конете са били
използвани както в кавалерията,
така също и за теглене на военна
техника и муниции.
cc Земеделие. От дълбока древност до наши дни (в някои части
на света) с конски впрягове се е

225

Екология и спорт

обработвала земята и се е пренасяла селскостопанската продукция.
cc Търговия. В древността конете се използват за превозване на
стоки (каруци) и хора (дилижанси) на големи разстояния;
cc Спорт. През различните епохи конете са били включвани в
спортни надпревари по най-различен начин – надбягвания, впрягове в колесници, рицарски турнири, стипълчейз, прескачане на
препятствия, двуколки, поло,
кроскънтри и се стигне до съвременните дисциплини.
Конният спорт прави своя олимпийски дебют в Париж през 1900 г.
След това отпада от програмата до
1912 г., но от тогава до днес е неразделна част от всяка Олимпиада. През
1921 г. е създадена Международната
федерация по конен спорт (FEI). През
1951 г. спортът не само се отваря
към цивилните спортисти, но става и един от много редките, в които мъже и жени се състезават едни
срещу други. В началния период само
офицери са можели да участват в
състезанията по конен спорт, което от своя страна е ограничило и
участието на жените. За първи път
участват жени на Олимпийски игри
през 1952 г в дисциплината обездка.
Конят се разглежда като равностоен партньор на ездача, затова от
1972 г. те също преминават на допинг контрол [1].
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През 1893 г. в Горна Баня е основан
първият български курс за инструктори в кавалерията, със старши
инструктор Н. Тодоров, ученик от
Виенската кавалерийска школа. През
1898г. курсът е преустроен в постоянна Ездова кавалерийска школа. Покъсно през периода 1905–1912 г. наши
офицери са били изпращани за следване в кавалерийските школи в Санкт
Петербург, Рим, Сомюр, Виена и др.
След Първата световна война с появата на ездачите-теоретици: И.
Кисьов, Д. Филипов, В. Стойчев, К.
Лекарски и др., българският конен
спорт зарегистрира редица международни победи. Българска федерация
по конен спорт (БФКС) води организирана дейност от 24.06.1914г. под
името „Български жокей клу” [2].
Българският конен спорт дебютира на Олимпийските игри в Париж през 1924 г., представен от ген.
Владимир Стойчев и Крум Лекарски.
Стават известни имената на ген.
Владимир Стойчев (Маестро на ездата), Крум Лекарски (единственият роден ездач, който е стартирал
четири пъти на Олимпиади), П. Калев, К. Лозев, Б. Цанков, П. Клявков,
Р. Фратев, К. Венков и Г. Рашков
(завоювал 5-то място на Олимпийските игри в Стокхолм), Л. Даков,
Ц. Дончев (завоювал 5-то място на
Олимпийските игри в Москва), Б.
Павлов, Д. Генов, Р. Райчев (20-и на
Олимпийските игри в Сидни). Бълга-
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рия членува в Международната федерация по конен спорт (ФЕИ) от 1928
година [2].
Българската федерация конен
спорт (БФКС) в периода от 1948 г.
до 1958 г. е преименувана на “Републиканска секция по конен спорт”.
От 1958 г. ръководи дейността на
конния спорт под името Българска
федерация по конен спорт – БФКС.
През 1952г. във Висшия институт
за физкултура “Г. Димитров” е създадена катедра по „Конен спорт“ с
ръководител генерал Крум Лекарски. Специалността съществува до
1960 г. През 1981г. специалност конен спорт отново е възстановена за
изучаване във ВИФ „Г. Димитров”
към катедра „Водни спортове”. Хонорувани преподаватели са Рашко
Фратев, Димитър Генов, а по-късно
и Лазар Даков. Приети са шест студенти, като през 1985г. се дипломират Юри Вълев, Христо Георгиев и
Станчо Радушев. От 1987г. редовен
преподавател е доц. Юри Вълев [1].
Българска федерация конен спорт
(БФКС) е съучредител на Европейска федерация по конен спорт на
18.02.2010г.
БФКС развива дисциплините:
прескачане на препятствия, обездка,
всестранна езда и издръжливост.
Въздействието на конния спорт
върху околната среда при отделните
видове дисциплини е с доста различен характер, свързан главно с езда-

та, като популярен спорт и състезанията с него, тъй като повечето
от ефектите произтичат от тези
дейности.
В настоящото проучване сме разгледали екологичното значение за
околната среда на два вида езда:
cc Езда, провеждана в изкуствени
екосистеми (на открито и закрито).
cc Езда, провеждана в природни екосистеми (на открито).
cc При практикуването на конния
спорт трябва да се отдаде еднакво внимание на конната езда
на открито и закрито, както и
свързаната с тях инфраструктура.
cc Езда, провеждана в изкуствени
екосистеми (на открито и закрито).
Конна

база
Към сградите и прилежащите
конструкции за езда, често са включени конюшни, складове, места за
служители и гости (съблекални, тоалетни), ресторанти, кафенета,
развлекателни съоръжения, пътища
и пътеки за достъп, автомобилен
паркинг, терени за събиране на боклук (гюбре) и т.н. Те трябва да бъдат
разположени в околностите и да се
експлоатират по начин, който щади
околната среда.
При възможност се предпочита
използването на обновени селскостопански сгради и съоръжения пред из-
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граждането на нови. В избора на трасе за база и проектиране на сгради,
трябва да се вземат необходимите
мерки, за да се гарантира хармоничното иU сливане с околния пейзаж.

да се оставят полу-естествени
преходни зони между пътищата
и околните гори, речни брегове
или крайбрежни ивици.

 Прилежащи райони
Тези части на конната база, които не са заети от сгради или съоръжения, предлагат значителни
възможности за екологично разумни
действия:
cc Вместо декоративните тревни
площи, които изискват усилена
поддръжка, да се използват големи поляни, диви цветя, които
осигуряват местообитания за
насекоми и други животински видове.
cc Вместо да се позволява на пътищата да граничат директно със
съседните гори и водни площи,

 При проектиране на място за
изграждане на изкуствени екосистеми за езда (на открито и закрито)
трябва да се имат предвид следните
особености:
cc Екологично ценните местообитания могат да страдат или да
бъдат напълно унищожени от
сгради и интензивно използвани
територии.
cc Конните бази и съоръжения да не
са поставени в близост до резервати и други чувствителни, екологично ценни области.
cc Да се осигури пасище не по-малко
от половин хектар на кон [4].
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cc Да се избягва оформяне на пътеки за езда в екологично ценни и
чувствителни зони (влажни зони,
сухи тревни съобщества, крайбрежни дюни и екологично чувствителни горски фондове).
Проблеми, които се явяват при
конната езда:
cc Когато ездачите умишлено или
случайно напускат маркираните пътеки и причиняват ерозия
на склонове, брегове, тъпчене на
екологично ценна растителност;
cc Когато ездачи и зрители пътуват с кола до и от конната база:
причиняващи шум, стрес и емисии от автомобилния трафик.
На открито конната езда може
да бъде една от дружелюбните форми на спорта, когато тя се упражнява върху зони с относително ниски
екологични опасности.
 При изграждане на сгради и
конструкции трябва да се въведат
най-добрите практики и съвременни
технологии като:
cc Спестяване на топлинна енергия
(изолация).
cc Икономия на ток (оптимално
разположение на сградата и прозорците).
cc Използване на възобновяема енергия.
cc Намаляване на използването на
вода (резервоари за събиране на
дъждовна вода, сондажи).

cc Използване на почистващи препарати, щадящи околната среда.
cc Системи за рециклиране и компостиране.
При проектиране на сгради е необходимо да се използват всички
възможности на зелените покриви и
фасади. Да се вземат предвид и къщички за птици, които ще предоставят подслон на синигери, полски
врабчета, скорци, сови, червеноопашки и др. [4].
При проектиране на съоръжения
за езда с площи от дървета, храсти,
жив плет, открити ливади и засадени насипи, същите могат да служат
едновременно на естетическите и
екологичните цели. Вместо много
малки зелени пространства е подходящо да се използват няколко големи
зелени площи, които са едновременно
приятни за окото и функционират
екологично. Вместо изолирани зелени площи, да се използва система
от взаимно свързани пространства,
които сочат броя на биотопите [4].
Езда, провеждана в природни екосистеми (на открито).
При тях трябва да има подходяща програма за поддържане:
cc Препоръчително е на пасищата
да се слага малко тор, защото в
тревата не трябва да има високо
съдържание на протеини.
cc Косенето обикновено да се извършва когато тревите цъфтят
(пасища обикновено не се косят
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втори път). Практики като косене, както и периодичната паша
на добитък на такава земя, осигурява и устойчивото използване
на тревата. Колкото по-малко
коне са за единица пасище, толкова това е по-добре за околната
среда. Трябва да се осигури наймалко един хектар пасище за всеки кон, за да се избегне прекомерното натоварване на ливадата.
Нискоинтензивното използване
на пасищата, тези които предоставят най-малко два хектара
земя на кон, могат да имат положителен принос към екологичната устойчивост на земите.
cc Практиката за ограждане на конни пасища с жив плет трябва да
се увеличи. Живият плет увеличава екологичната стойност на
пасището и осигурява естетическа красота. Такива естествени
“живи плетове” не са скъпи, за да
се засадят и предлагат идеални
местообитания за много животински и растителни видове.
Екологичните проблеми могат да
възникнат, когато състезателните
маршрути са встрани от пътеки и
земеделски полета, преминават през
области на екологично ценна растителност или чрез малкото останали местообитания на редки животински видове. Подобни конфликти
могат да бъдат избегнати, когато
организаторите на събитието се
консултират със служители на Ми-
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нистерството на околната среда
и водите (МОСВ) и местните природозащитни организации, докато
се планира маршрут за състезание.
Същото важи и за дисциплината всестранна езда, където ездачи се състезават по предварително определен
маршрут в изпитанието кроскънтри, в който има изградени естествени препятствия. Тези конфликти
могат да бъдат предотвратени още
в началото, когато маршрутът за
състезанията е определен след консултации с отговорните лица.
Тълпа от зрители на големи конни
събития също може да причини проблеми за околната среда. Необходимо
е внимателно разполагане на пешеходни пътеки, които да държат хората в страни от чувствителните
райони. Нужно е правилно изхвърляне
на боклука и достатъчно паркоместа, разположени в периферията, които гарантират, че шума и стреса
върху околната среда са в допустими
граници.

Заключение
Конният спорт печели все повече
привърженици, което налага подходяща екологична политика, свързана
с него. Необходими са обединените
усилия на различни институции, за да
се увеличи популярността на спорт,
който да се реализира при оптимални условия на средата и не нарушава
екологичната й устойчивост.
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Дискусионни въпроси
Наука. Спортна наука
Социалнохуманитарни науки и спорт
Никола Попов
В Статията е направен анализ на състоянието на науката, в частност на
спортната наука. Безкромпромисно са разгледани аспекти като екипност
на научните изследвания; обективната истина, кауза, идея, логика в
науката, които все-повече липсват в нашата съвременност, прекаленият
рационализъм, дефицит от големи учени и др. Интересен е подходът към
определяне състоянието на социалнохуманитарните науки – психология,
педагогика, философия, социология, връзката между тях, съвременното им
състояние. Засегнати са проблеми като същността на олимпизма, ролята
на тези науки във възпитанието на децата, формирането на спортистите,
намаляване на агресията в обществото и т.н.
Критиката е направена на фона на съвременните световни политически,
икономически и социални процеси и с многобройни позовавания на мислители,
писатели, учени, общественици като Джоржд Оруел, Ноам Чомски, Пиер
де Кубертен, Фридрих Нитче, Нилс Бор и спортни специалисти като проф.
Райко Петров. В заключение авторът посочва необходимостта от полезни
„лудории” в методите, в методологията, в теорията, за да могат да се
отстраняват лошите и вредни прояви на психиката на социалните групи и да
се отприщи пътят към нещо ново, по-полезно, по-прогресивно, по-приятно.

Science. Sport science. Social humanitarian sciences in sport
Prof. Nikola Popov
The paper analyses the condition of science, in private the sport science. Aspects as
team scientific researches, objective truth, cause, idea, logic in science, which more
and more lack in our time, exaggerated rationalism, deficit of great scientists, etc
are treated without any compromise. Interesting is the approach towards the social
humanitarian sciences – psychology, pedagogy, philosophy, sociology, the connection between them, their up to date condition. Touched on are problems like the
essence of Olympics’, the role of these sciences in the education of children, the
formation of the athletes, decreasing the aggression in society, etc. Critic is provided
on the background of the modern world political, economic and social processes and
by mentioning a great number of thinkers, writers, scientists and public figures like
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George Orwell, Noam Chomski, Pierre de Coubertin, Friedrich Nietzsche, Nils Boor
and sports specialists like prof. Raiko Petrov. As a conclusion, the author points out
the necessity of useful “follies” in the methods, methodology, and theory in order
that bad and harmful manifestations of the psyche and the social groups be removed.
In order to become sly for the old, the unnecessary and give vent to something new,
more useful, more progressive, more pleasant.

Наука. Спортна наука
Науката е нещо твърде сложно.
Ученият неусетно се плъзга по полесното. Колкото нещата са по-ясни
(евфемистично се казва „дисертабилни”), толкова ученият се чувства поуверен. А би трябвало да е обратно.
Там, където нещата са първично
неясни, там си заслужава ученият да
се пребори, въпреки, че успехът му не
е съвсем сигурен. Самият Нилс Бор
някак си го е забелязал: „Има определения, които се изключват взаимно
и в същото време губят смисъл едно
без друго”.
Спортната наука и нейните изследвания са прекалено много парцелирани. Работи се предимно на „парче”. Всеки изследовател си има своя
леха, но от отделните лехи не се получава градина.
Думата екипност в научните изследвания отива към забрава.
А какъв опит имаме натрупан в
близкото минало. Заслужава да се повдигне въпросът за продължаване на
някои изследвания. Например за физическата дееспособност и психическата реактивност на българското
население. В миналото се проведоха
по тази тема две изследвания с голям

изследователски колектив. Или, програмата за човека и неговия мозък.
Тя е винаги актуална; сега повече от
миналото.
Особено актуална екипна тема би
било изследването на тъмните петна на физическата култура и спорта.
И изследването да не стигне само
до статистика, а да се взре главно
в техния генезис и в средствата за
преодоляването им. Препоръчителна
е и друга екипна тема: „Съвременната цивилизация и спортът – състояние и тенденции”.
Откриването на истината в науката е свързано със свободата на личността на учения. Ученият да е свободен да търси „неудобните” истини
в спортната наука. Налага се ученият
да има смелост и дързост, за да разкрива и горчиви истини и да напомня
за „забравени” традиционни истини.
Очакваме още да се възвърне понятието обективна истина. Познати имена като Дж. Оруел и Н.
Чомски са едни от защитниците на
обективната истина.
Според Оруел, както се говори за
„постигане на съгласие”, така вече
може да се говори за „постигане на
истина”, за производството на истина (George Orwell, 1996, s. 323). И

233

Дискусионни въпроси

по-нататък: ако се чувстваш, че защитаваш свободата, не може да не
се чувстваш задължен да защитаваш
и обективната истина.
Н. Чомски, подобно на Дж. Оруел,
се безпокои, че левите интелектуалци нямат усърдие да защитават понятия като „истина” и „обективна
истина”. Според Чомски за теоретиците на постмодерната революция в
истинския смисъл на думата „факти”
няма, няма „свят на фактите” [8].
Всъщност Чомски говори не само
за „свят на фактите”, но и за „свят
на истината”. Не може да се спре
само до фактите, без да се отиде
до истината. Ученият, който стига само до фактите, може да стане
робски зависим от тях. Ученият
безспорно е длъжен да се опира на
фактите, но да не допуска тяхната диктатура. Защото е длъжен
да променя фактите, да извлече от
тях чрез своето въображение нови
факти. Казал го е още Оскар Уайлд:
„Фактите обсебват сферата на фантазията” [6].
Тук, схемата, подсказана от
Уайлд е следната: „факти - малка
лъжа (въображение) - нови факти”.
Един пример: установен факт е,
че човешкото стъпало най-често е
между 37 см и 47 см. Но можеш да се
опиташ и да „излъжеш” (чрез въображение), че стъпалото е между 1.602.00 метра. От лъжата се поражда
въображението (или лъжата се слива
с въображението) и така се появява

234

нов факт: ските: за придвижване в
дълбока снежна покривка и за спорт.
Липсата на екипност се превръща
в недъг за науката. Какво значи екипност в изследователската работа?
Преди всичко сега учените така са
разделени, че никой не знае нищо за
другия.
Екипността предполага участниците в екипа да се познават, да се
познават като изследователи с техните резултати и постижения. Това
липсва. Някои предпочитат да печелят пари със странична от науката
дейност, вместо да четат научните
публикации на другите учени, работещи по същата научна тематика.
Екипността бива няколко вида.
Парадигмална. Работещите по
научния проект са запознати с проекта само на определено ниво. На
следващите нива други участници,
като се ползват от придобитото на
работещите от по-ниско ниво, отиват по-нататък в изследването на
проблема. И така се стига до „върха”, където двама-трима извличат
главния резултат от изследователския проект.
Хоризонтална. При тази структура на екипността работещите
по проекта са равнопоставени. Всеки знае за резултатите на другите и
след завършването на изследователската дейност всички заедно обобщават получения резултат.
Сега се срещат малки хоризонтални екипи, но без равнопоставе-
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ност: едни вършат „черната” работа, други, по-титулуваните и с
повече опит – с обобщаващите процедури и с формулиране на крайните
резултати.
Ако екипът от учени няма кауза,
ще работи за нищожни или даже за
безсмислени теми. Зад каузата стои
идеята за научния напредък в дадена
област. Ако няма стойностна идея и
кауза, не е изключено да се настани
„идея” за себепоказване или още полошо – някаква мистична или фанатична идея. И тогава, изглежда, ще
излезе прав Умберто Еко, че науката
е използвана, за да прикрива, а не да
разкрива.
Освен кауза и идея, за науката е
необходима и логика.
Често в нашите изследователски
материали се дават класификации,
при които се използва не един, а два
критерия. Това е недопустимо, това
прави класификацията неточна.
Логика е необходима и когато се
изучават причинно-следствените
връзки.
Трудно се намира причината на
следствието. Причинно-следствената верига обикновено е сложна, рядко е елементарна. Логиката помага
много, особено когато следствието
е обосновано не от една, а от много
причини. Логиката е полезна, когато съумееш да вникнеш в нея, а след
това да се измъкнеш.
И въпреки логиката и изследователския метод, една част от исти-

ната за причинно-следствената верига неизбежно остава скрита.
Скритата истина е както източник на мистификация, така може да
бъде и част от красотата. Затова
забрана в науката не бива да се допуска. Някои забрани може да са оправдани, ако резултатите от изследванията се използват с лоши намерения.
Но тук по-скоро става дума да се забрани използването на резултатите,
от които следва вреда за човека.
Общият изследователски поглед
може да има три възможни насоки:
• към очевидното, към явленията;
• към интелектуалния модус на
света;
• към моралния елемент.
Това е когато науката тръгва
от външния свят към себе си. А съществува и друга възможност, когато науката тръгва от себе си към
външния свят.
И двете възможности имат своите положителни страни.
С доза ироничност някои казват,
че ако ученият гледа на света към
очевидното ще има основание да извлече извод, че светът е музей от
карикатури; ако гледа на света от
интелектуалната му страна, има основание да го определи като лудница;
ако изходната му точка е моралът,
ще заключи, че светът е една разбойническа банда
Възможността ученият да тръгва от външната страна, крие опас-
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ност светът да се определи или като
лудница, или като музей от карикатури, или като разбойническа банда.
Но изследването може да се сведе
и до интелектуални процедури. Тогава няма сигурност в истинността
на получените факти. Например приложената корелационна процедура
веднъж във Франция констатира, че
с увеличаването на броя на прелитащите щъркели, се увеличава и броят
на новородените бебета.
Друга опасност пред науката са
учените с прекален рационализъм.
Неговата тоталност не може да се
приеме за положителен факт.
Рационализмът е тръгнал от Европа и вече петстотин години я владее. А би трябвало да се различава рационалното мислене от решението.
Решението, освен рационално, може
да бъде и интуитивно, и емоционално. „Инсайтът се признава като
решаващ момент в творчеството”
[2]. Според Герджиков, западната
култура е прекадено рационалистична и по-малко интуитивна. Относно
„японския ум”, за Япония е валидно
понятието КАТА – това е единствено правилният начин.
Опасност пред науката и учените е придържането към абсолютното правило (клише), че „практиката
е критерий на истината”! Чести са
препоръките, имащи вид на натяквания, че науката трябва да служи на
практиката. Но практиката като
човешка дейност, винаги съдържа и
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нещо замърсено. Спортната наука
изучава ли замърсителите на спортната практика? Риторичен въпрос.
Да, да се изучава спортната практика! Но да си и припомняме какво
е казал Хосе Ортега и Гасет: „Човек
най-напред си създава определена среда, после се подчинява на нейните изисквания, приспособява се към нея и
се опитва да я изучи”.
Така се получава трупане на същински проблеми, вън от създадената от нас практика, и дефицит от
големи учени, които самостоятелно
и без да се съобразяват с клишетата, проявяват смелост и храброст
да повдигнат завесата зад скритите
същински проблеми, вън от наличната практика.

Социалнохуманитарни
науки
От социално-хуманитарните науки да започнем с психологията.
Спортната психология напоследък набира скорост към нанадолнището.
Защо? Какво иU липсва?
Първо, липсва някой да възприеме
този факт, да го посочи и да го изследва. С всяко състояние се свиква и
затова няма кой да се тревожи; няма
кой да даде преценка. Както е казал
древният философ Епиктет: „Не
нещата тревожат човека, а преценката за нещата”. Сега е нужно да се
даде преценка за точката, до която е
стигнала спортната психология и да
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се зададе тревожният въпрос „защо
от тази точка се тръгва надолу?”
Една незабележима причина: мнозина млади учени бързат (а и нормативната уредба облекчава бързането) и като достигнат търсените
научни степени и звания, изпадат
едва ли не в научен ступор. Започват
да се възприемат като кумири, за
примери на по-изостаналите в научната йерархия. А всъщност за тях
важи метафората на Джейм Мари:
„не би могъл да тичаш, преди да си
се научил да ходиш”. Младият учен
не си дава сметка, че навлизането
дълбоко в науката не е по-лесно от
ученето на детето да проходи.
Други са замръзнали на точката, на която са постигнали някога
„собствения” си връх. Но „някога”
означава все повече далечно минало.
Да припомним думите на художника
Сули Саферов: „Който иска да върви
напред, не може да си позволява да
гледа назад; ще се удари в дърво или
ще попадне в яма”.
Тежест за социално-хуманитарните науки е ученият конформист:
готов да следва парадигмата, но не
намира сили да излезе извън нейните
канони и да очертае своя ниша за научен прогрес. А с това да стане найсилен критик на старото мислене.
Конформистът на това не е способен. Метафорично добре го е казал
Форд Мадок Форд: „Хем да бяга със
зайците, хем да ги преследва с хрътките”. Конформистът може с леко-

та да преминава от една парадигма в
друга; за него е важно да бъде с другите, да бъде по течението. Това са
учени джуджета, които се качват
на раменете на други джуджета. А
някои от тези учени-джуджета намират „сила”, когато уж се изправят срещу титаните в науката.
Учени от тази порода не са малко. Те
би следвало да препрочитат мисълта на Фр. Ницше: „Ако не се търси
нещо ново, ще получим засилващо се
унаследено оглупяване” (Ницше, Фр.,
1990, с. 87).
В спортната психология е на мода
изследването на изолирани, несвързани помежду си теми. Някъде учените заговориха, че бъдещето е в
мрежестата психология. Това са пак
изолирани теми, свързани със съвсем
тясна нишка. Тук няма синтез, не се
стига до обобщаващи истини.
Спортната психология е зависима
от другите клонове на психологията.
Нейното развитие се подпомага от
тяхното развитие.
През 80-те години на XX век силно развитие имаше социалната психология, особено в Германия. Сега
това развитие загуби инерция, сниши се. Нужна е не са само реанимация, но предвид новите съществени
събития в съвременния свят, нужно
е интензивно развитие на социалнопсихологическите изследвания. Това
предполага, освен всичко друго, потесен съюз на социалната психология със социологията, която също е
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в отстъпление, губи се сред другите
обществени науки.
Друг съюзник на спортната психология е педагогиката. Педагогиката
също е стъписана. Някак си изглежда
срамно да се изследват процесите на
възпитанието. А тъкмо сега има въпиюща нужда да се проследяват тенденциите на възпитанието в ерата
на дигиталната революция, на нахлуването на изкуствения интелект в
техническите артефакти. Помощ
може да окаже и еволюционната педагогика: да се съпоставя днешният
възпитателен процес и образование с
възпитателния процес от началото
на XX век, а и от края на XIX век.
Социологията, която може да
бъде в полезен контакт с психологията, сега е притисната от политиката и от политологията, а също и от
културологията, антропологията.
Последните иззеха част от това,
което, като обект, принадлежи на
социологията. Тези нови разклонения
на социологията не обособиха свой
изяснен предмет като научни дисциплини. А социологията на спорта
е част от социологията. Но самата
социология е останала без значими
идеи, сведена е главно до някои емпирични изследвания, поради бизнес
интереси.
А извън България, макар и рядко,
се намират социолози (а и хора на
изкуството), които могат да поставят остри въпроси, които тук
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бедната социологическа мисъл ще
каже, че те са ужасни социолози.
Професор Иманюел Уолърстийн,
световно известен американски социолог, като се обръща към Източна
Европа, пише: „Загубихте визията,
която ви предлагаше комунизмът.
Възприехте друга перспектива, която обаче е в процес на разпад. Вие,
източноевропейците, имате двойно
повече поводи за истерия, отколкото Близкия Изток, САЩ, Бразилия,
Африка или Иран.
Икономическият оптимизъм, ха
рактерен за последните пет столетия започва да се губи. Капитализмът никога не е имал свободен пазар,
осланял се е на монополния и държавен
протекционизъм”. Това го пише проф.
Уолърстийн през 2009 г. [7].
А още през късния XX век френският социолог Ален Мек подсказа,
че сме в етап на т.нар. „съвременно
средновековие”.
А ето какво казва прочутият
американски писател Гор Видал: „И
както се преструват, че обичат демокрацията, всеки от тях, без изключение, прави всичко възможно, за
да натрупа достатъчно пари и да се
издигне над останалите”.
В нашата социология има ли един
социолог, който да направи например
свестен критичен анализ на прехода?
Няма. Социолозите ни се занимават
с евтини темички, удобни на конюнктурата.
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А някой наш спортен социолог да
се е замислил над думите на проф.
Р. Петров: „Олимпийският огън се
разгоря силно и опуши олимпийските
ценности на олимпизма” [4].
Този крилат афоризъм не намира
приложение в научните публикации
на родната литература.
Вместо това ни се предлагат хубавите неща на олимпизма, приоритет на Националната олимпийска
академия в България. Напомня ни се
нейната цел: „изучаване, популяризиране и развитие на високохуманните
принципи и идеи на Олимпизма в името на физическото усъвършенстване, духовно израстване и нравствено
възпитание на младежта”. Привеждат се мислите на Пиер де Кубертен
за социалните функции на спорта.
Представят се задачите на олимпийското образование и идейните
основи на олимпийското движение
[5]. Всичко това е полезно и много хубаво: да се работи за утвърждаване
на благородната същност на олимпизма. Но ще има по-голям резултат,
когато философи и социолози разкрият и настаняващите се тъмни петна върху светлия образ на олимпизма.
Философи и социолози търсят
ли дали има и какви са признаците
на декаденс, на упадък в съвременния
спорт? Докъде ще доведат съвременните технологии по-нататъшното развитие на спорта и какво отражение ще имат върху олимпийските
ценности? Въпроси без отговор.

Крещяща нужда има от истинско
развитие на философията на спорта.
Като се отчита, че философията
след XX век започва да утихва; самият XX век не ни остави значимо философско наследство. Не се появиха
големи философи, които да осмислят
станалото през този век. Двадесети
век ни напусна твърде гузно. Задръсти ни с проблеми, лиши ни от голямата философия за човека. Нищо не
ни каза за това накъде вървим, не ни
обясни всъщност какво е станало.
Вместо силна философия и идеология, появи се безскрупулна, безмилостна, безидейна бизнесология
и глутница от технократи, които
много говорят за прогреса, но не знаят що е това прогрес. Някъде все
пак се намират смели философи, но
не и у нас. Кой в България ще произнесе словата: „И тъй като в името
на свободата на изразяване трябва
да се приемат и най-неприемливите
съображения, как да не забележим,
че този ултрадемократизъм е именно онова, което в политически план
може да доведе до тирания” (Rober
Dufour, 2010, s. 65).
В тази връзка, в спортната социология намират ли се социолози,
които да вникнат във въпроса как се
вписва днес спортът в съвременното общество и накъде се е запътил.
За да се проектира бъдещето,
нужни са ни философи. Казал го е Евгени Евтушенко.
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Къде е философията на спорта,
която да търси и да установява корените на недъзите и тяхното лечение от обществените институции?
Българските философи, поне тези,
които са най-добре афиширани в медиите, вместо логос, вместо разум,
политиканстват и сеят омраза. Но
както пише Робер Дюфур „има и истински творци, движени в работата
си от други подбуди, а не само от
скъпия на капитализма апетит за
всемогъщество”. Има ги по света,
но в България ги няма.
Остават неизследвани и много
въпроси на социалния процес на възпитание. Тук не може да се мине без
обединение на философия, социология
и педагогика.
Остава без отговор защо агресивните прояви на подрастващите
ги има и сред богатите и сред бедните слоеве. И в богатите и в бедните страни. Потвърждава ли се
предположението, че колкото и да
възпитаваме и благородно да възвисяваме, в дълбоките психически пластове на човека остава ненаситната
му жажда за придобиване на още. Не
се изследва влиянието на покварата
на обществото върху учтивостта,
човещината, възпитанието. Не се
изследва покварата на спорта върху
възпитанието и обучението на упражняващите го. В спорта причината не е в немотията. Казаното от
Даниел Дефо, че философите нямат
идея за всесилието на немотията и
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че „ именно тя тика човека към покварата”, не важи за спорта.
Удобството, което осигурява напредналата и напредваща цивилизация, ще отгласне ли извън изследователското полезрение редица въпроси
от проблема за социалното възпитание? Това е актуална тема. Още
Оскар Уайлд отбелязва, че удобството е единственото нещо, което нашата цивилизация, може да ни даде.
Това за времето на О. Уайлд. А за нашето време и за обозримо близките
години, какво ще стане: развита цивилизация и изгубено възпитание или
нова форма на възпитание, непозната
нам.
Сега се настаняват възпитателните и терапевтичните етюди,
които целят да предизвикат силни
преживявания. Не се изследва какъв
е резултатът на този метод: възпитателен и катарзисен или разрушителен за психиката.
Какъв характер има посоката на
обучението да се превръща все повече в процес на индоктриниране, в превръщането на човека като формат
на педагогическото учение.
Във философията, социологията,
педагогиката и психологията са нужни както нови идеи, нова методология, така и нови изследователски
теми и методи.
Най-напред за каузата на учените
в социално-хуманитарните науки.
Една тема е да се открие какво ги
тласка да търсят истината (а в ред-
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ки случаи – да изневеряват на истината). Да се спазва научният кодекс
или да се прави удобно отстъпление
от него, с поглед към журналистическия микрофон.
Тема за спортната психология:
смущенията (конфликти, дрязги)
предизвикват или положителните
качества или/и отрицателните. Доколко първите се използват от треньора като негов съюзник, а вторите
- като пречка в работата му да преодолява смущенията.
Друга тема за спортната психология. Лошите спомени на спортистите: за неуспехи, за травми, от
неудачни постъпки; ролята на тези
лоши спомени. Всеки спортист има
своите малки и големи неприятности в отбора: преувеличават ли се
или леко се забравят. Има и хубави
спомени. Кога могат фантазно да
са разхубавяват, умишлено да се постигне положителен ефект.
Според писателя Стивън Кинг
дълбоко в съзнанието почти на всеки
човек има заложени мини: погребани
страхове и угризения, шизофрении
импулси, желание за самоубийство...
и дори за убийство. Психологията не
поглежда към т.нар. „заровени мини”
в подсъзнанието и в съзнанието на
спортиста. Да припомним, че и у нас
в спорта имаше опит за самоубийство.
Няма сериозни изследвания на Доброто и Злото в човешката действителност. Независимо, че този

въпрос има давност от хилядолетия. От времето, когато Доброто и Злото са били обожествявани.
Персите за Доброто са имали бог
Ормузд, в древната египетска религия - бог Озирис, в по-късното летоброене - всемогъщия Бог. Съответно са имали и божество на Злото:
за персите - Ариман, за древните
египтяни - Тифон, за нашето време
- Сатаната. Въпросът за Доброто
и Злото засега намира място повече
в повествователната литература,
в приказките, митовете и легендите. Примитивните хора са намерили
решение в обожествяването. За Доброто - Ормузд, Озирис, Бог; за Злото - Ариман, Тифон, Сатана. А социално- хуманитарните науки нямат
задълбочеността, за да стигнат до
крайния демиург; това обясняващо
ядро в човека и в социума, което създава добро и зло.
Има и друга тема, която се отбягва. Колко е силна неизбежността на робския манталитет. У всеки
човек има зародиш на подчиненост.
Коя наука, например психологията,
изучава как при някои хора от този
зародиш се пръква робският манталитет. Добре го е казал великият
Волтер: „Някои се хвърлят в едно
робство, за да избегнат друго” [1].
И пак той предупреждава да не
смесваме цивилизацията и човечността. „Ние сме цивилизовани, но
просто не сме човечни” (там, с. 32).
В обществото се заражда опасност:
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хората постепенно да станат безчовечни. Но не е само въпросът за цивилизация и човечност. Въпросът е и за
култура и човечност. Изненадващо
е и предупреждението на Зигмунд
Фройд: „културата, която оставя
неудовлетворени толкова участници
и която води до тяхното въставане, няма перспективи за продължително съществуване, а тя не го и
заслужава”. Не го заслужава, защото
води общността до морална парализа, особено при война, въстания, революции, а и от епизоди на тихата
еволюция.
Накъде вървят психологията и
спортната психология по пътя си за
използване на изследователски методи?
Подценява се възможността да
се правят случайни и неочаквани открития, придружени с остра научна бдителност към случващото се
в психическия свят на човека. Това
явление в литературата е известно
като серендипити - умения да правим неочаквано щастливи открития
по формулата „бдителност + случайност”.
Недостатък, ако не и заблуда, е
насочването на изследванията на социално-хуманитарните науки само
към същността. Няма съмнение, че
са важни законите, принципите, правилата по които съществува определен клас явления. А се подценяват,
макар че за науката понякога са не
по-малко важни: повърхностните
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явления, случайностите, отклоненията, маловажните събития. Пропуска се, че е важна не само свободата
на осъзнатата необходимост, но и
свободата на неосъзнатата игра на
случайностите.
В спортната психология, както
и въобще в българската психология
трайно се настани тестовият метод и т.нар. въпросници. Ренесансът
на този метод даде не малко научни
приноси. Но ако пътят спира с тях,
предстои методичен застой, водещ
до застой в науката. Няма причини
да се изоставят другите методи.
Липсват социаолнопсихологически
те методи. Липсват още: психобиографичният метод, експерименталните изследвания с двата
вида експеримент: лабораторен и
естествен; лонгитудиналните изследвания, изследванията на терен и
самонаблюдението, беседата, херменевтиката.
Например психобиографичният
метод отлично може да изследва събитийните сътресения на спортистите и треньорите; да обяснява
генезиса на положителните и отрицателните качества, и влиянието
им върху развитието на спортистите и треньорите.
Не се използва методът, който
можем да обозначим като метод на
„единичния случай”. С този метод
може да се проследи зараждането
и развитието на таланта. Талантливият спортист и талантливият

Спорт & наука, кн. 6, 2018 г.

треньор са рядкост. Както се изразява Бернардер дьо Сен-Пиер „талантът се среща много по-рядко, отколкото богатството и знатния род”.
Богатството и знатният род
са оставени на медиите. Те се изприщват да показват и разказват за
богатството на богатите и останалите в Европа фамилии от т.нар.
знатен род. А за талантите, от които зависи напредъкът – нито ред.
Но това е работа на медиите. Къде
са научните изследвания и техните
подходящи методи, с които да ни
запознаят с появата и работата на
талантливите, в т.ч. на талантите
във физическата култура и спорта.
Психологията обръща внимание
най-често на повтарящите се значими явления. По-малко на дребните, случайните, повърхностните на
пръв поглед. Но както е казал Moris
Druon „В някои случаи подробностите имат по- голямо значение, отколкото може да се предположи, защото те осведомяват за характера на
хората”. Вместо сложни и трудни
емпирични изследвания, достатъчно е психологът просто да наблюдава дребните неща на изследваното
лице и да си изведе значим извод за
определени черти на характера му.
Същото се отнася и за случайните
явления, особено в спорта, съответно – в спортните състезания. За колко неща в състезанието треньори
и състезатели натоварват случайността. Добре го е казал писателят

Оноре дьо Балзак: „Случайността
приема всичко, с което я товарим”.
Рядко си даваме сметка, че зад случайността стои нещо съществено
от подготовката на спортиста. И
него, същественото, да търсим.
Същото се отнася и до големи
обществени явления. Например в
обществото настъпва период на
равнодушие или период на яростно
съпротивление. Или, съюзяване на
резигнация и бунтарство. Думата
тук има социологията, но тя рядко
навлиза в дълбочината на видимото
равнодушие и видимото бунтарство, а научните изводи и решения е
необходимо да се открият сега, за да
се помогне на институциите.
Разбира се, период на равнодушие
в чист вид, като идеален обект и период на негодувание в чист вид, като
идеален обект, не съществуват.
Социологията може да изследва
пирамидалната структура на обществото. И тук да си послужи с идеални обекти: всички са на върха на
обществената пирамида, един идеален обект; всички са на дъното на обществената пирамида, друг идеален
обект. С какво ще ни помогне хипостазирането на двата идеални обекти? Ще помогне много на изследователската работа. И тези, които са
на дъното и тези, които са на върха
са равни по статус, приблизително.
Но извън идеалното, пирамидата реално е в движение на отделните единици или групи от хора. Хората от
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върха не обичат хората от дъното,
както и обратно. Това е при по- примитивните общества и общности.
В цивилизования свят „лошите” от
дъното могат да бъдат обичани от
хората, които са на по-горните етажи от пирамидата, но само когато,
докато и доколкото зад тази „обич”
стои изгодата. Омразата се прикрива с доброжелателство към по-ниско
стоящите. Прикриването се смята
за оправдано и целесъобразно. Пирамидалната общност, на върха на
която са силните, предполага „силните” да имат голям брой почитатели, ласкатели. За това е впрегната
цялата мощ на медиите. По-ниско
стоящите в дъното на пирамидата,
една част от тях, нямат друг избор,
освен да показват почитание и ласкателство към висшестоящите, пак
по целесъобразност: да се изкачат
по-нагоре по стълбицата на пирамидата. Друга част от низходящите
нямат възможност за избор по-нагоре по стълбицата и при тях започва
негодуванието. В нисшия слой на обществото започва разделение: едни
имат цели – да се издигнат нагоре,
други – нямат тази възможност, остава им да избират – примирение или
бунтарство.
Борбата на окаяните, и отгоре
и отдолу, превръща общността в
залог на надпреварата, където няма
добродетели, където всичко е позволено. Най-долните страсти излизат
на показ. Война на порока с порока,
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на злото със злото. Вместо пълзене
и угодничество на по-слабия към посилния, робско примирени. Или стремеж за навлизане към върха, придружен от угодничество и славословие.
Всички тези процеси са благодатна почва за социологически изследвания. Тези изследвания са важни не
само и не толкова за теорията, колкото за даване на основа за важните
социални решения.
Всичко казано дотук важи и за
спорта, макар и под друг ъгъл. Високото спортно майсторство също
има пирамидална структура. Може
да се открие направление за изследвания в тази насока и за социологията
на спорта.
Тези въпроси, освен на социологията, предмет са и на голямата психология. Особено когато става дума
за изучаване на омразата. Малката
психология изследва омразата чрез
тестове, приложени към отделния
човек или към малка извадка от опитни лица. Голямата психология, в
съвременния си статус, не изучава
феномена омраза. Тук възникват доста въпроси.
Например:
• една обществена група мрази
друга група от хора;
• източници на взаимната омраза;
• последиците за голямата общност от това, че големи групи се
мразят, ненавиждат се и се стига до шеметна вербална агресия.
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• Възникват ситуации, за които
голямата психология е длъжна
да се отзове с подсказване на
решения:
• може ли да се излезе и как извън
границите на допустимото на
взаимната омраза;
• може ли да се предотврати
нейният катастрофичен за
обществото характер, да се
предотврати обезсилването на
обществото;
• медиите представят ли се
като сеячи на омразата.
Тези задачи на голямата психология се утвърждават от институциите като обединяваща идея, когато
обществото е в процес на изтощение и с посока към самоунищожение.
Когато има голяма трудност, когато има опасност. Сега се харчат
луди пари за нови технологии в материалното производство, без да се
допуска, че с тези технологии може
да няма общество, поне в неговата
нормалност. Няма и помисъл да се
поощряват социалнопсихологическите технологии.
Сега съзнанието се изроди в тоталитарно и технократско. А тоталитарното и технократско съзнание
се трансформират в болшинството
случай в ограничено и агресивно мислене.

На психологията и на социално-хуманитарните науки са нужни полезни
лудории: в методите, в методологията, в теорията, за да могат да отстраняват лошите и вредни лудории
на психиката и на социалните групи.
За да могат да надхитрят остарялото, ненужното и да отприщват
пътя към нещо ново, по-полезно, попрогресивно, по-приятно.
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13-и Европейски и 29-и Световен конгрес
на ФИЕП
13-ият европейски и 29-ият световен конгрес на ФИЕП се проведоха едновременно от 29 до 29 септември 2018 г. в Истанбул. Организатори на общия
конгрес бяха проф. Г. Демирхан от Хасеттепе университета и проф. С. Пинар
от Мармара университета, на чиято територия на един от кампусите се проведе събитието под обща тема „Иновативно физическо възпитание и спорт”/
“Innovative Physical Education and Sport”. Бяха обособени десет подтеми: Физическо възпитание, спорт и нови технологии, Физическо възпитание и спорт в
училищата, Общности за практикуване на физическо възпитание и спорт, Физическо възпитание, спорт и ментални функции, Физическо възпитание, спорт и
телесна пълнота, Физическо възпитание и спорт за здраво и активно общество,
Физическо възпитание и спорт за хора с увреждания, Физическо възпитание,
спорт и хранене, Двигателна грамотност, Физическо възпитание и спорт за бежанци. Основни лектори бяха проф. Мин Кай Чин от САЩ/ Хонг Конг – Китай,
инициатор на световното движение HOP Sports, което благодарение на технологиите бързо се разпространи по цял свят с цел да направи учениците от
всички класове повече двигателно активни. Вторият лектор беше проф. Грегор
Юрак от Любляна (Словения).
Представителството на България беше с четири доклада. Блестяща презентация на общ доклад направи Стефан Колимечков, доктор. Негови съавтори са
Любомир Петров, доктор, и Албена Александрова, доктор, а темата на доклада
е „Комбинирани бази от персентилни данни за физическа дееспособност на деца
и юноши от Европа с подходящо вмъкване за Алфа тест батерията“/ “Combined
sets of European physical fitness percentile scores, with appropriate interpolations, for
children and adolescents for the Alpha-fit test battery”.
Другите три доклада бяха представени на постери, а техен автор или съавтор беше Ана Буюклиева, редовен докторант към катедра ТФВ на НСА „Васил
Левски“. Темите: 1 – Билатерална тренировка на деца от предучилищна възраст/
Bilateral training of children in preschool agе, 2 – Критерии за подбор на 15 – 16-годишни колоездачи в България/Criteria for sport selection of 15 - 16 year - old cyclists in
Bulgaria (съавтор Иван Колев, ДН), 3 – Йога практики в детската градина/Yoga
Practices in Kindergarten (съавтори Иван Колев, ДН, и Боянка Пенева, ДН).
Конгресът на ФИЕП през 2019 г. ще се проведе в Барселона, за което бяха
раздадени покани.
						доц. Боянка Пенева, дн
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различни спортове.................................................................................................... №2
Пановска, Н. – Комплексно въздействие на топлинните
и студовите процедури върху влажността на кожата на лицето.................... №2
Милешкина, Д. – Изследване наддаването на телесното
тегло при бременни жени...........................................................................№2
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Панайотов, В. – Високопротеинови диети (част 1).......................................... №2
Таскова, В. – Същност на глезеннта нестабилност – насоки
в диагностицирането и подходи в рехабилитацията.......................................... №2
Михайлов, М. – Проучване върху причините, честотата
и профилактиката на травматизма при елитни волейболисти ....................... №2
Илинова, Б. – Проучване на травматизма в кикбокса........................................ №3
Панайотов, В. – Високопротеинови диети (част II)......................................... №3
Попова, Н. – Неоперативнo лечение на родова травма
на раменния сплит.................................................................................................... №3
Таскова, В., Ганчев, Д. – Оценяване глезенната нестабилност
на състезатели по карате....................................................................................... №4

Панайотов, В. – Влияние на редовните физически натоварвания върху
количеството на активна телесна маса при хора с наднормено тегло
и затлъстяване (част 1)......................................................................................... №4
Белчева, П., Попов, Н., Иванов, М. – Превенция на болката в гърба
и кръста..................................................................................................................... №4
Илинова, Б. – Състав на телесната маса и соматотипа на жени,
трениращи любителски фитнес (силова тренировка)........................................ №5

Панайотов, В. – Влияние на редовните физически натоварвания
върху количеството на активна телесна маса на хора
с наднормено тегло и затлъстяване (част 2)....................................................... №5
Маврудиев, П. – Изследване адаптацията на сърдечносъдовата
система към физически натоварвания на студенти........................................... №5
Панайотов, В. – Метарегресионен анализ на промените в
активната телесна маса в зависимост от типа на практикуваната
физическа активност от хора с наднормено тегло и затлъстяване................ №5
Димитрова, А. – Рехабилитация при болест на паркинсон
(Обзорна статия)..................................................................................................... №6
Илинова, Б. – Соматотип на мъже, трениращи любителски
фитнес (силова тренировка)................................................................................... №6
Григорова-Петрова, К. – Влияние на инспираторната тренировка
върху подвижността на диафрагмата при пациенти със
слединсултни състояния......................................................................................... №6
Колева, Ж. – Кинезитерапия при пациенти след транскатетърна
аортна клапна имплантация (Обзорна статия)................................................... №6

Физическо възпитание на учащите
Павлов, Х. – Каква е закономерността във времето за подготовка
и реализиране на състезание по борба на студенти на НСА
от треньорски и учителски факултет................................................................. №1
Попова-Христова, М. – Проучване на желанието и възможностите
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за подкрепа на двойната кариера на спортисти от представители
на средното образование ........................................................................................ №2
Колев, И., Атанасова, К. – Проучване на желанието и участието
на студентите към занимания с колоездене......................................................... №2
Йорданов, К. – Физическо развитие и физическа подготвеност
на студентите от морските специалности на ТУ (Варна)............................... №2
Чипева, М. – Особености на двигателната активност
и на отношението към спорта на студенти от техническия
университет в София............................................................................................. №3
Костова, Н. – Ниво на възприет стрес и отражението му върху
личните постижения в трудовата дейност на учителите
по физическо възпитание и спорт ......................................................................... №3
Георгиев, А. – Анализ на показателите за физическите възможности
и техническите умения на студентки от УАСГ и Софийския
университет след приложен модел по футбол..................................................... №3
Стайков, Н. – Изследване на психическата подготвеност
на състезателки по футзал..................................................................................... №3
Милева, Е. – Професионална подготовка по физическо

възпитание и спорт на учителите в началния етап на основната
образователна степен.............................................................................................. №4
Несторов, Я. – Изследване на плувните възможности на студенти
от морските специалности в началото на обучението им
във висшето училище.............................................................................................. №4
Шалев, А. – Придобиване на знания за оцеляване в кризисни ситуации............ №4
Алексиева, М., Милонас, П. – Установяване разликите в мотивацията
за участие в спортни занимания при ученици от Гърция и България................ №4
Петков, К., Шалев, А. – Отражение на психофизическата подготовка
върху начините за реагиране при конфликти........................................................ №4

Джуров, З. Игнатов, Г., Георгиев, Ж., Гълева, Е. – Национална
студентска универсиада – 2016, Русе.................................................................. №5
Аврамова, М. – Изследване отношението на ученици (V–VI клас)
към заниманията по хандбал в уроците по физическо възпитание
и спорт (ФВС) в СМГ „П. Хилендарски” .............................................................. №5
Царева, Я. – Характеристики на специализирани SPA кадри,
обучаващи се в ОКС “Магистър” и педагогически дизайн на
електронно обучение................................................................................................ №5
Маврудиев, П. – Особености на физическото развитие
на студенти.............................................................................................................. №5
Христова, В. – Факторна структура на физическата кондиция
на ученици във възрастта 11–15 години (прогимназиален етап
на основната образователна степен).................................................................... №5
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Костова, Н. – Особености на стратегиите за справяне със стрес
при студенти от НСА „Васил Левски”................................................................ №6
Радков, К., Крачанов, Г. – Проучване на интереса към часовете
по физическо възпитание и спорт в Х и ХI клас на СОУ..................................... №6
Чипева, М., Василева, К. – Ефекти от възпитателните въздействия
на семейството и училището върху отношението към спорта
на студенти.............................................................................................................. №6
Славова, В. – Ефективно оценяване в процеса на смесено обучение
по чужд език.............................................................................................................. №6
Георгиев, Ж., Джуров, З., Игнатов, Г., Гълева, Е. – Национална
студентска универсиада' 2017 – Стара Загора..................................................... №6
Игнатов, Г., Георгиев, Ж., Гълева, Е., Джуров, З. – Национална
студентска универсиада'2018, София.................................................................... №6
Маврудиев, П. – Сравнителен анализ на физическото развитие
на студентки............................................................................................................ №6

Спорт за всички
Зайкова, Д. – Кросфит за деца............................................................................... №3
Виденова, Ж., Николова, С., Денчев, К., Димова, М. – Нагласи
и мотивация на студентите за занимания с български
народни танци........................................................................................................... №5
Лазарова-Пеева, М. – Излетът с колело – форма на спортна
анимация в туризма................................................................................................. №5

Мениджмънт и маркетинг на спорта
Добрев, Д., Алберт, Е. – Айкидо – пътят на самурая и бизнесмена................ №1

Адаптирана физическа активност
Кирилова, И., Джобова, С. – Специфичните характеристики
на атлети с интелектуален дефицит................................................................... №5

История на спорта
Иванова, Д., Андонов, Х., Иванов, Д., Йорданова, Т. – Основаване
и развитие на Международния кънки съюз – ISU................................................. №2
Вълев, Ю. – История на дисциплината издръжливост
в конния спорт.............................................................................................................. №6

В помощ на практиката
Карабиберов, Ю. – Упражнения за равновесна устойчивост
и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения............................................ №1
Панайотов, В. – Метаболизъм при кетогенни диети........................................ №2
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Карабиберов, Ю. – Аспекти на кондиционната подготовка
за сезон 2016/17 г. на сноубордиста Радослав Янков............................................. №2
Илинова, Б. –Хранене за състезатели по плуване................................................ №4
Панайотов, В. – Нискомасленa или нисковъглехидратна диета........................ №4
Нешева, Н., Дел Ре, В. – Wellness спортни програми
при бременни жени (част II).................................................................................... №6

Дискусионни въпроси
Диманов, Х. – Отново за понятията във физическото
възпитание и спорта ............................................................................................... №5
Попов, Н. – Наука. Спортна наука. Социалнохуманитарни науки и спорт...... №6

Екология и спорт
Дойчев, Б., Брогли, Я., Личева, Ц. – Тенисът на корт и въздействието
му върху околната среда.......................................................................................... №6
Дойчев, Б., Вълевр Ю. – Конен спорт и екологичното
му въздействие върху околната среда................................................................... №6

Из чуждия опит
Макри, К. – Разработване на учебна програма за фитнес
гимнастически дисциплини за студенти в Република Кипър ............................. №1
Макри, К. – Проучване на възможността за въвеждане на нова
програма по аеробика в Университета в Кипър................................................... №1
Папайоану, Г. – Експертна оценка за управлението и развитието
на адаптираната физическа активност и спорт (АФАС)
в гр. Атина (Република Гърция).............................................................................. №2
Папайоану, Г., Гърков, В. – SWAT-анализ на достъпния туризъм
в Гърция..................................................................................................................... №3
Ялваръджъ, М. – Детерминиращи фактори на удовлетвореността
от професионалния труд при спортни педагози, работещи
с аутисти в Р Турция............................................................................................... №3
Макри, К. – Нормативна база за контрол
и оценка на физическата подготовката на студенти,занимаващи се
с аеробика от Република Кипър.............................................................................. №3
Ганчева, Г., Алкайа, Й –Изследване на ритмичните способности
на студенти-танцьори от Република Турция...................................................... №4
Портали, Т., Константину, Н., Кофотолис, Н. – Използването
и ролята на игрите, като предпоставка за резултати
при плуването............................................................................................................ №5
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Извънреден брой 1/2018 г.
Международна научна конференция на катедра
„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”
Аврамов, Е. – Сравнителен анализ между някои антропометрични
и спортнопедагогически показатели при девойки до 19 години практикуващи
хандбал и волейбол.
Аврамова, М. – Изследване ефективността на фазите в нападение при висококвалифицирани хандбалистки.
Бонова, И. – Възрастови особености в развитието на максималната
кислородна консумация при подрастващи лекоатлети в бягането на
средни разстояния (13–20-годишни).
Вълев, Ю., Дикова, П., Петкова,.Л. Същност на дисциплината издръжливост
от конния спорт.
Грозданова, К. – Определяне на националните състави по женска борба във
възрастите до 23 години и жени.
Дикова, П., Аверкиаду, П., Димитрова,Н. – Същност и въздействие на игрите
върху упражняващите ги .
Димитров, В.,Вълев. Ю. – Влияние на тренировките по кунг фу върху
тревожността на учениците.
Димитров, Д., Димитров, В. – Развитие на спорта тенис в училище
сред подрастващите.
Димитрова, Н., Николова, А., Дикова, П. Класификационна структура на хвърлящите техники в джудо (nage waza).
Добрева, А. Йога и съвремието: между спорта и философията.
Зайкова, Д. Някои по-важни маркери за мускулни увреждания при лица,
занимаващи се със силови натоварвания.
Здравков, И. Добро управление в спорта.
Илинова, Б. Състав на телесната маса на мъже, трениращи любителски
фитнес (силова тренировка).
Колева, Т., Саздова, Л., Попова, Н. Изследване на мускулния дисбаланс
при фехтовачи.
Лефтеров, Е. Методи за саморегулация на предсъстезателните състояния
при боксьори и кикбоксьори.
Маринов, Т. – Изследване скоростно-силовите качества на учениците –
трениращи и нетрениращи кунг фу.
Маринов, Т. – Отражение на тренировките по кунг фу върху
усъвършенстване структурата на физическата дееспособност на учениците.
Петкова, В. – Теоретико-методологични аспекти за стратегията и концептуалния модел на „Спорт за всички”.
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Петкова, В. – Мястото на „Спорт за всички” в системата на физическата
култура и спорта.
Петков, К., Дикова, П., Петкова, Л. – Анализ на специализираните доклади от
научни конференции, проведени в катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и
спорт за всички“ в периода 2008–2018 г.
Панайотов, В., Ангелов, Б., Янкова, Н., Алексиева, Д., Лазаров, Л. – Влияние
на авторска методика за развитие на скоростните възможности при плувци
върху състезателните резултати в дисциплината 100 м свободен стил
мъже.
Христов, Хр. – Психолого-педагогическа същност на треньорската
дейност по сумо.
Цанкова-Калоянова, М. – Корелационна структура на физическото развитие,
специалната физическа и специфичната технико-тактическа подготвеност
при 16-годишнш баскетболистки.
Чалъков, М., Йорданов. С. – Анализ и оценка на риска от кибератаки
при провеждане на бъдещи спортни мероприятия.
Янкова, Н., Славова, В. Панайотов, В. Вълчев, Ю. – Кожни наранявания
в тренировъчни условия и тяхната превенция във вдигането на тежести.
Янкова, Н., Славова, В., Панайотов, В., Вълчев, И. – Капанджиев. Кожни наранявания в тренировъчни условия в силовия трибой и тяхната превенция
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